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Az Abodi Egyházközség
lelkiségi lapja

MIKOR?

MILYEN SZERTARTÁS?

Isten segítségével a mai napon útjára indul a mi saját egyházközségi lapunk.
Szeretnénk, ha ez a lap az Abodi közösség számára a maga
egyszerűségében, érdekességekkel, történetekkel és nem utolsó sorban
hírekkel, információkkal egy kis színt vinne az otthonokba. A lap egyelőre
negyedévente jelenik meg és bízunk benne, hogy nagy szeretettel és
érdeklődéssel fogadják és a jövőben is számíthatunk olvasói figyelmükre.
Kívánjuk az ünnepekre Isten áldását és a szeretet melegét

„Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben
marad, és az Isten is ő benne.”
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Dicsőség Jézus Krisztusnak!

SZÁNDÉKÁRA?
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24. Péntek

R. 7 . Királyi imaórák
és Déli Isten tisztelet
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Kenyéráldás és
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Gondolatok az advent jegyében
Jelentése: advent a latin eredetű adventus szóból származik jelentése
eljövetel. Eljövetele Jézus Krisztusnak, Isten fiának, aki azért születik, hogy
kereszthalálával megváltsa bűneinket. Karácsonyt kicsi és nagy egyaránt
várja. A kicsik sok ajándékot, a nagyok pihenést, nyugalmat remélnek tőle.
Még ha nem is világos mindenki számára egyértelműen a karácsony
üzenete, mégis valami szelíd, nyugodt érzés, végső soron valami egész ritka
dolog, a szeretet árad belőle.
Ilyenkor szokás például az adventi koszorú készítése, melyre négy gyertya
van felerősítve. Az egymást követő vasárnapokon mindig egy gyertyával
többet gyújtanak meg, ahogy közeledik a karácsony, úgy lesz egyre
világosabb.
A gyertyák színe egy kivételével lila.
A gyertyák színeinek jelentése
Az elsőé a HIT, Ádámról és Éváról, a Paradicsomról szól.
A másodiké a REMÉNY, a zsidóságról, a zsidóságnak tett ígéretről szól.
A harmadiké a SZERETET, Keresztelő Szent Jánosról szól.
A negyedik gyertya színe rózsaszín, jelentése pedig az ÖRÖM Szűz
Máriáról és Jézus Krisztus megszületéséről szól.
Advent értelme:
Úrjövet, ami tartalmilag hármas: történelmi, kegyelmi és eszkatológiai. Az
adventi várakozás célja felidézni a Messiás születése előtti történelmi
várakozást, felkészülni a karácsonyra és Krisztus második eljövetelére.
Sajátos gyakorlatai:
A csönd, elmélkedés, imádság, bűnbánat, rorate (hajnali) mise.
Történeti háttere:
Az 5. századtól az advent karácsonyt megelőző böjti idő volt, mely Szent
Márton (november 11.) ünnepével kezdődött. Az advent Galliában
keletkezett, majd a 6. században Róma átvette, és a böjti időből itt lett

az advent vasárnapjainak számát, melyet a későbbiekben a protestáns
felekezetetek is átvettek. Az advent az egyházi év része, Jézus születésének
az ünneplésére
(karácsonyra) való előkészület. Első vasárnapja Szent András ünnepéhez
(november 30.) legközelebb eső vasárnap jelenti az egyházi év kezdetét. Az
adventi idő a Mária- kultusz kiemelkedő időszaka, ekkor hangzanak a
hajnali misék.
Advent a vallásos életben:
Karácsony előtt az egyház négy vasárnapon keresztül készül az úr
megérkezésére.
( „PARUZIA’” a királynak hivatalos megjelenése valamilyen helyen, görög
kifejezés)
Az ünnepélyes megemlékezés elsősorban személyes újra átélésre szólt. Az
advent liturgikus ünnepe azonban nemcsak visszaemlékezés, hanem
valóság. Az advent ünneplése tehát ezt jelenti: a hívők újra átélik az Isten
eljövetele utáni vágyódást és a megtérést, amelyet ez az esemény előkészít.
Ezen a módon egyre mélyebben érzik át Isten közeledését, a bennük lévő
sötétségnek fölszakadozását. Az advent Jézus eljövetelének minden módját
jelképezi, mindenekelőtt az Úr akkori, emberi alakban való világba lépését.
Az egyház közös liturgiáját sok helyen népszokások is kiegészítik. Ilyen
szokás például az ajtóra erősített gyertya nélküli koszorú, melynek jelentése
a szíves vendégvárás.
Advent idején vásároljuk az ajándékokat, amelyekkel karácsonykor örömet
kívánunk szerezni szeretteinknek. Van egy olyan ajándék, amelyből
bármennyit adunk vagy kapunk soha nem elég, soha nem fogy el, és soha
nem unjuk meg. Ez a SZERETETÜNK kifejezése.
Szeretetteljes, békés készülődést:
R. Zoltán

Primíciás mise Abodon.
Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek
hiányt zöldellő réteken legeltet.
A nyugalom vizéhez terel és felüdíti
lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez
híven. Ha sötét völgyben járok is, nem
félek a bajtól, hisz te velem vagy.
( 23Zsolt 1,4)

Mond, mi van veled?
A kérdés önmagáért beszél, szeretnénk ebben a rovatban helyet adni
azoknak, akik megosztanák az egyházközség tagjaival örömüket, bánatukat.
Pár szóban összefoglalva elmondani akár a családban egy gyermek
születését, egy esküvőt, egy fontos jeles eseményt, érettségit, diploma osztót
stb.. Itt kérhetjük a közösség imáját családtagjainkért, szeretteinkért.
Célunk, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hiszen a megosztott öröm
dupla öröm, a megosztott bánat fél bánat.
Kérek mindenkit, hogy ha az életében adatik bármi, amit szeretettel osztana
meg ebben a rovatban jelezze nálam.
Köszönöm: F-né Helga

Híreink a közelmúltból, velünk történt.
Felújítás
Ősszel megkezdődtek a munkálatok a közösségi házon.
Nagy várakozásokat megelőzve végre az elnyert pályázat alapján, ma már
nem csak a közösségi ház, de a parókia munkálatai is mondhatni
elkészültek. Néhány munkálat még hátra van, de nagy változásokon ment
keresztül, mind a közösségi ház, mind pedig a parókia. Sajnos az átadással
még várni kell, így valószínű, hogy csak a nyár folyamán nyílik rá
lehetőség, hogy különböző programok keretében birtokba vehessük.
Kérjük imában a jó Istent a munkálatok sikeres és mihamarabbi
befejezéséért és adjunk hálát, hogy egyházközségünk lehetőséget kapott
ezekre a felújításokra, amelyeknek következtében nyugodtan büszkék
lehetünk, hogy az abodi egyházközség, ilyen szép és korszerű
épületegyüttessel lesz gazdagabb. A felújításról képek megtekinthetők az
egyház honlapján- (www.abodigk. gportál. hu)

Ezt az idézetet választva vezérgondolatként Dragos Tamás atya ősszel
Abodon tartotta meg primiciás miséjét, amelyen abodi hívekkel együtt adott
hálát Istennek papságáért, életéért, családjáért A liturgia végén a ministráns
gyerekek versel, gondnokunk pedig pár szó kíséretében egy kis ajándékkal
köszöntötték Tamás atyát.

Mindenszentek éjszakája.
November 01.-én most is pompázott a temető. Sokan jöttek el szeretteik
sírjához emlékezni rájuk és egy gyertyát meggyújtva imádkoztak lelkükért.
Du. 15h.-kor a temetőben összegyűlve végezte el Tisztelendő úr a
sírkőmegáldást, majd ezt követően a hramotás parasztászt,
„Aki a Fölséges segítségében lakik,
a menny Istenének oltalmában marad…”

Hittantalálkozó Miskolcon
2010. 11. 20.-án a hittanos gyerekeknek
lehetőségük nyílott, hogy részt
vegyenek azon a hittanversenyen,
amely a miskolci Görög Katolikus
Iskolában került megrendezésre már
sokadik alkalommal. 23 községből és
városból több mint 110 gyerek gyűlt
össze, hogy összemérjék tudásukat és
együtt részt vegyenek egy nagy játékba
A megérkezést követően részt vetünk a
szent liturgián, majd csapatokba szerveződve 4 helyszínen megosztott
feladatokban kellett helytállniuk. Ebéd után eredményhirdetés következett,
melyet nagy izgalommal vártak a gyerekek. Az eredmény középkategóriás
14 csapatból a 7. helyezést érték el. Értékes napot töltöttek el együtt a jó
Isten jelenlétében és nagy erővel készülnek a következő megmérettetésre.

Betlehemi jászol
Régi hagyomány Abodon a betlehemi jászol felállítása. Ez éven is áll már a
Jézus születését ábrázoló betlehem, amely színesíti és gazdagítja
egyházközségünket.
„Betlehemnek pusztájában karácsonykor éjféltájban fiúisten ember lett,
mint kisgyermek született..”.

Mikulás érkezett
December 06.-án rendhagyóan megérkezett az
abodi gyerekekhez a Mikulás. Szép számmal
gyűltek össze a helyi művelődési házban este 18h-kor.
A gyerekek versekkel és egy kis műsorral készültek a
Mikulásnak, aki nagy szeretettel fogadta, majd a műsort
követően 30 gyereknek osztott csomagot.
Szent Miklós történet az évnek ezen szakaszában mindig
megragadja az embereket és az ő emlékét övezve jön el minden évben
hagyományosan a Mikulás, aki a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki
izgatottan vár. Köszönjük mindazoknak, akik segítettek ennek a szép
estének a megszervezésében és azoknak, akik eljöttek, hogy osztozzanak a
gyermekek örömében.

Viccek, versek történetek.
Némasági fogadalom
Egy ember beállt szerzetesnek és némasági fogadalmat tett:
ötévente mindössze két szót mondhat ki. Amikor eltelt az első öt év
elment a rendfőnökhöz és így szólt:
- Ágy kemény- ezután sarkon fordult és kisétált az ajtón.
Öt év múlva megint elment az apáthoz és így szólt:
- Étel hideg- majd ismét sarkon fordult és kisétált.
Újabb öt év elteltével megint meglátogatta a rendfőnököt. Ez alkalommal a
következőt mondta:
- Én kilépek.
- Nem csodálom-, felelte az apát- Amióta itt van egyfolytában
panaszkodik.

Jótett: Egy ember bemegy az állatkereskedésbe és kér néhány hangyát,
három egeret, egy csótánycsaládot és tizenöt pókot.
- Mire kell magának ez a sok minden?- kérdezi az eladó.
- Ma délután kiköltözöm az albérletemből és a tulajdonos ragaszkodik
hozzá, hogy pontosan úgy hagyjam ott a lakást, ahogy találtam.

A GYUFASZÁL
A dobozban összesűrítve a kis pálcikák jól megfértek egymás mellett. Azért
is jó volt így, mert nagyon fáztak. Egymáshoz bújtak és melegedtek.
Nagyon kiszáradtak és kevés meleget tudtak magukból kiárasztani.
Tanácstalanok voltak, hogy lehetne jobban melegíteniük egymást. Ez így
ment, már hetek óta. Az egyik kis okos gyufaszál rövid gondolkodás után
úgy érezte, hogy van megoldás.
- Rájöttem! Egy megoldás létezik! Tűzre van szükségünk.
A többi gyufaszál csodálkozott a gondolaton, de megjegyezték:
- Honnan szerzünk tüzet, amiről szóltál?
- Valaki áldozza fel magát: menjen ki és keressen nekünk tüzet
A gyufaszálak megbeszélést tartottak. Tudták, hogy a dobozon kívül nagy a
hideg és a biztos halált jelentené: a vállalkozó megfagyna.
Jelentkezett egy vékonyra sikerült kis gyufaszál, majd ő kimegy és
megszerzi a tüzet. Meglepődtek az ajánlaton. Őrület, amire társuk
vállalkozik. A kis gyufaszál nem sokat tétlenkedett. Kimászott a doboz
szélére és egy ugrással már lent is volt a földön. Igen ám, de esés közben
fejre esett és meggyulladt. A gyufaszál elcsodálkozott. Nem akarta elhinni,
hogy a tűz belőle fakad. Szólt azonnal a többieknek is:
- Van tüzünk, mert ott lappang bennünk. Csak ki kell lépni a dobozból
és fejest ugrani.
A többiek először nem akarták elhinni amit mond, Amikor azonban
lenéztek látták, hogy társuk él és érezték ők is a meleget. Erre egymás után
fejest ugrottak, nagy sercegés volt hallható és kigyulladtak.
Attól a naptól kezdve nem fáztak többé. Tüzük sem aludt ki soha. Ha
valamelyik kialudt, közeledett egy másik, és így terjedt a tűz.

Ady Endre: Karácsonyi rege
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumba
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagyváros
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –

Fohászkodni
De jó volna, megnyugodni
De jó volna, mindent, mindent
Elfeledni
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal kibékülni
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege,
Igaz hitté válna,
O de nagy boldogság
Szállna a világra
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha ne volna
Ez a földi élet
Egy erő hatná, át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni..
Karácsonyi rege
Ha valóra válna
Igazi boldogság
Szállna a világra.

Karácsony: a lelki hazaérkezés ünnepe!
Az emberiség nagy része egész évben a több pénzt, a nagyobb luxust, a
könnyebb megélhetést, a karriert, a hatalmat és egyéb mást hajhásza. Ahogy
azonban közeledik a karácsony, a béke, a család, a szeretet, az ünneplés, a
lelki megnyugvás, és ha még belefér az Isten kerül hirtelen az emberek
érdeklődésének a középpontjába. Persze csak rövid időre. Egyfajta
lelkiismeret altatás ként. Bepótoljuk gyorsan, amiből kimaradtunk. Azonban
legtöbben csak külsőségek által igyekeznek ezt a békét magukban
megteremteni. S ez sajnos ránk keresztényekre is nagy veszélyként
leselkedik, hogy a külső készülődések közepette elfeledkezünk a belső
készületről. Attól azonban, hogy a házban szép rendet teszünk nem lesz
rend a lelkünkben is. S drága ajándékokkal sem lehet pótolni az elmaradt
szeretetünket. Való igaz, hogy külső dolgaink szerves kapcsolatban vannak
belső lelki állapotunkkal, mert aki körül káosz van, abban hogy lehetne lelki
béke? A külsővel azonban nem lehet betömni a belső hiányosságokat.
Mindkettőre kellőképpen oda kell figyelni, mindkettőt ápolni kell. Így
válunk jó keresztényé és hiteles emberré.
Térjünk azonban vissza a karácsony lényegére, Krisztus születésére.
Krisztus születésének eseményéből feltörő béke, amit az ateista és
közömbös ember is megérez. Ezek a napok: Szenteste, karácsony első
második napja és az azt körül vevő napok: különlegesek! A világ lelassul,
az élet megáll – az Élet körül. Visszaérkezünk a Forrásba. Az Isten emberré
lesz, de nem is akár hogy: csecsemőként. A hatalmas, mindentudó, teremtő
Isten védtelen gyermekként születik meg az emberek jóindulatára utalva
magát. Micsoda alázat?! Emberi ésszel ez fel nem fogható. Ez a szeretet!
Vajon tényleg felfoghatatlan-e? Gondoljunk csak arra, hogy egy szerelmes
ember milyen hatalmas áldozatokat képes meghozni szerelméért? Most
mindenki visszagondolhat a régi szép időkre, amikor szerelmes volt… Vagy
gondoljunk a gyermek-szülő kapcsolatra? Nem azokra, melyekről
rémhírként tájékozódunk a sajtóból, hogy ütötte verte gyermekét, leszúrta
apját-anyját. Hanem a nagy általánosságban lévő normális szülő-gyermek
kapcsolatra. Micsoda áldozatot képes meghozni a szerető szülő a
gyermekéért, később

pedig a gyermek a szüleiért. A szertő Atyaisten is azt adja nekünk
gyermekeinek, ami számára a legkedvesebb, legdrágább: Egyszülött Fiát.
Amikor ajándékot kapunk, megörülünk és ez az öröm megnyugtat,
mert tudjuk belőle, hogy az ajándékozótól szeretve vagyunk. Karácsonykor,
amikor az Isten nekünk adja Önmagát, az ajándékozás öröme teljesül ki az
emberiségen: szeretve vagyunk az Istentől! Ez az öröm, ami az egész
kozmoszt áthatja anélkül, hogy bárki is tudná igazi jelentőségét. De érezzük
(az egész emberiség), és ezért ajándékozunk mi magunk is: Isten
„ajándékozását” igyekszünk utánozni minden ajándékozásunkban. Minden
szeretésünkben, és így már Krisztus születése el is érte a célját: a szeretet
árad, a Világ beoltatott a Jóra!
Karácsonyi időben úgy köszönünk Vízkeresztig, hogy „Krisztus
születik!”, mire a válasz, hogy „Dicsőítsétek!”. Dicsőíteni annyi, mint
elismerni valakinek vagy valaminek a nagyságát, hatalmát, erejét vagy
tudását. Az tud azonban csak igazán dicsőíteni, aki azt szeretetből teszi,
mert így van a külső megnyilvánulásunk mögött a belső tartam. Így ami
istendicsőítésünk kell, hogy Isten iránti szeretetből fakadjon válaszként
ajándékára, a karácsonykor hozzánk elérkező kis Jézusra.
„Krisztus születik!” - „Dicsőítsétek!”
András atya

Egyház a világban.
XVI. Benedek: Az állam őrködjön a vallás közéleti szerepe felett.
Az állam feladatai között szerepel, hogy védelmezze a hívő emberek
lelkiismereti és vallásszabadságát, de ezen túlmenően a vallás és a vallási
közösségek jogos szerepét is a közéletben - mondta a pápa Olaszország új
szentszéki nagykövetének.

a születés jelenetét. Szalmával bélelt barlangba egy jászlat állított, élő
állatokkal, amelyek háttérképként szolgáltak, és prédikált a környékről
összegyűlt híveknek. A barokk kortól kezdve kicsit átalakultak az
ábrázolások, már a környezet, a mellékszereplők is fontosak lettek, olykor
profán elemekkel bővült a jelenet.

Felgyulladtak a vatikáni karácsonyfa fényei.
A Szentatya fogadta Dél-Tirol küldöttségét, ahonnan a Szent Péter tér idei
karácsonyfája származik. Péntek este meggyújtották a karácsonyfa fényeit.

Napjainkban a legnevezetesebb jászol a római Szent
Péter téren áll, és a hagyomány szerint a pápa december
24-én megáldja. A Vatikánban épített betlehem
kezdetben a Raffaello-loggiák folyosóján, majd egy
kápolnában állt. 1982-ben II. János Pál döntött úgy, hogy
a Szent Péter tér közepére helyezi. A betlehem egészen a
január 6-i vízkereszt ünnepéig áll az ókori obeliszk előtt.

Egyetemistákkal végezte a zsolozsmát a Szentatya.
A karácsonyt megelőző novena első napján, december 16-án XVI.
Benedek pápa és a római egyetemisták együtt imádkozták az esti
zsolozsmát a Szent Péter-bazilikában. A szertartáson mintegy 10 ezer fiatal
vett részt, Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynökének vezetésével.
Beszédében a Szentatya a jövő értelmiségének szerepéről beszélt.
A társadalom szociális és kulturális változásaira
nem elvont megoldásokkal, hanem konkrét
lehetőségekkel kell válaszolni. Ehhez nagy
türelemre és állhatatosságra van szükség; szétszórt
és felszínes lelkülettel nem lehet felépíteni a
társadalmat – hangsúlyozta XVI. Benedek pápa.
Olyanná kell lenni, mint a jó földműves, aki Isten vetéséről gondoskodik. A
Szentatya a kereszténység és a tudomány új párbeszédére és új
együttműködésére szólított. Kiemelte: arra van szükség, hogy a fiatal
értelmiségiek vállaljanak aktív részt és felelősséget a társadalom építéséért
és megújulásáért.
Betlehemi jászlakat állítanak szerte Olaszországban.
Olaszországban karácsony előtt mindenütt megtaláljuk a kisebb-nagyobb
betlehemi jászlakat, nemcsak a templomokban, hanem a városok, falvak
terein, utcáin, és a magánházakban is, a házon kívül és belül egyaránt.
Nem is csoda, hiszen a jászolállítás Assisiből terjedt el, Assisi Szent Ferenc
álmodta és valósította meg elsőként, hogy az emberek saját szemükkel lát-

Lelkiélet, imádságok.
Teréz anya: Az élet himnusza
Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
Az élet élet – éld.

A könyvek könyve!
Pár perc Szentírás

„Halljátok, egek és te, föld, figyelj, mert az Úr beszél: „Fiakat neveltem és
naggyá tettem őket, ők mégis hűtlenné váltak. Az ökör megismeri gazdáját,
és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem ismer meg, népem nem tud
semmit megérteni!” Iz. 1 2-,3
Karácsony nagy prófétája Izaiás, aki egy Ámosz nevű ember fia. Kr.
e. 759. évbe nyerte hivatását a prófétai tisztre. Hatvan évnél tovább
jövendölt, s életkorának a nyolcvan esztendőt meg kellett haladnia.
Jövendöléseinek tartalma: Istent illet egyedül minden dicsőség, embert csak
szégyen és pironkodás; teljes bizodalmat nem a teremtményekben, hanem a
Teremtőben kell helyezni; minden testi és lelki segély csak tőle jő, s minden
hajlam és törekvés vétkes, mely nem őrája, hanem a mulandóságra, mint
ilyenre van irányozva. Vigasztaló ígéretei között mindenekelőtt kitűnik az,
mely a Messiásról és az ő országáról szól. Ő megjövendölte a Megváltó
eljövetelét, az ő emberi és isteni származását, szűztől születését,
kínszenvedését, halálát, megdicsőülését, s országának elterjedését az egész
földön, és pedig sokkal világosabban és terjedelmesebben, mint bármelyik
próféta.
Könyve magasztos, nemesen egyszerű nyelven s leghatályosabb
ékesszólással van írva, tele bűnbánatra ösztönző intésekkel a bűnösökre
nézve, tele vigasztalással a szenvedők- és elhagyatottakra nézve, gazdag
tárház a vallástanítónak, ki az írás szellemi nyelvén vigasztalni, feddeni és
jobbítani akar.
Az első fejezet Izaiás működésének a végéről való. Beteljesedett az
az ítélet, amelytől Izaiás oly sokszor óvta népét. Az ország 701-ben
elpusztult. De nincs még vége annak a pernek, amelyet Isten folytat
népével. Az eget és a földet hívja tanúnak a próféta ebben a perben. Amit
Isten tesz népével, az az egész világra is tartozik.
Isten hálátlansággal vádolja népét: fellázadtak ellene, atyjuk ellen. Isten
atyaságáról a Biblia nem úgy tanít, mint az ókori Kelet pogány vallásai.

Ezek testi értelemben gondolták atyának, elsősorban a király apjának az
istenséget.
Amikor azonban a Biblia Istenről, mint Atyáról beszél, akkor az Ő
kiválasztó kegyelmére kell gondolnunk, mellyel fiává fogadta népét!
Megszabadította Egyiptomból, hazát adott neki, önálló néppé tette, növelte
és emelte. Joggal várt népétől ragaszkodást és bizalmat. A nép azonban
elhagyta Istenét! Sőt még az állatnál is mélyebbre süllyedt Izráel: hiszen az
állat ismeri gazdáját, tudja, ki visel rá gondot, Izráel pedig nem „ismeri”
Istent, nincs közössége vele.
Halljátok egek: A kifejezés jól érzékelteti a prófétai beszéd fontosságát.
Minden teremtmény hallja és borzadjon Izráel természetellenes
magaviselete miatt.
Fiakat neveltem: Isten atyai szeretettel szereti Izraelt. Ez teszi érthetővé,
hogy annyi nemzet közül kiválasztotta, szövetséggel magához emelte, s
annyi jóval elhalmozta.
a barom… a szamár: A hálátlanság az állatok színvonala alá süllyeszti
Izráelt.
nem ismer meg: Nem akar ismerni. Ozeás próféta is abban látja minden
erkölcsi baj forrását, hogy „nem ismerik az Örökkévalót”. Hiányzik a
szellemi adományok természetének és fontosságának ismerete, amelyekkel
Isten megajándékozta Izráelt.
nem tud semmit megérteni: nem gondol Reám. Azaz, nem törekszik arra,
hogy megismerjen.
„Ismerd meg tenmagadat”, erkölcsi kötelezettség éppúgy a
nemzetek, mint az egyének számára. A zsidó és a keresztény ember csakis
szellemi kincsestára és múltja által ismerheti meg önmagát; a mai zsidók és
keresztények legnagyobb része nem ismeri hitének ideáljait, a Szentírását,
szent nyelvét és Izráel és az Egyház történetét. Az önismeretnek pedig ez a
hiánya minden időben a legnagyobb hálátlanság Isteni Atyja iránt!

András atya

Emlékezzünk, képtár
A tegnap a múlt, a holnap a jövő. Az emlékeink a múltunk, de érinti a
jövőnk. Mindannyian visszatekintünk néha, emlékezünk, felidézzük a
régmúlt eseményeit. Ez a rovat segít a múltból a jelenbe hozni emlékeinket.
„Van egy nagy, mégis egészen hétköznapi titok. Mindenkinek része van
benne, mindenki ismeri, de csak kevesen gondolnak rá. A legtöbb ember
tudomásul veszi, csöppet sem csodálkozik rajta.
Ez a titok az idő. Van naptár, van óra, hogy mérje, de ez mit se jelent,
hiszen mindenki tudja, egy-egy óra néha örökkévalóságnak tetszhetik, el is
suhanhat akár egy pillanat - attól függ, mit élünk meg abban az órában.

Mert az idő élet. Az élet pedig a szívünkben lakik.”
Szeretettel fogadunk még régi képeket, hogy a múlt része maradhasson
jelenünknek.

Szeretetteljes, békés, boldog
Ünnepeket kívánunk,
és ahogy múlt vasárnapi liturgián
halhattuk ne felejtsünk el egy
gondolatot átvinni az újesztendőbe,
adjuk egymásnak a szeretetünket, az
időnket, a türelmünket, és a
segítségünket.
Krisztus születik!
Dicsőítsétek!

