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AZ IGAZI SZERETET

(az 1Korinthus 13 
karácsonyi változata)

Ha a házamat fenyőágakkal,
gyertyákkal, égőkkel és csilingelő
harangocskákkal díszítem fel, de
családom felé nincs bennem
szeretet, nem vagyok egyéb, mint
díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom,
karácsonyi süteményeket sütök
kilószámra, ízletes ételeket főzök,
és az evéshez csodálatosan
megterített asztalt készítek elő, de
családom számára nincs bennem
szeretet, nem vagyok egyéb, mint
szakácsnő.
Ha az ingyen konyhán segéd-
kezem, az öregek otthonában
karácsonyi énekeket énekelek és
minden vagyonomat segélyként
elajándékozom, de az emberek
felé nincs bennem szeretet, mind
ez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó
angyalkákkal és horgolt hópely-
hekkel díszítem fel, ezernyi
ünnepen veszek részt, a templomi
kórusban énekelek, de Jézus
Krisztus nincs a szívemben,
akkor nem értettem meg, miről is
szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést,
hogy megölelje gyermekét. 
A szeretet hagyja a lakásdíszítést
és megcsókolja házastársát. 
A szeretet barátságos az idő szűke
ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat
házukért, amiben jól kiválasztott
karácsonyi porcelán és hozzáillő
asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a
gyerekekre, hogy menjenek már
az útból, hanem hálás érte, hogy
vannak és útban tudnak lenni. 
A szeretet nem csak azoknak ad,
akiktől kap is valamit, hanem
örömmel ajándékozza meg
azokat, akik ezt nem tudják 
viszonozni. A szeretet mindent
elvisel, mindent hisz, mindent
remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videó játékok tönkremennek, 
a gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak, de 
a szeretet ajándéka megmarad!

KARÁCSONYI SZIMBÓLUMOK

Advent első vasárnapjával kezdődik az egyházi esztendő. A soron következő
négy hét egyben a várakozás időszaka is, a lelki felkészülés ideje karácsonyra,
Jézus születésére. Az advent a latin
Adventus Domini, az Úr eljövetele 
kifejezésből származik.
Az adventi koszorú mint egy élő naptár
mutatja a családnak, a templomi
közösségnek Karácsony közeledését. 
Az adventi koszorún négy gyertya világít. 
A gyertya a keresztény szimbolikában a Világ Világosságának, az Úr Jézus
Krisztusnak a jelképe. A gyertya is megsemmisül, miközben fényt ad, miként
az Üdvözítőnek is meg kellett halnia, hogy az embereket megváltsa. A gyertya
a Szentháromságot testesíti meg a láng, a kanóc és a viasz egysége folytán. 
A gyertya végigkíséri az embert az életen:a születésnapi tortán épp oly 
szimbolikus szerepet játszik, akárcsak a ravatalnál.

Adventi naptárt már hetekkel karácsony előtt mindenfelé vásárolhatunk. 
A préselt ajtócskák mögött kis csokoládé-meglepetések várnak a kíváncsi
"édesszájúakra". Más adventi naptárak fából készült kis dobozokból állnak,
vagy hosszú ajándékcsomagokból. De mindig 24 ajtócska, 24 zacskó vagy
csomagocska van a naptárban, hogy december minden napjára jusson egy
ajándék szentestéig.
Ezt a szép szokást egy édesanya találta ki. Rosszul esett neki, hogy kisfia 
minden este azzal a kérdéssel nyaggatta: "Hányat kell
még aludnunk, hogy megjöjjön a Jézuska?" Egy nap
fogott egy kartont, huszonnégy mezőre osztotta, 
mindegyikre rátűzött egy bonbont. Kisfia mindennap
lecsippenthetett egyet. A kisfiúból idővel felnőtt lett.
Eszébe jutott egyszer az édesanyja naptára. Úgy 
gondolta, hogy más gyerekeknek is örömet
szerezhetne vele, és ezért elhatározta, hogy adventi naptárakat készít és árusít.
Nagy sikere lett. Nemsokára gyárak sora foglalkozott adventi naptárak
készítésével. Gerhard Lang, az adventi naptárak atyja 1974-ben hunyt el
Münchenben, igen idős korában.

A karácsonyfa eredetét Bálint Sándor népmondájában így írja le: Amikor
Krisztus Urunk a földön járt, a gonosz emberek elől bujdosnia 
kellett. Az Úrnak ellenségei már nyomában voltak, amikor egy fenyőfához ért.
Alig volt lombja, azért ágai rejtették el Jézust, aki így meg is menekült. Az Úr
ekkor megáldotta a fenyőfát: „Soha ne hullasd el a leveleidet. Akkor is virulj és
zöldülj, amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak. Te légy a legdélcegebb és
legszívósabb minden társad között, élj meg 
mindenütt! Légy az emberek öröme, és
emlékezetünkre rajtad gyújtsanak karácsonyi 
gyertyát!”Azt mondják, az első karácsonyfát
Németországban Luther Márton, nálunk Brunszvick
Teréz állította Aszódon. Ám tudjuk, hogy a legpom-
pásabb karácsonyfa is a jászolban fekvő Gyermek
nélkül csak hangulat, vagy a lakás dísze marad.
Jézus születésével azonban világosság támadt nem
csak Betlehemben, hanem az egész világon, s ezt
jelképezi a gyertyafény a tündöklő karácsonyfán.


