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Advent - Karácsony
Az Advent (adventus Domini – az Úr eljövetele) a karácsony
előkészületi ideje. Jézus eljövetelére készülünk. Az egyház adventben
Urunk hármas eljöveteléről emlékezik meg. A történelmi eljövetel: a bűnös
emberiség ígéretet kapott, hogy Isten Megváltót küld. Az Ószövetség
várakozása, Isten ígérete Jézus Krisztus első eljövetelében, a bethlehemi
születésben teljesedett be. A kegyelmi eljövetel: a kereső és hívő ember a
Szentírásban és a szentségekben Krisztus folyamatos eljövetelét éli át.
Jézussal, mint Megváltóval találkozik, Aki ma is jön, hogy segítséget hozzon.
Az utolsó eljövetel: Krisztus az idők végén újra eljön, hogy ítéletet tartson
élők és holtak felett. Ennek megfelelően alakult ki ennek a készületi időnek a
kettős tartalma. Advent a várakozás és a bűnbánat ideje. A várakozásban
már benne van valami az örömből. Az öröm forrása, hogy Jézus születése
már egészen közel van hozzánk. Az előkészület ugyanakkor a bűnbánatot is
magában foglalja. Jézus eljövetelére, a Vele való igazi találkozásra a
bűnbánat készít fel. Most a közelgő „szeretet-ünnep” kapcsán
gondolkodjunk el, milyen a mi szeretetünk? Önzés, érdek, haszon? Mert
sokszor ezt is annak nevezzük. A lelki betegségek diagnózisa,
leegyszerűsítve két kérdés: tudok-e én szeretni, ill. szerethető vagyok-e? Ha
„nem” a felelet, akkor nagy baj van, gyógyítani kell a szeretetünket.
Hajlamosak vagyunk rá, hogy szeretetnek csak az elfogadó, átölelő,
megértő melegséget nevezzük, az un. „anyai” szeretetet. Biztonságban
legyünk, erre vágyunk. Pedig a szeretetnek van egy másik oldala is, a
szeretet „egész” voltához, „egész-ségéhez” hozzátartozik az „apai” szeretet
is, amely elvár, követel, feltételeket támaszt, de közben mutat, felfedeztet.
Nem nézi hátradőlve a végletes tolerancia
nevében, hogy elrontsam, tönkre tegyem az
életemet.
A karácsony, Krisztus születése, az Isten
szeretete gyógyítson mindnyájunkat!
Áldott ünnepet, jó egészséget mindenkinek!
Laczkó Zsolt, katolikus kórházlelkész, Debrecen

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Nekünk, embereknek, szükségünk van eljöveteledre,
Üdvözítőnk, szükségünk van jelenlétedre, Krisztusunk. Lakj
bennünk a hit által és világosítsd meg vakságunkat; maradj velünk,
segítsd gyöngeségünket; állj mellénk, óvd és védelmezd
törékenységünket. Ha Te velünk vagy, ki csalhat meg minket? Ha
Te velünk vagy és erősítesz, mi az, amit ne tudnánk megtenni? Ha
Te velünk vagy, ki van ellenünk? Éppen ezért jössz a világba:
velünk és köztünk lakva, mellénk állva, meg akarod világítani
sötétségünket, enyhíteni fáradtságunkat és távol tartani tőlünk
minden veszedelmet.
Szt. Bernát, De adventu Domini, 7,2

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!
Wass Albert

Az igazi szeretet
(Az 1 Korintus 13. karácsonyi változata)

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és
csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök
kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan
megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem
szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában
karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyonomat segélyként
elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet,
mindez semmit sem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt
hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a
templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a
szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja
házastársát.
A szeretet barátságos az időszűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól
kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az
útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit,
hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem
tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videójátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.

Jézus születése
József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid
városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből
származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott
állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária
megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem
jutott nekik hely a szálláson. Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a
szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt
előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon
megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Íme, nagy
örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma
megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez
lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket." Hirtelen
mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az
Istent ezekkel a szavakkal: "Dicsőség a magasságban Istennek és
békesség a földön a jóakaratú embereknek!"
(Lk 2,4-14)

A betegeknek jobbulást,
mindenkinek áldott, békés
ünnepnapokat kívánunk!
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