Ez a karácsony más lesz,
mint a többi!

December a legszebb hónap sokak számára, hiszen
az adventi időszak várakozásteli izgalmával kezdődik, karácsony csodájában teljesedik be, hogy a
polgári óesztendőt egy új kezdetbe forgassa át.
Nagyon gazdag napoknak nézünk elébe: ha csak
az ünnepi készülődés világi rítusai gondolunk, lelkes öröm fog el. Fényfüzérek, angyalhajak, mikulások minden méretben és kivitelezésben, a bevásárlóközpontok dekorációi meseországba röpítenek, a
gyerekek az adventi kalendárium kis ablakait nyitogatják reggelente, és levelet írnak a Jézuskának,
miközben a felnőttek a karácsonyi CD-k dallamaira
ajándékot csomagolnak.
Na, most ezt mind jól jegyezzük meg magunknak – aztán tegyük el valahova, hogy ne legyen
útban ez a porcukros fogyasztói idill abban a fajta ünneplésben, melyre Jézus Krisztus meghívott
mindannyiunkat a betlehemi istállóba.
Ez a karácsony más lesz, mint a többi!
Nem kell lemondanod a megszokott díszletekről,
hiszen egyfajta hagyomány ez is, és a hagyomá5
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nyoknak megtartó erejük van. Ám csak akkor, ha
nem üresedik ki belőlük az eredeti tartalom.
Olykor hajlamosak vagyunk arra, hogy a „szeretet ünnepét” anyagias ajándékversennyé gyalázzuk, és közben nem értjük, miért van annyi veszekedés, szakítás, öngyilkosság éppen karácsonykor.
Talán mert ez a túlhajszolt pompa, erőltetett mosoly, muszájboldogság döbbenti rá az embereket
arra, hogy óriási űr tátong az egész mögött, ha kifelejtik belőle a lényeget. Az ünnepből az Ünnepeltet. A karácsony így óriási, üvöltő MÍNUSZ lesz…
PLUSZ csak akkor válik belőle, ha a kulisszák helyett az Igazságra koncentrálunk.
A karácsonyi készület s az ünnep: nem egy
színdarab, amit csakis kiváló díszletekkel tudunk
hitelesen előadni. Az ablakmosás, a bejgli, a csomagolópapír, a karácsonyfa feldíszítése és a többi
kellék: csak akkor számít bármit is, ha a lelkünkben megszülető Igazságról szól. Ez nem színdarab.
Ez a Valóság.
Vajon hogyan karácsonyozna Jézus? Milyen
PLUSZ hiányzik abból, hogy méltó módon ünnepelhessük meg a Születésnapost? Talán az a baj ,
hogy mindig azon igyekszünk, hogy mi jól érezzük
magunkat – amúgy ember-módon. De Isten Fia,
akinek a születését ünnepeljük, jól érezné magát
közöttünk? Vajon az ünnepeltnek örömöt tudnánk
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szerezni az életünkkel? Egyáltalán: helyet készítünk a szívünkben a Világ Megváltójának, vagy
csak egy elengedhetetlen kellék a Kisjézus a makettjászolból?
Vajon mi lenne, ha idén az ünnep RÓLA szólna, a
Mindenség Királyáról?
De mi az a PLUSZ, amit beleadhatunk a készületbe, hogy méltó módon várjuk Őt? Óvodás koromban édesapám arról faggatott minket az öcsémmel,
hogy mit szeretnénk karácsonyra a Jézuskától,
majd megkérdezte, mit adunk neki cserébe. „Rágógumit!” – vágtam rá. „Totatólát!” – sipította kisöcsém, hiszen mind a rágó, mind pedig a kóla kivételes luxusnak számított akkoriban. Nos, valahogy
így vagyunk ezzel mi, felnőttek is; ha nem felejtjük
ki a decemberi készülődésből Jézus Krisztust, akkor is tanácstalanok vagyunk: mit adhatnánk neki
mi, emberek? Hiszen sem a rágóguminkra, sem a
kólánkra nincsen szüksége. Akkor? Mi az a PLUSZ,
amivel megünnepelhetjük a Fény Születését?
Esetleg azzal, hogy idén végre megértjük a titkot: amit mi adni tudunk, az „pusztán” annyi, hogy
Betlehemmé változtatjuk az életünket, ahol megszülethet nap mint nap az Isten Fia. Innentől fogva
nem az számít, mi mit adunk, hanem hogy elfogadjuk az Úr ajándékait az életünkben. Mert ez a valódi PLUSZ a karácsony ünnepében. Amit mi ember7
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társainknak emberi erőből adunk: édeskevés. Az
idei karácsonyunk PLUSZa az az ajándék lesz, melyet a Mindenség Királya készített nekünk. Neked,
nekem, neki: mindnyájunknak személyre szólóan.
Izgalmas, ugye? Ehhez a csodához egyetlen dolgot
kell tenni: idén úgy éljük meg az adventet, úgy ünnepeljük meg a karácsonyt, hogy a külső fények
helyett/mellett a belső fényre figyeljünk, hogy a
lelkünk legyen a betlehemi jászol, ahol Krisztus
biztonságra lel, és világra születhet.
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1

December

Ha valakit vendégségbe várunk, kitakarítjuk a lakást. Itt az idő, hogy a Mennyei Vendég érkezésére
is tiszta szívvel kezdjünk el készülődni. Az adventi
időszak színe a lila – a bűnbánat színe. Induljon tehát lelki nagytakarítással, bűnbánattal, lehetőség
szerint gyónással a decemberünk!
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2

December

Talán azok közé tartozol, akik rendszeresen és elmélyülten imádkoznak. Talán nem. A várakozás
lényege éppen az, hogy az, amire várunk, lassan
belénk költözik: kitölti a gondolatainkat, az érzéseinket. Az imádság ennek az egyik eszköze, ha Jézusra várunk. Van olyan imádság, amit ritkán mondasz? Vegyél elő egy imakönyvet, és lapozgasd,
fedezz fel új imákat, melyekkel Őt köszöntheted!
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3

December

Az imádságról nem lehet eleget beszélni: ez a mi
forró drótunk Istennel. Vajon hányszor fohászkodunk hozzá egy nap? A mai napon, ahányszor a telefonunkért nyúlunk, hogy földi forró dróton keressük szeretteinket, mondjunk el egy fohászt azért,
akivel beszélni szeretnénk.
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Ugye sokkal jobb,
ha akad mindennap
egy kis PLUSZ?
Ha te is így gondolod,
mielőbb szerezd be
a hétköznapokat
felpörgető

pi +
a
n
z
ö
k
Hét
t...
é
k
s
c
e
könyv
és már holnaptól
új csodák várnak rád!
Szent Gellért Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 1.
www.szentgellertkiado.hu
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