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„A fény pedig a reménység, ami a szomorú és meggyötört emberek szívéből árad. S ez a fény 

örömmé válik egyszer, s elűzi a szomorúságot, mint a napsugarak a ködöt.” (Zelk Zoltán) 
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1.Ha megszületik 

a fény… 
 

A 2. osztályos olvasókönyvben 

van egy szép mese: Zelk 

Zoltántól Köd és fény. Ezt a hittan órát követő napon olvastuk 

a gyerekekkel. Kicsit beszélgettünk róla, mi a köd és mi a fény 

benne, és pár mondat után egy kisfiú már megfogalmazta, 

hogy erről beszéltünk hittan órán. Hamar ráéreztek a 7-8 éves 

gyerekek, hogy ez az advent üzenete. Megható volt, és nagyon 

büszke voltam rájuk. 

 

A Szentírás csodálatos örömhírrel kezdődik. Isten szépnek és 

jónak alkotta a világot. Elsőként megteremti a sötétséget és a 

fényt. Később égitesteket teremt, hogy sose legyen teljes 

sötétség. Mert a sötétség rossz érzés. Félünk, szorongunk, 

bizonytalanok vagyunk. Sokkal rosszabbnak, aggasztóbbnak 

látjuk a világot. Nem jó sötétben lenni. És az embert mégis 

vonzza, izgatja, kísérti. A teremtés után néhány oldallal az 

ember már elhomályosítja a fényt, elköveti az első bűnt Isten 

ellen, majd nemsokára az ember ellen. Isten irgalmas kegyelme 

azonban már az első lapon felvillantja a reményt, hogy eljön 

majd, Aki legyőzi a gonoszt, és helyreállítja a rendet. (Ter 

3,15). Mert a sötét megtapasztalásával rájön az ember, hogy 

mégis jobb a világosságban járni. Hiszen a sötétben csak 

tapogatózunk. Nem látunk tisztán, és sokszor megsérülünk. 

Még ha véletlenül előre megyünk, jó irányba, akkor is 

bizonytalanok vagyunk, mert nem látjuk tisztán, merre van az 

út, merre van a cél. Aztán ígéretet kap Ábrahám (Ter 22,18), 

hogy az ő utódja lesz, Aki áldást hoz a népre. És még sok 
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jövendölés elhangzik a prófétáktól, míg végül egy csillag gyúl 

ki az égen, és fénye jelzi a helyet, ahol az Ige testet öltött. 

A zsidó nép története során sokszor letért az úttól. Bár 

farizeusként igyekezett a törvényeket betartani, megtartotta a 

vallási formákat, Isten végig vele is volt, drukkolt neki, 

segítette (Lk 15,31), de a nép olyan sötétben járt, hogy a 

lényeget, a legfontosabbat nem látta meg, nem ismerte fel. Az 

írás, próféták segítették őket (Zsolt 119,105), de sötétben 

jártak, nem láttak, és így gyakran elbotlottak (Jn 11,10).  Az 

igazság, a fény Jézusnál van. A városnak nincs szüksége sem 

Napra, sem Holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége 

ragyogja be, világossága pedig a Bárány. (Jel 21,23) Én vagyok 

a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem 

övé lesz az élet világossága. (Jn 8,12) 2000 évvel ezelőtt a 

Fény megszületett, legyőzte a sötétet.  

És ma is ez történik. Megtapasztaljuk a sötétet: egyre 

hosszabbak az éjszakák, rövidebbek a nappalok. Az emberek 

között düh, ellenségeskedés, háború van. De bármilyen sötét is 

van, nem veszíthetjük el a reményt! Hiszen minden reggel 

felbukik a Nap a horizonton. Mi, akik tudjuk, hogy honnan 

várjuk a fényt, él bennünk a remény, hogy karácsonykor 

bennünk is megszületik a Világosság, felragyog Isten szeretete 

(Iz 50,10). És ha mi is a világ világosságává válunk (Mt 5,14), 

akkor a fény akkora lesz, hogy teljesen legyőzheti, eltüntetheti 

a sötétet. Várjuk reményünk boldog beteljesülését: a nagy 

Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges 

eljövetelét! (Tit 2,13) 

Adventben igyekeztünk lehetőségeinkhez képest felkészülni a 

karácsony megünneplésére. Nagyon fontos a készület, hogy ne 

meglepjen minket az ünnep, hanem várjuk! Mennyivel jobb 

úgy vendéget fogadni, hogy előre készülünk, takarítunk, sütünk 

stb., mintha váratlanul beállít, és zavarba jövünk, hova 
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ültessük, mivel kínáljuk, csak körül ne nézzen! Az advent 

szolgálja, hogy készek legyünk befogadni a bennünk 

megszülető Jézust. Látjuk, még a vallását nem gyakorló ember 

is fénnyel árasztja el a házát. Szokásból vagy tudat alatt vágyik 

rá, hogy fény töltse el otthonát, környezetét. Mi, akik hiszünk 

Jézusban, hisszük, hogy megszületett a Világosság a 

Világosságtól, engedjük, hogy ez a Fény betöltse, beragyogja a 

lelkünket! „Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, 

és az Úr dicsősége felragyogott fölötted! Mert még sötétség 

borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog 

az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad.” (Iz 60,1-2) 

 
 

2.Az utolsó próféta 
 

Adventi lelkinapunk szokás szerint szentmisével kezdődött. 

Ugrits Tamás atya prédikácójában adventi várakozásainkról 

beszélt. Az ő gondolatait tolmácsolom kiegészítve 

sajátjaimmal. 

 

Milyen a várakozásunk? Helyes-e? Mindannyian várunk 

valamire: a téli szünetre, a vásárból adódó haszonra, a 

pásztorjátékra, az ünnepi ebédre, az ajándékra, a közös családi 

estére, vagy arra, hogy megszülessen bennünk Jézus. Ha nem 

helyes a várakozásunk, könnyen csalódás lesz a vége (nem lesz 

meg a várt haszon, nem azt az ajándékot kapom, vagy éppen 

hamar tönkremegy stb.) Amikor vendéget várunk, az a jó, ha rá 

fókuszálunk: azt főzzük, amit ő szeret, vagy ehet, oda ültetjük, 

ami neki kényelmes stb. Izgulunk, eljön-e a vendég, nem jön-e 

közbe neki valami, pontos lesz-e, jól érzi-e magát. Ha 
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lelkiismeretesen, odafigyelve, alaposan felkészültünk, nem 

érhet csalódás. 

Az advent, a karácsony nemcsak az én ünnepem, közös projekt. 

A Jó Isten rám bízott társakat: a családomat, a kollégákat, a 

szomszédokat, a tanítványokat, az ügyfeleket stb. Nem elég, ha 

én célba jutok, figyelnem kell azokra is, akiket rám bíztak. 

Keresztelő János mutatott nekünk ebben példát. Adventben őt 

állítja elénk az Egyház, nem véletlenül. Példa, aki bár egyre 

kisebbedik, jelentőségét nem veszítette el. Te pedig, 

kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt 

jársz, hogy előkészítsd az ő útjait (Lk 1,76) – mondja Zakariás 

fiának. 

Keresztelő Szent János először magát készítette fel. Elvonult a 

pusztába, az Istennel való találkozás helyére (vö. Mózes). A 

puszta a csend helye, ahol Istenre figyel (mint később Jézus is). 

Lemondott a kényelemről, a vallási cselekedetekről. Átadta 

magát az imádságnak. Második pusztája a börtön. Egy kemény 

lelkigyakorlat. Vajon Jézus-e a Megváltó? János fejszéről, 

szórólapátról, ítéletről, bűntetésről beszélt. A börtönben 

Istenképe megváltozik. Eljut a Megváltóig, az Irgalomig, a 

Szeretetig.  

Nekünk is Keresztelő János módjára elsőként kell mennünk a 

lelki úton. Ennek legfontosabb alapja az ima. Nevezzük meg, 

akik ránk vannak bízva, imádkozzunk értük! Másik építőköve a 

példa, a tett. Nem el kell mondani, hogy éljenek a ránk 

bízottak, hanem példát kell mutatni!  

János a szó embere is volt. Tanított. Méghozzá úgy, hogy 

pontos eligazításokat adott, hogy lehet közelebb jutni Jézushoz, 

mit tegyenek követői az Istenhez vezető úton. Programot adott. 

Elmondta, hogy az anyagi javak elosztásakor figyeljenek a 

rászorulókra, vegyék őket észre. Mások (vámosok) figyelmét 

felhívta az igazságosságra, a becsületre a pénz dolgában. Ismét 
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mások (katonák) figyelmét az erőszak elutasítására. Ne arra 

figyeljenek (figyeljünk), ami nekik jó, ne tiporják el a másikat, 

hanem legyenek könyörületesek.  

János elindította az embereket egy úton. Az útnak, amelyre mi 

is rávezethetünk másokat, járhatónak kell lennie. Elő kell 

készíteni. Akkor tudok jó utat építeni, ha ismerem a másikat, 

jót akarok neki, szeretem őt. Emberszerető jóságotokat ismerje 

meg mindenki. Az Úr közel van! (Fil 4,5) Nő a remény, amely 

karácsonykor teljesül be. Itt a földön csak nehézségek árán, 

töredékesen tapasztaljuk meg a végtelent. Az adventi úton a 

jótékonyságtól eljutunk addig, hogy jóvá váljunk. Végigjárjuk 

a szeretet lépcsőit, ajándékkészítéstől, -vásárlástól a 

cipősdobozokon, Jónak lenni jón át a szeretetkonyháig. De 

ezzel még nem érjük el a célt! Nem a jótékonyság életem célja, 

hanem hogy jobbá váljak! Az adventi út nem karácsonykor 

zárul le, hanem életem végén! Az advent nem egy időkorlát, 

hanem egy program, egy figyelemfelhívás az Úr eljövetelére, 

hogy az Úrral való találkozáshoz nekem is el kell indulnom 

Betlehembe, meg kell tennem a lépéseket, hogy Vele 

találkozzam! 

Az úton nem egyedül haladunk. Bár megtapasztaljuk 

életünkben, hogy egyedül gyorsabban célt érünk, de messze 

akkor jutunk el, ha másokkal együtt haladunk. Meg kell 

fognom a mellettem lévők kezét, fel kell emelnem, aki út 

közben elesett. Akkor lesz igazán örömöm, ha együtt jutunk el 

a célig, nem én egyedül! 

Keresztelő János nem önmagát helyezte központba. Igazi barát 

volt, aki örült a vőlegénynek, örült a menyasszonynak. Elhitték 

volna, hogy ő a messiás, de nem központi akart lenni, hanem 

Jézusra mutatott, és tudta, hogy Neki kell növekednie, 

Jánosnak pedig egyre kisebbnek lennie, visszavonulnia, 

visszahúzódnia. János megalázta magát. Jézus azt mondja róla, 
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az asszonyok fiai között nincs, aki nagyobb volna Jánosnál. Az 

Isten országában azonban a legkisebb is nagyobb nála. (Lk 

7,28) Megtanítja, Jézus nem eszköz, hogy mi a középpontba 

kerüljünk! Jézusnak nem az a „feladata”, hogy kéréseinket 

teljesítse. Ő az élet teljességét ajándékozta nekünk azzal, hogy 

közénk jött.  

Miért várom Jézust? Kegyelmet akarok? Magam is ezen az 

úton akarok járni? Isten közelségét akarom? Úgy akarok élni, 

ahogy Ő szeretné? Lelkem békéjét várom? Isten mit vár tőlem? 

Várni, készülni, ez volt az advent feladata. Engedelmeskedni, 

beteljesíteni a küldetésem, a talentumokat kamatoztatni egy 

életre szóló küldetés. 

 

 

3.Ünnepi miserend 
 

December 24. 24:00 

December 25. 11:00 

December 26. 11:00 

 

December 24-én 15 órai 

kezdettel a gyerekek 

betlehemesére várjuk a 

kedves híveket a 

templomba. 
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4.Könyvajánló  

Kovács Gergely: Övé a jövő!  

Mindszenty bíboros élettörténete 

Miért fontos számunkra Mindszenty 

bíboros? Meglepő tény, hogy 

akárhányszor közzéteszek egy 

Mindszenty bíborosról szóló bejegyzést 

a Twitteren, legyen az egy kép, vagy 

egyszerűen csak a neve – például a születésnapján, pappá 

szentelésének vagy halálának évfordulóján –, a világ minden 

részéről lelkes válaszokat, hozzászólásokat kapok, és nem csak 

magyar emberektől. Hogyan válthat ki egy fél évszázaddal 

ezelőtt elhunyt katolikus bíboros ilyen pozitív reakciókat 

napjainkban? Miért van az, hogy oly sokan imádkoznak a 

boldoggá avatásáért? 

 

A válasz számomra egyértelmű. Úgy nevelkedtem, hogy apám 

és az általa elmesélt történetek révén volt alkalmam 

megismerni ezt a bátor embert. Elolvastam emlékiratait, 

melyek a legtöbb magyar ember könyvespolcán 

megtalálhatóak. Mindszenty mindenekelőtt hihetetlenül 

egyenes ember volt. Nem volt kérdéses számára, hogy kiálljon 

a nácik ellen, tudván, hogy börtönbe fogják zárni. Nem sokkal 

később a kommunistákkal kellett szembeszállnia, akik emiatt 

hosszú és szenvedéssel teli börtönbüntetésre ítélték kegyetlen 

vallatási módszereknek vetve őt alá egy hamis vádakra épített 

kirakatperben. Amikor az 1956-os forradalom végigsöpört 
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Magyarországon, Mindszenty egyértelmű szimbólummá vált, 

akit a változás jeleként az elsők között szabadítottak ki 

fogságából. 

 

A bíboros azonban nem csupán egy történelmi szimbólum vagy 

egy nem mindennapi bátor ember. Ennél ő sokkal több. Ferenc 

pápa soha nem nyilvánította volna Isten Tiszteletreméltó 

Szolgájává pusztán azért, mert a magyar forradalom jelképes 

személyisége volt. Mindszenty mindenekelőtt buzgó pap, igazi 

jó pásztor volt, akiről diákkoromban ezt hallottam egy idős 

atyától: „Amikor láttam őt szentmisét bemutatni, megértettem, 

hogy szent ember.” Tízezres zarándoklatokat vezetett különféle 

kegyhelyekre. Mély tisztelet élt benne Szűz Mária iránt, és a 

legnehezebb időkben meghirdette a Boldogasszony évét. Mély 

lelki életet élt, minden nap csendes szeretettel imádkozta a papi 

zsolozsmáskönyvet és a Szentírást. Emlékirataiban gyönyörű 

sorokat lehet olvasni börtönfogsága idején tapasztalt 

eucharisztikus élményeiről. 

 

Egyszóval Mindszenty bíboros nemcsak egy kiemelkedő és 

bátor ember, egy szimbólum, akit minden magyar tisztel, 

hanem számunkra hiteles példát mutató keresztény ember is. 

Ezek után mi tart vissza attól, hogy pénztárcádban egy kis 

imakártyát tarts a Tiszteletreméltó bíboros arcképével? Légy 

Mindszenty bíboros barátja, és vele az életed is megújul és 

megváltozik majd! 

 

Habsburg–Lotharingiai Eduard 

a Mindszenty alapítványok elnöke, 

Magyarország szentszéki nagykövete 
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5.Gyermekoldal 
 
 

Egészítsd ki a szöveget a hiányzó szavakkal! Ezek 

kezdőbetűjét tedd helyes sorrendbe, így egy szót ad ki, amit 

Isten karácsonykor ajándékba adott, és ma is ad nekünk. 

Augusztus császár ________________ adott ki, hogy 

birodalmában, tartsanak népszámlálást. Mindenkinek el kellett 

mennie abba a városba, ahonnan származott. Ezért József és 

_________ Betlehembe ment. Dél felé mintegy 130 km-t tettek 

meg poros hegyi utakon. A szamaruk cipelte az ennivalójukat, 

ruhákat, babaruhákat. Amikor a városba értek, és nem találtak 

sehol szálláshelyet. Végül egy istállóban húzódtak meg, és 

azon az _______________ megszületett Jézus. Mária 

bepólyálta, és jászolba fektette. 

A közelben pásztorok tanyáztak, a _____________ őrizték. 

Megszólította őket egy angyal, és elmondta, hogy megszületett 

a Megváltó. A pásztorok felkerekedtek, ____________ 

Betlehembe, és köszöntötték a kis Jézust. 
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Keresd meg a betlehemi képen az alatta lévő részleteket! Ki is 

színezheted a képet! 
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