
 

 Szép, fagyos – hideg decemberi délután volt – Gábor gyönyörködve nézte az ablakra 
rajzolódó jégvirágokat – mialatt a nap vörös fényben egyre lejjebb csúszott az ég 
peremén – még csak 3 óra volt és már erőtlenül bukott alá a láthatár széléről. 
Irmuska hízelegve állt oda testvére mellé – és csendesen súgta fülébe: Gabikám, úgy 
szeretnék megint a nagymamához menni. Gábor arcán szintén örömteljes derű csillant 
fel erre a gondolatra. El is határozták, hogy sietve elkészülnek az iskolai 
kötelességeikkel, aztán elkéredzkednek a nagymamához. - Oh, ahhoz a drága, kedves 
jó nagymamához, akinek a házában valahogy olyan nagyon jó lenni, mert ott olyan 
nagy rend, csend és békesség van. Akinek az arca mindig egyformán ragyog a 
boldogságtól. Édesanya megadta az engedélyt és a két gyermek, a 10 éves Gábor és a 8 
éves Irmuska szépen megfogták egymás kezét és boldogan kopogott lépteik hangja a 
keményre fagyott úton. Nagymama lakásában kedves, barátságos meleg fogadta őket. 
Az asztal mellett ült a kedves nagymama és kötögetett. Előtte egy nagy nyitott 
könyv volt és Irmuska azonnal ráismert, hogy az az a gyönyörű, szent könyv, 
amelyből nagymama a múltkor oly gyönyörű történetet olvasott nekik a szegény 
asszony filléreiről. Nagymama szépen maga mellé ültette két kis unokáját és azok 
kérésére most is elkezdett nekik olvasni a Bibliából és meg is magyarázta nekik, hogy 
december elsejével az egyházi év kezdődik. Ennek első időszaka az advent. Az advent 
arra való, hogy eddigi életünket végigtekintsük. Azt a sok engedetlenséget, lustaságot, 
hanyagságot, melyet eddig elkövettünk, mélyen megbánjuk, bocsánatot kérjünk értük 
az Úr Jézustól, szüleinktől tanítóinktól, osztálytársainktól. Mert igaz karácsonyunk 
csak így lehet, csak így születhetik meg az Úr Jézus a mi számunkra is és 
foglalhat helyet mint egy kis jászolban a mi szíveinkben is. Aki elmulasztja szívében 
igazi bűnbánat által rendet készíteni, annak a szíve előtt szomorúan halad el majd az 
Úr Jézus és annak nem lesz igazi karácsonya. Gabi arca nagyon elszomorodott. 
Szemében forró, nagy könnycseppek jelentek meg. 

 



 

 

„Mi baja van az én kis unokámnak?”- kérdezte nagymama meleg, biztató hangon. 
Gáborka elmondta, hogy ő otthon nagyon rendetlen, sohasem rakja össze játék után a 
játékszereit, emiatt édesanya sokat szomorkodik. Iskolai feladatait is kapkodva, 
figyelmetlenül készíti, emiatt pedig a tanárát szomorítja sokat. Iskolatársaival pedig 
verekszik. Nagymama megmagyarázta Gáborkának, hogy ha ezeket a bűnöket igazán 
megbánta, nem kell szomorkodnia, az Úr Jézus erőt ad hozzá, hogy ezentúl mindent 
rendesen végezzen. Oh, hogy örült ennek a mi kis Gáborunk. Hiszen ő eddig is 
szeretett volna rendes lenni. De nem tudta, hogy ahhoz csak az Úr Jézus tud erőt 
adni. Most már tudja és ez nagy örömmel tölti el szívét. Így fog ő ezentúl 
megtisztulni minden rossz szokásától, bűnétől. Irmuska pedig szépen körülfonta két 
kis karjával nagymama nyakát. Csendes, szakadozott mondatokban súgta a fülébe, 
hogy ő pedig nagyon válogat az ételekben, némelyiket meg sem akarta kóstolni, hanem 
durcásan tett szemrehányást édesanyjának, hogy mindig ilyen rosszat főznek, de 
ezentúl másként lesz. Miután a két gyermek igazán megbánta bűneit, nagymama 
imádságban kérte az Úr Jézust, hogy bocsásson meg a két gyermeknek. Az Úr 
Jézus meg is bocsátott és a két gyermek szívébe a bánat és félelem helyett nagy öröm 
és békesség költözött. Most már megértették, hogy így kell a többi bűneikkel is az Úr 
Jézushoz menniük. Az Úr Jézus megtisztítja szíveiket és oda beköltözik. Oh, soha 
nem volt még a két gyermeknek ilyen boldog, ilyen örömteli napja. Megértették az 
igazi Advent értelmét. Igazi szent várással várták az Úr Jézust. Gáborhoz és 
Irmuskához hasonlóan, nekünk is rendrakásra van szükségünk az életünkben. 
Haladjunk kívülről befelé!  Nézz körül a környezetedben és rakj rendet a szobádban, 
pakold el játékszereidet, iskolai felszereléseidet!  Majd az iskolában nézz körül, mit 
lehetne elpakolni, szemétbe kidobni, segíteni a társadnak, tanárodnak a tisztább 
környezet eléréséhez!  Majd vizsgáld meg a szíved. Vajon neked van-e valami 



megbánni valód? Ha igen, kérj bocsánatot imádságban. Így lesz nekünk is egy 
békésebb, örömtelibb igazi karácsonyunk. 


