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A Szentírás azt mondja, hogy az idők teljességében jött el a Messiás. Meg kellett érni a

hittek benne, azoknak ez üdvösségére szol-

történelemnek, hogy be tudja fogadni az el-

gált, akik nem vették észre, mint Betlehem

jövendő Messiást, azt a Messiást, akiről Za-

lakói, azok egyszerűen elmentek mellette.

kariás próféta úgy jövendölt, hogy király

Az Úr Jézus elhozta hozzánk az Isten orszá-

lesz – a Messiás egyébként fölkentet jelent, a

gát. Keresztelő Szent János, az előhírnök, azt

királyokat ugyanis a zsidóknál a királyság

hirdette, térjetek meg, hogy eljöjjön az Isten

korában olajjal fölkenték az aratás jeleként –

országa. Az igazi Messiás a békesség fejedel-

és elhozza a békességet. Vagyis a békesség

me, a mennyek ura. Amikor nyilvánosan föl-

fejedelme lesz. Ezzel szemben mit látunk a

lépett, ezt az evangéliumot hirdette:”Térjetek

sürgetőknél?

meg, mert itt van az Isten országa.” (Mt 3,2)

Jézus korában szinte kézzel foghatóvá vált

…

már a várakozás, az Advent. Mikor jön el a
Messiás? Milyen lesz a Messiás? És saját
vágyaikat, pontosabban politikai vágyaikat,
saját indulataikat kivetítették a Messiásképre, és nem vették figyelembe a próféták
messiási jövendöléseit. Ennek megfelelően
az Úr Jézus kora előtt is, az ő korában is, sőt
őt követően is megjelentek ál-Messisások,
akik magukat zsidó királyoknak nevezték, és
általában erőszakkal próbálták megdönteni a
római megszállók hatalmát. Kardot ragadtak
és beteljesedett rajtuk az Úr Jézus mondása:

A megtért ember úgy tud kiengesztelődni,
megbékélni a másikkal, hogy Istenbe kapaszkodik, mert az Istennel már előbb megbékélt.
Ez teszi lehetővé, hogy önmagával megbékéljen, és innen meríti az erőt, amely szükséges ahhoz, hogy másokkal is úgy megbékéljen, hogy az ne hamis békülékenység legyen,
ne el-vesztés legyen és ne hamis türelem. Az
elveim mellett kitartok, és ugyanakkor tudok
megbocsátani, ugyanakkor tudok újra kezdeni.

„akik kardot ragad, kard által vész el” (Mt

In: Bolberitz Pál: Tanúim lesztek! Budapest,

26,52)

Szent István Társulat, 2008. 7-9. p.

Nem így jött el az igazi Messiás. Lábujjhegyen jött közénk az Isten, észrevétlenül, szegényen, gyengén, betlehemi kisdedként,
amikor az Isten akarta, amikor az idő valóban beteljesedett. Akik észrevették, mert

VERSEK

Szabó T. Anna: Zúzmara

ZÚZMARA
Zúzmara lepi be a fákat,

Csukás István: Hideg szél fúj
Hideg szél fúj, hogy az ember
majd megdermed.
Kinek jó ez? Csak a kövér
hóembernek!

a kertet, a köveket, az ösvényt.
Zúzmara lepi be a dőlt füvek élét,
csikorog a csizma.

Belepik a tiszafa bozontját,
belepik a zúzmaraszőrök,
belepik a drótokat, a kerítés sodronya
csupa puha szálka.

Csend van, a ködnek ütődnek

Szeme szénből, az orra meg
paprikából,
lába nincs, de minek is, ha
úgysem táncol.
Ütött-kopott rossz fazék a
tökfödője,
megbecsüli, hiszen jó lesz
még jövőre;
seprűnyél a nagyvilági
sétapálca,
el is mehetne, ha tudna,
vele bálba.

a tompa zajocskák,
alszanak a madarak, csipkepalota ma
az otthonuk, ágyuk,

az ezüstszínű baldachinok közt
mesebelit álmodik a feketecinke.

Ilyen ő, az udvarunkon
nagy gavallér,
bár rajta csak ujjal rajzolt
az inggallér,
mégse fázik, mikor minden
majd megdermed,
el is mennék, ha lehetne,
hóembernek!

Hamvadó alkonyban
Csillag gyúl faágon
Meglátod, egyszer csak
Itt lesz a karácsony.

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben
Szakad a hó nagy csomókban,
veréb mászkál lent a hóban.
Veréb! Elment az eszed?
A hóesés betemet.
Nem is ugrálsz, araszolsz,
hóesésben vacakolsz.
Fölfújtad a tolladat,
ázott pamutgombolyag.
Mi kell neked? Fatető!
Fatető!
Deszka madáretető.

Bartos Erika: Hóember

Radnóti Miklós: Tél
Hóbafagyott levelet
kaparász dideregve a szellő.
Duzzadt, mint tele zsák:
hóval telik újra a felhő.
Nincsen csillag, a fák
feketéllő törzse hatalmas.
Megfagy az őz nyoma is.
Készül le a völgybe a farkas.

December deret fúj
December fagyot hoz
A világ mégis csak
Ünnepre harangoz.

Fésűs Éva: December

Zúzmarás a december,
Örülhet a hóember.

December, december,
A világ csilingel
Hóember hófején
Fázik a cilinder.

Hófehér a pocakja,
Óriási hólabda.

Kis csizma, nagy csizma
Csikorgó hóban jár
Piros kis orroddal
Cinegét foghatnál.
Kis bunda, nagy bunda
Kell már a szőr kucsma
Hópaplant sző a tél
Medvére, mókusra.

Hópocakján hófeje,
Seprűt tart a jobb keze.
Kavicsszem és kavicsszáj,
Répaorrán kismadár.
Hosszú sál a nyakába’,
Van egy kopott kabátja.
Fazékból a kalapja,
Sosem volt haj alatta.
Mosolyog, míg tart a fagy,
Tavasszal majd elolvad.

VERSEK
Szép Ernő: Hó
Ó, de szép,
Ó, de jó,
Leesett
Nézd, a hó!
Hull a házra, hull a fára,
A lámpára, a járdára,
Mint az álom, oly csuda
Fehér lett Pest és Buda.
Ó, de szép,
Ó, de jó,
Gyúródik
Hógolyó.
Fiúk, lányok meg nem állják,
Egymást vígan hajigálják,
Olyan harc ez gyerekek,
Amit én is szeretek.
Kányádi Sándor: Aki fázik
Aki fázik, vacogjon,
fújja körmét: topogjon,
földig érő kucsmába,
nyakig érő csizmába,

Bétléhémés énék
Kárácsonyi éjfélorá,
Mégszulététt Isténfiá.
Mégszulététt Isténfiá,
Az ártátlán kis Jézuská.
Gyérunk, ménjunk jászolához,
A kis Jézus árányálmá,
Boldogságos Szuz áz ányjá.
Két kézévél ápoljá,
Lábáivál ringátjá.
Ó, té dudás, mit szundikálsz?
Fényés áz ég, ném kéll lámpás,
Vérjéd, vérjéd citérád,
Zéngj Jézusnák szép notát!

Burkolozzék bundábá,
bujjon bé á dunyhábá,
uljon rá á kályhárá mindjárt mégmélégszik.

Lépjünk be Jézus Krisztusnak, az ima mesterének iskolájába! Tőle
tanuljuk meg, hogy az ima elsősorban hallgatás és az Istennel való
találkozás; művészet, melyet kitartóan kell gyakorolni; az a hely,
ahol megértjük, hogy minden Istentől származik, és őhozzá tér
vissza.
Ferenc pápa twitter üzenete
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