Karácsonyi oldal
Karácsony, a szeretet ünnepe
Sok-sok évvel ezelõtt egy fényes csillag ragyogta be az eget, a földet, a lelkeket: „Mert született
néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid
városában” – mondja az evangélium írója.
És figyeljük csak meg örökérvényû kijelentését:
„született néktek ma a Megtartó” – igen ma született! Minden év karácsonyában megszületik szívünkben a fényes csillag, a ragyogás, a szeretet, a
Jézuska.
Ünnepeink közül a karácsony az, amit minden
ember meg szokott ünnepelni. Együtt a család apraja-nagyja, mindenki sürög-forog, az asszonyok a
konyhán jobbnál jobb falatokat készítenek, a házigazda pedig az új borát kóstoltatja, miközben a
malackát perzselik. A gyerekek pedig izgatottan
élik át magukban az eseményeket, és arra gondolnak legtöbbet magukban: vajon elég jó voltam,
hogy megkapjam a kis Jézustól a vonatot, a szaloncukrot, a pólyás babát és a pöttyös labdát?
Íme, eljött a szenteste, a család templomba készülõdik, nagynéni, nagypapa, nagymama és a
szülõk kísérik el gyerekeiket. A templomban feldíszített karácsonyfa várja õket. Jaj, de pompás fa a
karácsonyfa, nincs árnyéka csak játéka, jaj, de
pompás fa! Csillognak a szemek, nõnek az örömök,
lelkesedik a sok lány, fiú, hogy mihamarabb elmondják a karácsonyi versikéjüket.
Mikor szent karácsony
Angyalai szállnak,
Öröm a vendége
Minden igaz háznak.
Eltörpül ilyenkor
A lárma, az árnyék
S megszépül a szívben
Minden igaz szándék.
Mert karácsony este
Isten jár a földön,
Hogy templomává váljék
Palota és börtön.
Mikor szent karácsony
Csillagfénye árad,
Termõ öle nyílik
Minden barázdának.
S míg száll a szikra
A fenyõágon,
Szóródik a sok mag
Szerte a világon.
A megszentelt földbe
Az Isten veteget,
S minden elvetett mag
Szeretetet terem.

A szeretetrõl, az áldott ünneprõl, Jézus születésérõl hangzanak a versek, cseng a templom az
ének dallamától… igazi ünnep van a lelkekben.
Sietve mennek haza: vajon nálunk is járt Jézuska? Megnyugvásukra az ablak elõtt karácsonyfa
integet, színeit változtatja a sok gömb, ragyog rajta a sok gyertya. Szívünk megtelik örömmel és elhangzik a boldog karácsonyt!
A legnagyobb ajándék, amit adni tudunk az a
szeretet, hiszen ebbõl mindig meríthetünk, ez soha
el nem fogy. S ha tudunk szeretetet is adni a sok
ajándék, a csillogó karácsonyfa mellett, akkor méltán nevezhetõ karácsony a szeretet ünnepének.
Szívembõl kívánok minden kedves olvasónak
ISTENTÕL MEGÁLDOTT BÉKÉS, BOLDOG
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, és kívánom, hogy
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mindenki lelkében szülessen meg újra az a tiszta
jézusi szeretet, amit Õ adott nekünk!
Tordai Júlia

Nevezetes dátum
Mikor Jézus megszületett
még senki sem tudta,
hogy születése az idõt
két nagy részre osztja.
Õ is úgy sírt, mint más gyermek
a jászolbölcsõben,
hangja nem jelezte akkor,
hogy harsona lészen.
De lassan a kisgyermekbõl
óriás csoda nõtt,
lelke hódítóútra kelt
öt világrész fölött.
Születését legendákkal
cifrázta az idõ,
születése az idõben
olyan, mint mérföldkõ.
Születésétõl számítjuk
az eseményeket:
nevezetes dátum ezért
a keresztényeknek.
Igaz, hogy az emberiség
nagyobb része mást vall,
más próféták elõtt hajlong
furcsa alázattal.
Náluk nem ünnep karácsony
s máskor van az újév,
más tényekhez igazítják
az ember életét.
Nekünk így jó, s így szoktuk meg,
hogy ünnepet üljünk,
és az Istent arra kérjük
adjon szép karácsonyt nekünk.
Kettõezer esztendeje,
hogy Õ világra jött,
hit, szeretet és békesség
legyen az emberek közt.
Ezt hirdette, s ezért vállalt
szenvedést és halált,
aki követõjévé lett,
mindezekben megállt.
Mert hiába karácsonyfa,
csillagszóró s ének,
ha tettekkel nem adózunk
az Õ emlékének.
Nézzünk mi is önmagunkba
van-e rá felelet:
vajon Õ a szívünkben is
most újjászületett?
Legyen ,,belsõ takarítás”,
rendteremtés végre,
ez legyen a karácsonyfa
leggyönyörûbb éke.
2000. dec. hava
Dr. Szász Dénes

