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„Szegények királya lettél…”
Apa, ki is az a rokonaink között, aki király volt? – kérdezte a fiam a napokban.
Nagyot néztünk a feleségemmel: parasztot még csak-csak találunk a
családfában, huszár is volt, vagy hát futónak mi magunk is elmennénk, de
király?
Aztán rájöttem: az Úr Jézus lehet az, akire a gyerek gondol. Rokonnak rokon,
csak nem úgy adta elő a királyságot, ahogy elvárták volna.
„Nem királyi lakban, hideg istállóban, bölcsője a barmok között, kicsiny
jászolban van.” – mondja karácsonyi énekünk. Úgy tűnik, annyira girlandos lett
a karácsony, hogy ez már nem nagyon érthető. Ha jászlat viszek a
hittanosoknak mutatni, senki sem tudja mi az, azt sem tudják, mire való.
Gazdaság-korunkban már a vásárlás lett az ünneplés egyik fő ismertetőjele.
Az üzletek ami korán, november 15-én kezdődő készületünket is megelőzik
hirdetéseikkel. Nem a böjt és a várakozás, hanem a műsorok, az ünnepségek, a
vacsorák és a költekezés a karácsony legfeltűnőbb ismertetőjegye korunk
Európájában.
Hogy az Úr Jézus ehhez mit szólna, nem tudom. Ahogy elnézem a jászlat, az
istállót – biztosan lenne olyan dolog, amit javasolna.
Gondolom, örülne, ha ez évben kevesebbet költenénk. Szeretné, hogy időt
szánjunk egymásra. Lelkes lenne, ha észrevennénk egy nálunk szegényebbet –
és segítenénk is valahogy tapintatosan rajta. Ilyenekre gondolok.
De a legbiztosabb, ha Őt magát kérdezed. Annak örülni fog…
Meg annak is, ha hazamész. Hozzá, a templomba – és a tieidhez, oda, ahol
laknak. Jézus is így tett. Nem volt könnyű, de eljött, és meglátogatott minket.
Juhász Géza

Hol a helyünk a karácsonyi ikonon?
A karácsonyi ikon tisztelete mélyen
a szívünkbe ivódott, de észrevettüke, hogy az Úr születésének ikonja 3
sávra osztható, ami az ember lelki
életének három fokozatának felel
meg. Az aszkézis a praxis és a teória.
Az első sáv a mennyei világot, a
második az Isten és emberiség
egyesülését és a legalsó az
emberiséget
szimbolizálja.
A legfelső regiszter a mennyei
égboltozat, amelyből egyetlen sugár
emelkedik ki. Ez az isteni fény
megmutatja nekünk az eredetet, hogy
Isten Atya, Fiú, Szentlélek együtt
vesznek
részt
az
ember
megváltásában. Az ikonon jobbra
egy angyal hirdeti az Úr születését. Pásztorok, angyalok, alul bölcsek jönnek vagyis fiatal, középkorú, idős, tehát az egész emberiségnek szól az üzenet.
A középső sávban az Istenszülő Szűz Mária ül vagy fekszik köpenyben, ami a
bizánci szokás szerint kifejezi, hogy ő az angyalok királynője, majd a gyermeket
nézi, aki együttérzően tekint Józsefre. Az ő jelenléte megerősíti, hogy a
kisbabának valódi teste van. A csecsemő áll bepólyálva a kép középpontjában.
A jászolt sokszor kőnek festik meg, mely már előképezi az Úr halálát. Ez a barlang
a szülőhelyének a barlangja, de már jelképezi a Jeruzsálemi sírhelyét is.
A barlangon a bukott világot értjük, mert ez az a hely, ahol sötét van és nincs az
Isteni fény jelen. Jézus nem marad a sírban, ami arra utal, hogy többé nem az
enyészeté az ember sorsa. Jézus Krisztus visszaajándékozza a halhatatlanságot, a
jóságot és a bölcsességet. Furcsa, hogy milyen közel van Jézushoz a két állat.
Izaiás jövendölésének megfelelően Iz1,3 3Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár
urának jászolát, csak Izrael nem ismer meg, népem nem tud semmit megérteni!”
A harmadik sávban a legalsóban Józsefet fedezzük fel, aki hűséges Istenhez, de
kétkedés lopódzik szívébe.
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Az apokrif irodalomban ördög kísérti meg, hogyan szülhet a szűz, hiszen ellentétes
a természet törvényével. Vannak az ikonon száraz rudak, amik azt jelképezik, hogy
az elszáradt vessző kivirágzik. Bizonyos ikonon Mária Józsefre néz és tekintetével
szeretné Józsefet segíteni abban, hogy ne essen kétségbe. Tertullianus aki a 2.
század végén élt azt mondja, hogy Ádám és Krisztus között szoros párhuzam van,
mint ahogyan Éva és Mária között. Éva szűz volt, amikor megkapta a halálos szót
és az ember kikerült Isten közeléből és Mária is szűz volt, amikor megkapta az élet
Igéjét. A kép jobb alsó sarkában a baba fürdetését láthatjuk, ami a 7. században
jelenik meg megerősítve azt, hogy Jézus valóságos ember, akinek szüksége van a
gondoskodásra. Az ikonon megjelenő emberek az üdvösség alapvető igazságát
jelenítik meg, ahol Isten Fia megtestesül és Isten közöttünk van. Az egyes
sávokban felfedezhetjük, hogy a lélek melyik fokozatán állunk és hogyan kell
tovább lépnünk, hogy Isten titkának ne csak a szemlélői, hanem a részesei is
legyünk. Ha így tekintünk a születés ikonjára, akkor Krisztus az élet forrása
számunkra. Történelmileg nem értelmezhető számunkra az ikon, de a lelki életnek
a fokozatosságát nagyon szépen feltárja számunkra. Érdemes emlékezetünkbe
idézni azokat az ismereteket, amiket a lelki élettel kapcsolatban megtanultunk.
Pacsai János

Karácsonyi adománygyűjtés
A Görögkatolikus Missziós Iroda
karácsonyi adománygyűjtést szervez.
Szeretettel várunk minden olyan játékot, ruhát, könyvet,
amire már otthon nincs szükség.
Az adományokat a Görögkatolikus Missziós Irodában adhatják le.
Cím: 3526 Miskolc, Szeles utca 35. szám
Telefonos elérhetőség: 06-46-792-713
A nehézségben élő családoknak,
gyermekeknek is legyen ajándékuk, örömük Szentestén.
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Hogyan készüljünk ma a karácsonyra?
„De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól
született, és ő alávetette magát a törvénynek, 5hogy kiváltson minket a törvény
szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük.” (Gal4,4-5)
Áhítattal és csodálattal megállni újra a megmagyarázhatatlan titok előtt.
Isten eljött a földre és emberré lett. Szent Gergely teológus, mint az egyház
hangja ma is nekünk szegezi a kérdést: mi ez a rejtély számomra? Alexandriai
Szent Cirill hozzáteszi, hogy a mennyek örülnek a teremtett természetet is öröm
tölti el, hiszen Krisztus eljött közénk és mindenki számára nagy hasznot hoz,
hiszen annyi tékozló idő után itt van az ajándékozó, aki feltámadása által
visszaadja számunka a halhatatlanságot, a bölcsességet és a jóságot.
Sajnos hamar elfelejtjük az igazságot és elhalványulnak a motivációink, ezért
szükségünk van ünnepekre, amelyek újból megmutatják és feltárják nekünk azt,
ahogyan az Isten szereti az embert Jézus Krisztusban. „Aki ugyanis saját házát
nem tudja rendben tartani, hogyan tudná gondját viselni Isten
egyházának?” (1Tim3,5) Ő nemcsak közvetíti az örömöt, hanem kiszabadít a
szenvedélyekből, a gyűlöletből, az ellenségeskedésből. Így válik mindenki
számára az üzenet örömforrássá. Ezt az örömteli üzenetet az égi hírnökök
hozzák el: békességet a jóakaratú emberekhez. A lélek belső állapota a
békesség, amit Isten erős jelenléte ad, vagyis a Szentlélek az alapja az igazi
boldogságunknak. Nagyon kifejező az ember állapotára az a gyötrelem, amikor
elhagy valakit a barátja vagy barátnője és várja mikor tér vissza hozzá.
Elvesztette a békét, hiszen nem Krisztus mellett él, mert akár személyként vagy
társadalomként rég eltávolodott az Úrtól, aki a béke fejedelme és forrása. Jézus
Krisztus a mi békénk. „A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak. A törvény
tökéletes teljesítése tehát a szeretet.” (Róm13,10) A világ nagy része
ellenségesen áll vele szembe, megvetően beszél róla és rólunk, tagadják az
Istenségét és talán egyszerű emberként állítják elénk. Az egyház azért küzd és
tesz meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy az Úr jelenléte az új
generációban is megvalósuljon.
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Fontos kérdés számunkra, hogy miért nem akarják az emberek oltani
szomjúkat abból a hagyományos hitből, amit az apostolok hagyományoztak
ránk? „A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető,
méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem
részrehajló, nem képmutató.” (Jak3,17) Gyümölcsöt csak az a fa tud hozni,
ami a víz partján áll és gyökereit a hagyományba mélyíti. Legyen az személy
vagy nép, aki elfogadja ezt az Isteni ajándékot, a betlehemi csecsemőt, (ami
nem a haragvó Isten, hanem gyengéden átölelő Mennyei Atya,) akkor Jézus
Krisztus lesz a személyes megváltónk, aki elhozza az örökkévalóságot.
Szeretettel: lelkiatyád

Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre!
Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,

Glória zeng Betlehem mezején,

Bársonyos ágya nincs neki itt.

Éjet elűzi mennyei fény;

Csak ez a szalma, koldusi hely,

Angyali rendek hirdetik őt,

Rá meleget a marha lehel.

Az egyedül szent Üdvözítőt.

Egyszerű pásztor, térdeden állj!

Egyszerű pásztor, arcra borulj,

Mert ez az égi s földi király.

Lélekben éledj és megújulj!
5

Baba—mama foglalkozás
Szeretettel várunk minden anyukát és babáját (0-3 éves korig),
a Missziós Irodában!
(3526 Miskolc, Szeles utca 35.)

Decemberi foglalkozás időpontja:
2017. 12. 12. (kedd): 16:30-17:15
Ölbeli játékok, mondókák, énekek,
kötetlen játék, beszélgetés...

Érdeklődni lehet: Bárányné Nagy Melindánál 06-30-630-5202

Karácsonyfa díszek filcből
Hozzávalók:


Piros filc (nagyobb papír-írószer boltokban beszerezhető)

fehér cérna,
tű,
olló
Elkészítés:
- A filc anyagból tetszőleges formákat vágunk ki (szív, csillag, kör... stb.).
Figyeljünk arra, hogy minden formából kettőre lesz szükségünk (elő- és
hátoldal)!
- A formára fehér cérnával különböző alakokat varrunk (pl.: hópihe), de
díszítetjük gombbal is.
- Ezután a két formát egymáshoz illesztjük, és "pelenkaöltéssel" körbevarrjuk.
Kicsi akasztót hagyunk rá a cérnából a varrás végén.
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Megjelent a 2018-as Ikon-naptár .

Szép történetek a szeretet
ünnepére.

Az ezüst hegedű a 3 - 8 éves gyerekek
számára készült mesekönyv, történetei
észrevétlenül nevelik az olvasóit.
Társasjátékok, és ajándék tárgyak
minden korosztály számára.
Decemberi nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 900-1700
december 9. szombat 900-1200
december 10. vasárnap 900-1200 Székesegyház udvara
december 16. szombat 900-1200
december 17. vasárnap 900-1200 Székesegyház udvara.
A kegytárgybolt december 23. és január 5. között zárva!
Nyitás: január 7. hétfő 900.
Áldott karácsonyt, és boldog újévet kívánunk, minden
kedves vásárlóinknak.
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Minden kedves olvasónknak
áldott, békés, szeretetben gazdag
karácsonyi ünnepeket kívánunk!

A cikkeket vagy véleményüket a következő e-mail címre várjuk: missziosiroda@gmail.com
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapzárta: előző hónap 25.
Kiadja: A Miskolci Egyházmegye Missziós Irodája — MI
Ezt a hírlevelet Csoma Zsuzsanna szerkesztette. (tel.: 06 30 9577069)
Felelős kiadó: Juhász Géza első helynök (tel.: 06 30 7426266)

