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A teljes öröm ajándék doboza  

  

  

 „Minden ádvent ima is, Uram, fogadj 

be ma is! Minden ádvent szeretet, 

Betlehembe vezetett. 

Köszönd meg hát a csodát, a világ 

karácsonyát!” 

Vallja meg szíve templomában Ürögdi 

Ferenc ádvent csodáját. 

Az ünnepi játékos kacérsággal 

folytathatjuk a verset. 

Minden ádvent egy 

újrakezdés, Isten 

előtti szívbéli 

szépítkezés! Adj 

hálát a Megváltó 

ajándékáért Jézus 

Krisztusért, Isten 

egyszülött Fiáért! 

Szépítgetjük 

otthonunkat, ádventi 

koszorú kerül az asztalra. Betlehemes 

képet ragasztunk ablakra, azt hirdeti 

Isten földre jött minden 

teremtményéért. 

Karácsonyi köszöntő lapokat sorra a 

könyvespolcra helyezzük. 

Ajándékainkat aranyszínű, csillagokkal 

teli dobozba csomagoljuk. Angyal kis 

szobrokat rakunk szerte szét. Fahéj 

illóolajat öntünk száraz virágszirmokra. 

Vajon szívünket, hogyan csinosítsuk a 

Szeretet Ünnepére? 

Ádventi utunkon megjelenhet előttünk 

egy történet szívünk feldíszítéséről: 

Isten két dobozt adott nekem, és azt 

mondta: „A fekete 

dobozba gyűjtsd 

bánatodat és 

minden örömödet 

az arany 

dobozba!” 

Megfogadtam, 

amit mondott, így 

mindkét dobozba 

gyűjtögettem, 

ahogy kérte. Az 

arany doboz napról napra nehezebb lett, 

de a fekete egyre könnyebb. 

Kíváncsiságból kinyitottam a fekete 

dobozt, hogy megtudjam az okát. A 

doboz alján találtam egy lyukat, 

amelyen a bánat kipotyogott. 

Megmutattam Istennek a lyukat és 
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eltűnődtem: „Kíváncsi vagyok, hogy 

hova tűntek belőle a bánataim!” Ő 

gyengéden elmosolyodott és így szólt: 

„Gyermekem, mindegyik itt van 

velem.” Megkérdeztem Istent: „Miért 

adtad nekem a dobozokat? Miért adtad 

az arany dobozt és a lyukas feketét?” 

„Gyermekem, az arany dobozt azért 

adtam, hogy számold az áldásokat, a 

feketét pedig azért, hogy tudj 

elengedni…” 

Ádventi gyertyák fénye mellett 

megszámolhatjuk az áldásokat és 

elengedhetjük a bánatokat. A szív így 

öltözik teljes örömbe. Jézus szava így 

erősít: 

"Bizony, bizony, mondom néktek, hogy 

amit csak kértek az Atyától az én 

nevemben, megadja nektek. Eddig nem 

kértetek semmit az én nevemben: 

kérjetek és megkapjátok, hogy 

örömötök teljes legyen.” (Jn 16,23-24) 

Karácsony felé haladva egy különleges 

dobozról álmodozom. Kis fa doboz a 

tenyérben is elfér.   Arany színű pánt 

díszíti: Víg örömmel kinyitom és 

elkezdek fohászkodni. Csendességet 

tartva „tele imádkozom” a dobozt. 

Beleteszek egy igés lapot: „Istennél 

minden lehetséges”(Mt 19,26) Áldást is 

kérek rá Istentől. A doboz dísz 

csomagolása összesen egy arany 

szalag. Így adom át karácsonykor ezt az 

ajándék dobozt. 

Ádvent az az időszak az életünkben, 

amikor rájövünk, csak Istennel teljes az 

életünk, Jézus Krisztusért. 

Kérem a Mindenhatót karácsonykor a 

Földön mindenki megkapja és nyissa ki 

a teljes öröm ajándék dobozát.   
Börönte Márta 

lelkész 
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A lista 

 

 

 

 

 

 

Egy napon azt kérte az osztálytól a 

tanárnő, hogy minden osztálytársuk 

nevét írják föl egy lapra, úgy, hogy a 

nevek mellett maradjon egy kis üres hely. 

Gondolják meg, mi a legjobb, amit 

mondani tudnak a társaikról, és azt írják 

a nevek mellé. Hétvégén a tanárnő 

minden diák nevét fölírta egy papírlapra, 

és mellé a kedves megjegyzéseket, 

amelyeket a tanulótársak írtak róla. 

Hétfőn minden tanuló megkapta a 

listáját. Már kis idő múlva mindegyik 

nevetett. Tényleg? - hallatszott a 

suttogás. - Nem is tudtam, hogy én 

valakinek is jelentek valamit! Nem 

tudtam, hogy a többiek ennyire 

kedvelnek - szóltak a megjegyzések. 

Ezután senki nem emlegette többé a 

listát. Néhány évvel később az egyik fiú 

elesett Vietnamban, és a tanárnő elment a 

tanítványa temetésére. A szertartás végén 

a koporsó mellett imádkozott. Ekkor az 

egyik koporsóvivő katona megszólította: 

Ön nem Mark matematika tanárnője 

volt? - Ő igent bólintott. - Mark nagyon 

gyakran beszélt magáról mondta a 

katona. A temetés után összegyűltek 

Mark rokonai és régi osztálytársai. 

Valamit szeretnénk mutatni - mondta a 

fiú apja a tanárnőnek, és előhúzott egy 

pénztárcát a zsebéből. Ezt találták, 

amikor a fiunk elesett. Úgy gondoltuk, 

Ön meg fogja ismerni. - A pénztárcából 

előhúzott egy erősen gyűrött lapot, 

amelyet nyilván összeragasztottak, 

sokszor összehajtogattak és széthajtottak 

már. A tanárnő látta, hogy a régi feladat: 

Mark jó tulajdonságainak összegzése 

van azon a lapon. Nagyon szeretnénk 

önnek megköszönni, hogy ezt a feladatot 

adta az osztálynak - mondta Mark anyja. 

- Amint látja, a fiam nagyon 

megbecsülte. A többi régi tanítvány is 

összegyűlt a tanárnő körül. Egyikük azt 

mondta: Nekem is megvan még a listám. 

Az íróasztalom felső fiókjában őrzöm. 

Másikuk felesége így szólt: Férjem 

megkért, hogy a listát ragasszam be az 

esküvői albumba.  Az enyém is megvan 

még - mondta a következő. -A 

naplómban tartom. Egy másik 

osztálytársuk a zsebnaptárát vette elő, és 

megmutatta a használattól megkopott és 

foszladozó listát a többieknek. Mindig 

magamnál hordom - mondta, és 

hozzátette: Meg vagyok győződve, hogy 

mindnyájan megőriztük azt a listát. 

(Cikk a Lelkipásztor folyóiratból) 

 

 

 

„Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő ifjak,  

és, ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak,  

hogy Istenbe vessék bizalmukat;  

ne felejtsék el Isten nagy tetteit,  

és tartsák meg parancsolatait.”  

(78 Zsolt 6,7) 


