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Karácsony minden nap 

Hiszem az ember szíve mélyén őrzi a vágyat, hogy minden nap megélje karácsony 

csodáját, érezze, Isten érintését, Jézus Krisztusért, megtapasztalja az erőt adó 

Szentlélek vezetését. Vallom, hogy naponta lehet megélni a szeretet pillanatait, 

ünneplőbe öltöztetve lelkünket a Mindenható jelenlétében, nehézségek ellenére is. 

"Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Istenben, az én 

Üdvőzítőmben.." ( Lk 1,46-47 ) 

Találkozás Istennel a hétköznapok ünnepén

Ünnep az a nap számomra, amikor 

meglátogat az Isten. Csendben várom 

érkezését, meggyújtok egy 

gyertyát, sorra nyitom 

ádventiházunk ablakait és 

olvasom az Igéket. 

Az öröm, békesség lepi el 

szívem és tudom, hogy újra 

eljött. Ez az ádventi találkozás 

a Mindenhatóval. Vajon a 

mindennapokban ez hogyan 

történhet?  

,,Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon 

szeretett volna találkozni Istennel. 

Tudta, hogy hosszú és fáradságos az út 

Istenhez, ezért fogta a hátizsákját, 

összepakolt néhány üdítőt és 

csokoládét, és útnak indult. 

Már jó ideje gyalogolt, amikor 

egy parkhoz ért. Észrevett egy 

idős nénit az egyik padon, 

amint a galambokat nézte. 

A kisfiú leült mellé a padra, és 

elővette a hátizsákját. Épp az 

egyik üdítőért nyúlt, amikor 

meglátta a néni éhes 

pillantását. Elővett egy darab 

csokoládét is és nekiadta, aki meleg, és 

szeretetteljes mosollyal hálálta meg. 

Aztán a kisfiú adott neki az 
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innivalójából is erre a néni még 

kedvesebben mosolygott. A kisfiú a 

fellegekben érezte magát. 

Egész délután így üldögéltek a parkban, 

csokit ettek és üdítőt ittak, de egy szót 

sem szóltak. Amikor kezdett 

besötétedni, a kisfiú nagyon fáradtnak 

érezte magát, és elhatározta, ideje 

hazamennie. Már épp indulni készült, 

amikor visszafordult, és megölelte a 

nénit, aki még ragyogóbban mosolygott 

rá, mint azelőtt. 

Amikor a kisfiú hazaért, az anyukája 

megkérdezte: ,,Nos, mi  történt, hogy 

ilyen vidám és jókedvű vagy?”. 

„lstennel ebédeltem. Csodálatos 

mosolya van!". felelte a kisfiú. 

A néni is hazaért. A fia már 

megkérdezte, hogy miért olyan boldog.  

Az édesanyja azt felelte: „lstennel 

ebédeltem, és sokkal fiatalabb mint 

ahogy ezelőtt gondoltam.” (Julie A. 

Manham) 

Kedves Testvérem! A 

mindennapokban, hogyan találkozhatsz 

Istennel? Étkezések alkalmával, mikor 

őszinte szívvel imádkozol:  

"Az asztal terítve minden kész, 

Gazdagon terített az atyai kéz. Jóságát 

lássátok és ízleljétek! Mit Ő adott, hálás 

szívvel vegyétek. Urunk, Jézus 

Krisztus, fogadd hálánkat, hogy asztalt 

terítettél, és velünk vagy. Hol Te vagy, 

Úr Jézus, nincs hiány többé. Életnek 

kenyere vagy mindörökké! Ámen!" 

 Megtaníthatjuk a családot erre az 

imádságra, bizonyságot téve, hogy 

hisszük megérkezik közénk az Isten. 

Számomra ott van ünnep, ahol érezzük 

az Úr jelenlétét! Közös étkezések 

alkalmával beszélhetünk szeretetéről: 

"...nagy dolgokat tett velem a 

Hatalmas...( Lk 2, 51 ) Istenbe 

gyökerező élet így alakulhat ki 

családtagjaink számára, közös 

imádsággal, személyes 

megtapasztalással.  

A Mindenhatót kérem, hogy 

találkozhassunk minél többet vele 

életünk útján, napról napról. Hiszem, 

megtörténik Égi áldással. 

Börönte Márta 

lelkész 

 

Kapcsolódás Istenhez  

A rohanó hétköznapokban felszabadító egy csendes órát megélni Istennel. Richard 

Rohr és Mike Morell Az isteni tánc című könyve titkokat árul el Isten 

megtapasztalásáról. A könyv előszavában William Paul Young írja: “Az isteni tánc 

felrúgja a Birodalom szabályait, és a Kapcsolatot ünnepli. Tudatosan vegyünk részt 

a szeretetnek és szeretettségnek az isteni táncában!” 
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Immár minden szent 

Amint megtanuljuk elfoglalni helyünket a dicséret és kölcsönös tisztelet 

körforgásában, eltűnik minden lényeges különbségtétel világi és szent, természetes 

és természetfeletti között. Az Isteni Ökonómiában minden hasznosítható, még a 

hibáink és a vétkeink is. Ez az üzenet kiált a keresztről, és mi még mindig nem 

hallottuk meg! 

Immár minden szent. És csak az tud gátat vetni a szentség és teljesség isteni 

áramlásának, hogy az emberek nem akarják meglátni, élvezni, és részt venni benne. 

A lényeg az, hogy mindannyian közvetítőállomások vagyunk. Ezek vagyunk, 

csodálatos módon ezek vagyunk, és szomorú, hogy az ego számára ez 

valamiképpen megalázó. Annyira boldog voltam, először prédikálva 

Németországban meg tudtam, hogy a vezetéknevem - Rohr - azt jelenti: „vezeték” 

vagy „cső”. Alleluja! 

De az egómat nem elégíti ki, hogy csupán közvetítő, én “Richard Rohr” akarok 

lenni! Pedig ez a parányi, énközpontú vonatkoztatási keret, amellyel e pillanatban 

azonosítom magam, néhány év múlva már nem lesz. Csupán alkotóeleme lehetek 

a dicsőítés körforgásának; s pusztán a tudat, hogy tagja vagyok a csapatnak, több 

mint elég lesz, különösen amikor felismerem, hogy mindez ingyen adatott nekem. 

Nem kértem, hogy megszülessek. Köszönöm Istennek, hogy megszülettem, és 

hálás vagyok, hogy itt lehetek. Nővérem. Assisi Szent Klára a halálos ágyán 

állítólag ezt mondta: „Köszönöm, hogy megengedted, hogy ember legyek.” Erről 

van szó. 

Köszönöm Istennek, hogy megkaptam saját parányi lehetőségemet, hogy 

táncolhassak az élet színpadán, és Isten dicsőségét visszatükrözzem Istenre. 

Amint képes voltam elmozdulni a piramisszerű gondolkodástól a körkörös 

gondolkodás felé – a Szentháromság miatt -, attól kezdve az értelmem abba hagyta 

a védekezést, és többé nem utasította el az egyetemes táncot. (Részlet Az isteni 

tánc című könyvből.) 

Richard Rohr, Mike Morell 

 

 

 

„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.”  

(Zsolt 78 6,7) 
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Pappy és a csengettyű 

Pappy kedves öregember volt, akire nagyon jó volt ránézni. Mindig gondosan 

megfésült haja nem is lehetett volna fehérebb. Szépen tudott fütyülni, s minden nap 

boldogan fütyörészve tisztogatta, törölgette a zálogboltját. Az ügyfelei többnyire 

visszajöttek zálogba adott holmijukért, és Pappy alig keresett az üzleten. Nem bánta, 

számára a bolt inkább kellemes időtöltés volt, mint megélhetési forrás.  

Egyik nap, miközben újonnan összerakott lámpását fényesítgette, megszólalt a 

bejárat fölötti csengettyű. Ez a különösen szép hangú csengő évszázadok óta a 

családjáé volt. Nagyon a szívéhez nőtt, és szívesen osztotta meg csilingelését 

bárkivel, aki belépett a boltjába.  

Először észre sem vette a vendéget. A kislány selymes fényű hajjal borított 

fejebúbja alig érte el a pult szélét. „Miben segíthetek, kis hölgyem?”.: szólalt meg 

Pappy kedvesen. „Jó napot, uram.” A kislány szinte suttogva beszélt. „Szeretnék 

venni egy ajándékot.”: mondta félénken. „Lássuk csak.”: szólt Pappy. „Kinek lesz az 

ajándék?”. „Nagyapámnak. De nem tudom, mit vehetnék.” Pappy megpróbált 

ötleteket adni. „Ezt a zsebórát? Jó állapotban van, én magam állítottam be.” 

Büszkélkedett.  

A kislány nem felelt. Odament az ajtóhoz, és megfogta. Óvatosan mozdított rajta, 

hogy megszólaljon a csengettyű. Pappy arcán szomorúság suhant át, ahogy meglátta 

a kislány felragyogó mosolyát. „Ez éppen jó lesz.” Repesett a gyermek. „Anya 

mondta, hogy nagyapa szereti a zenét.” Pappy elkomorodott. Nem akarta megbántani 

a kislányt, igyekezett a legkedvesebb hangján mondani: „Sajnálom, kisasszonykám. 

A csengettyű nem eladó.” 

Igyekezetében, hogy megértesse magát, Pappy elmesélte a kislánynak a 

csengettyű történetét, azt, hogy milyen régóta van már a család birtokában, s hogy 

ezért nem válhat meg tőle. A kislány felnézett rá, s egy nagy könnycseppel a 

szemében ennyit mondott: „Azt hiszem, értem. Mindenesetre köszönöm.” Hirtelen 

Pappynak az a gondolata támadt, hogy a család többi tagja már mind itt hagyta a földi 

létet. Egy tőle eltávolodott lánya él még messze valahol, akit már több mint tíz éve 

nem látott. Miért is ne? Miért ne adja oda a csengettyűt valakinek, aki örömöt akar 

szerezni vele. „Várjon csak kis hölgyem.”: szólalt meg épp, mikor a kislány ki akart 

lépni az ajtón, s megszólalt a csengettyű. „Mégiscsak eladom a csengőt.” A kicsi lány 

tapsolni kezdett. „Ó, nagyon köszönöm, uram. Nagyapa olyan boldog lesz!”. 

Este, mialatt készült bezárni a boltot, Pappy a csengettyűre gondolt. Azt már 

eldöntötte, hogy nem tesz fel újat az ajtóra. Pappynak úgy rémlett, hogy hallja a 

csengettyűt. Odafordult az ajtóhoz, és lám, ott állt a kislány. Boldogan rázta a csengőt, 

és kedves mosoly ült az arcán. Pappy nem értette a dolgot, odalépett hozzá. „Mi 

történt kis hölgyem? Meggondolta magát?”. „Nem.”: mosolygott a kislány. „Anya azt 

mondta, hogy öné az ajándék.” Mielőtt Pappy megszólalhatott volna, a kislány 

félreállt az útból, és belépett a boltba az édesanyja. Könnyes szemmel mondta: „Szia, 

apa!”. 

forrás: http://www.kronika.ro 

http://www.kronika.ro/
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Ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk. 

Örömmel énekeljük a gyülekezetünkben ezt az éneket. „Ahol szeretet és jóság, 

ahol szeretet ott van Istenünk. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est”. 

A szeretet az egyik legfontosabb emberi érzelmi szükséglet. Szeretetet adni, kapni 

boldogító. Szomorú lehet az ember, amikor nincs kivel megosztani. 

Adja a Mindenható, hogy naponta éljük a szeretet körforgását Vele, magunkkal, 

másokkal. „Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott 

nékünk.” (Róm 5, 5) 

A Szívtől szívig-dobókocka innen indult el a gyülekezetünkből, hisszük jel lehet 

az emberiségnek, hogy szeretetet adni és befogadni érdemes. 

Murarik György Testvérünk a szívéből írt a „varázskockáról” egy rímes verset: 

- Édesanyám sokszor mondta - ma is a fülembe cseng - 

csak egy kicsit hallgass kérlek, így lett nálunk a CSEND. 

- SZIVESSÉG és FIGYELMESSÉG hogyha szót fogadok, 

úgy gyermekként mint felnőttként szeretetet adok! 

- Lehet eső, tél, nyár, mindegy csakis együtt legyünk, 

MINŐSÉGI IDŐ az, mit boldogan tölthetünk! 

- Nincs az a baj vagy fájdalom, melyre gyógyír lehet, 

ha egy TESTI ÉRINTÉS-ként átölel a kezed! 

- Tetteket is kísérhetik ELISMERŐ SZAVAK, 

mert attól a szív és az ész büszkeségtől dagad! 

- Fent írtakhoz csatlakozik még egy cselekedet: 

AJÁNDÉKOZÁS a dolog, aprósággal megteheted! 

Ez a rímes iromány a szeretetnek nyelve melytől minden ember szíve örömmel 

lesz telve!!! 

Isten szeretetét örömmel adjuk tovább határon innen és túl a mindennapok 

karácsonyán, hogy megtapasztalják gyermekek és felnőttek egyaránt. 

Tagai Péter, Börönte Márta 
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Itt van a szép karácsony 

Itt van a szép, víg karácsony,  

Élünk dión, friss kalácson:  

mennyi finom csemege!  

Kicsi szíved remeg-e? 

Karácsonyfa minden ága  

csillog-villog: csupa drága,  

szép mennyei üzenet:  

Kis Jézuska született. 

Jó gyermekek mind örülnek,  

kályha mellett körben ülnek,  

aranymese, áhítat  

minden szívet átitat. 

Pásztorjátszók be-bejönnek  

és kántálva ráköszönnek  

a családra. Fura nép,  

de énekük csudaszép. 

Tiszta öröm tüze átég  

a szemeken, a harangjáték  

szól, éjféli üzenet:  

Kis Jézuska született! 

Dsida Jenő  

Szép a fenyő 

Szép a fenyő télen-nyáron,  

sose lepi dermedt álom:  

míg az ágán jég szikrázik,  

üde zöldje csak pompázik. 

Nagykarácsony immár eljő,  

érkezik az újesztendő.  

Míg a mező dermed, fázik,  

a zöld fenyves csak pompázik. 

Weöres Sándor 

 

 


