ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

2011. december 25.
Karácsony
Jézus Krisztus születése

Megszületett a Megváltótok
Jézus születésének napja

A

karácsony egy keresztény ünnep, amikor Isten Fiának,
Jézus Krisztusnak a születését ünnepeljük.
Számunkra egészen természetesek ezek a szavak, de talán
mégsem felesleges újra és újra elmondani, mert úgy tűnik,
hogy a világban sokan megkérdőjelezik ezt, és mindenféléről
szólnak a karácsonnyal kapcsolatban csak éppen Jézus Krisztusról nem. Jézus nélkül nem lehet beszélni a karácsonyról,
mint a szeretet, a család, a jóság vagy a megbékélés ünnepéről, mert mindezeket maga Jézus adja nekünk.
Mindig vannak próbálkozások, hogy Jézust eltávolítsák az
ünnepből vagy esetleg egy fenyőfával helyettesítsék. Jó példa
erre, hogy néhány éve az egyik ausztráliai iskolában nem tartottak semmiféle karácsonyi ünnepséget. Az iskola vezetése
azzal indokolta a dolgot, hogy a karácsony iskolai ünneplése
hátrányosan megkülönböztetné a nem keresztény gyerekeket,
akiket nem lehetne arra kérni, hogy vegyenek részt az ün-

Szívünkben születik

A

karácsonyi ünnep evangéliuma
beszámol arról, hogy a Betlehem
környéki pásztoroknak angyalok jelennek meg, és elmondják, hogy megszületett a Megváltó. Az angyali szóra a
pásztorok felkerekednek, hogy megkeressék a Megváltót (Lk 2,8-14).
A Jézus világrajöveteléről szóló angyali üzenetet hallgatva, most mi is lélekben elindulunk, hogy felismerjük a
jelet, a pólyába takart és jászolban
fekvő újszülöttet és felkeressük Megváltónkat. Jézus születése a mi számunkra is Isten dicsőségéről
tanúskodik és nekünk is elhozza a békességet. Már nem figyelünk a szemün-
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nepségen. Az eset a szülők körében nagy felháborodást váltott ki, s szinte az egész világ megdöbbent a híren. A történet
folytatása az lett, hogy az ausztrál oktatási miniszteregy évvel
később levélben fordult az iskolák igazgatóihoz, amelyben
arra kérte őket, hogy mindenütt tartsák meg a karácsonyi ünnepet, adjanak elő betlehemes játékokat és tanítsák meg a
gyerekeknek az ünnep vallási jelentését.
E példa is azt mutatja, hogy a karácsony elválaszthatatlan Jézus Krisztustól, akire szüksége van a világnak.

ket elkápráztató csillogásra és mesterséges fényekre, hanem a jászol elé letérdelve szemléljük az igazi Fényt, a világ
Világosságát, Jézus Krisztust.
A Szent Család annak idején nem kapott helyet a szálláson, ezért a város
szélén egy barlangban, egy istállóban
húzták meg magukat éjszakára. Amikor
látjuk a betlehemi istálló szegénységét
és egyszerűségét, akkor megértjük,
hogy a mi otthonunk sem méltatlan
Jézus befogadására. Ne zárjuk be előtte
lakásunk ajtaját! Ne zárjuk be előtte szívünk ajtaját! Mert a mi otthonunkban
és a mi szívünkben is meg akar születni, hogy megossza velünk az emberi
élet minden örömét és gondját. Fogadjuk örömmel és kérjük, hogy árassza
ránk és családjainkra áldását!
Szerda,
Aprószentek
1Jn 1,5-2,2
Mt 2,13-18

Csütörtök
1Jn 2,3-11
Lk 2,22-35

Ő a mi boldogságunk

A

z égből angyal
száll a földre,
hogy örömhírt hozzon a pásztorok félénk szívébe.
Ezen az éjszakán hangos robajjal bezárulnak előtte a veretes kapuk, de te
ne zárd be szívedet, mert hozzád érkezik a várva várt Gyermek. Körülötte
mindenki és minden szegény, testét az
istálló szalmájára teszik.
A pásztorok pedig viszik a hírt mindenfelé, hogy ő a mi boldogságunk.
Betlehem őrzi az Istent. Induljatok
bátor szívvel, és keressétek! Vezessen
benneteket a csillag fénye!
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