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KARÁCSONYI LEGENDA

Legenda egy angyalról, aki nem akart énekelni azon
az éjszakán, amikor mennyei seregek sokasága jelent meg
a pásztoroknak. Az Istent dicsőítő hatalmas kórusban
egyszer csak elhallgatott az egyik angyal. Minthogy az
angyalok rendkívül finoman éreznek mindent, szomszé-
dai mindjárt észrevették, hogy ez a társuk elhallgatott.
Csodálkozva néztek rá, és meglepetésükben ők is 
elhallgattak. Aztán tovább terjedt a csodálkozás és az 
elnémulás. Már-már zavar támadt az egész kórusban, 
de szerencsére a sokat tapasztalt engedelmes főangyalok
felerősítették a hangjukat, és így a földön semmit sem
lehetett észlelni a kórusban támadt pillanatnyi zavarból.

A kórusvezető főangyal odaszólította magához az 
elnémult angyalt, és kérdőre vonta, hogy miért hagyta
abba az éneklést. Az így válaszolt: Én nagyon szeretek
énekelni. Erősen, tisztán énekeltem még azt is, hogy 
„dicsőség a magasságos mennyekben Istennek”. De
amikor az következett, hogy „a földön békesség” – ezt
már nem tudtam énekelni, mert látom azt a sok-sok
békétlenséget, ami betölti az egész földkerekséget. Nincs
békesség, és nem is lesz a Földön békesség. Nézz körül,
kedves arkangyal, te is a Földön, és lásd meg, milyen sok
katona és fegyver van minden országban! Szabad ebben a
háborgó világban békességről énekelni? 

- Igaza van  – mondták néhányan a közeli angyalok
közül, akik hallották ezt a beszélgetést.

A főangyal így szólt az elnémult angyalhoz: 
- Megértem engedetlenségedet, mert tudom, hogy szomo-
rúság és jóakarat van mögötte. Igazad van, most 
nincs békesség a Földön. De annál hangosabban és 
boldogabban énekelhetjük: megszületett az Isten Fia, Aki
elsegíti majd az emberiséget arra, hogy megtalálja végre
az igazi békesség útját. Előbb-utóbb elhatalmasodik majd
a Földön is az az isteni szeretetből, hosszútűrésből, 
megbocsátásból születendő tiszta béke, amit Urunk
küldött a mennyei világból a Földre – most éppen e kicsi
Gyermek alakjában, életében, szolgálatában.          

(Farkas József)

Paul Roth:

Mentsd meg a Karácsonyt!

Óh Jézusom, mentsd meg a Karácsonyt! 
Nekünk már nincs hozzá erőnk. 
Mi vásárolunk és rohanunk, 
kis csomagokat készítünk, 
karácsonyfákat díszítünk, 
és énekeljük: „Csendes éj''.

De a titok, 
Isten Fiának titka, 
hogy emberré lett értünk,
gyakran csak szirupos érzelgés,
dekoráció.

Jézusom, a mi bűnünk is, 
hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek. 
Mi tudjuk, 
kinek jár karácsony üdvözlet és kötelező ajándék. 
De meg akarunk szabadulni végre 
a vásárlási és ajándékozási görcstől. 
Szent ünnepet akarunk ülni, 
amelyen nem az a mérték: ki mennyit ad.

Jézusom, segíts, 
nehogy elsüllyesszük egészen, 
mit jelent ez az ünnep, 
segíts, hogy ne csak télapók legyünk. 
Segíts, hogy az adventi hetekben 
a lelkünkbe nézzünk. 
Segíts, hogy az Útra visszatérjünk, 
s elinduljunk megint. 
Csak így lesznek az ajándékok 
jeleivé a szeretetnek - 
mint megannyi tükre 
a Te Szeretetednek.

Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt, 
ments meg minket!
Ezért vállaltál embersorsot.


