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Advent 1. vAsárnApjA  
-Tudjuk, hogy az emberek nagyon várták a Messiás eljövetelét. Izajás 

próféta buzdította őket. Az ő jövendölései alapján várták a megváltót. Olvas-
suk el ezeket az ószövetségi részleteket! Iz. 7,13-14  Iz. 9,1-6

Ezt a várakozást kezdjük mi is Advent idejében. Együtt készítsük fel 
szívünket, lelkünket Megváltónk születésére, karácsony ünnepére.

Hallgassatok meg egy történetet egy nagy várakozásról!

Az anyóka, aki Istent várta

Élt egyszer egy idős asszony, aki nap, mint nap hosszú órákon keresztül 
imádkozott. Egy nap Isten hangját hallotta, aki így szólt hozzá:

 - Ma eljövök hozzád, hogy meglátogassalak téged. 
Képzeljétek el micsoda örömöt és büszkeséget érzett. Csinosítani kezdte 

otthonát és kitakarított, tésztát gyúrt és süteményt sütött. Aztán felvette a 
legjobb ruháját és várni kezdte az Úr érkezését.

  Egy kis idő múltán valaki kopogtatott az ajtaján. Az anyóka sietett, 
hogy ajtót nyisson. De csak a szomszédasszonya volt, aki csak egy kis sót 

akart kölcsön kérni. Az anyó 
elküldte:

- Az Isten szerelmére azon-
nal menj innen, most nincs időm 
erre a butaságra! Istent várom az 
otthonomba! Na, menj már! - és 
becsapta a megbántott asszony 
orra előtt az ajtót.

Gyerekekn
ek



  Kicsit később megint kopogtattak Az asszony megnézte magát a tükör-
ben, megigazította a ruháját és futott ajtót nyitni. De ki volt az? Egy óriási 
kabátot viselő kisfiú, aki gombokat és szappant árult fillérekért. Az öreg-
asszony így tört ki:

 - A Jóistent várom. Nincs egy csepp időm sem. Gyere vissza máskor!- 
és a gyermek orrára csapta az ajtót.

Azután megint kopogtattak. Az öreganyó kinyitotta az ajtót és egy 
rongyos, sápadt öregembert látott maga előtt.

- Egy szelet kenyeret, jóasszony, legyen akár száraz is…
És ha megengedné, hogy egy pillanatra megpihenjek a lépcsőjén!- kérte 

könyörögve az öreg.
- Ó, ne! Hagyj békén! Istent várom! És takarodj el a lépcsőmről! Mondta 

bosszúsan az öregasszony. A szegény ember sántikálva odébb állt, az öreg-
anyó pedig visszatért és várta Istent.

  Teltek az órák és a nap nyugovóra tért. Eljött az este és Isten nem érkezett 
meg. Az asszony mélyen csalódott. Végül úgy döntött, hogy nyugovóra tér.

  Furcsa mód rögtön elaludt és álmodni kezdett.
  Álmában megjelent neki a Jóisten és ezt mondta:
   - Ma háromszor jöttem el hozzád, és te háromszor utasítottál el. 

(Bruno Ferrero Más történetek Don Bosco Kiadó, Budapest 2000 55-56.)

Kérdések az olvasmányhoz:
1. Hogyan jelent meg Isten a történetben?
2. Hogyan lehetséges, hogy az öreganyóka, aki olyan hittel várta az Istent, 
nem ismerte fel, amikor eljött hozzá?
3. Voltatok már hasonló helyzetben, vagy kinek volt hasonló tapasztalata?
4. Mit tegyünk, annak érdekében, hogy mi felismerjük azt, ha embertársain-
kon keresztül szól hozzánk az Úr?

szent Miklós püspök legendájA

Krisztus után 245 körül (nincs pontos adat) Kis-Ázsia-i Anatóliában, 
Patara városában született, egy gazdag család gyermekeként. Már gyer-
mekkorában is történtek vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Pata-
ra városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek, árvaságra jutott. 
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Ezért a szüleitől örökölt hatalmas vagyonával Patara érsekéhez, (aki apja 
testvére volt,) a város kolostorába költözött. Az Ő felügyelete mellett 
nevelkedett, s gyermekévei alatt megszerette a kolostori életet, majd 
iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Életét az emberiség-
nek és a gyerekek tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Em-
ber szeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek 
kezdték imáikba foglalni a nevét. 270-ben Jeruzsálembe tartó zarándok-
uton történtek miatt a tengerészek védőszentjévé vált ! Zarándok utról 
visszafelé, betért imádkozni Anatólia fővárosába, Myra városba, ahol 
legendás körülmények között püspökké választották. 

52 évig volt püspök. Évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberek-
kel való törődése miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspökük, 
de még vezetőjüknek is tartottak. Vagyonát a gyerekek és az emberek 
megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben 
tanított és szeretetet hírdetett. Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a 
nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került az Egyházzal, halála 
után, ezért az engedetlenségért egy időre ki is tagadták az Egyházból! 

Minden este órákig sétált a városka utcáin, 
beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaik-

ra. Így történt a legendáját alkotó eset is, 
ami valójában megtörtént:

A kolostor szomszédságában él 
egy elszegényedett nemes ember, 

aki úgy elnyomorodott, hogy 
betévő falatra is alig jutott. 
Három férjhez menés elött 
álló lánya azon vitatkozott 
egy este, hogy melyikük adja 
el magát rabszolgának, hogy 
tudjon segíteni a családon, 
és hogy a másik férjhez tud-
jon menni. Ekkor ért a nyitott 

ablak alá Miklós püspök , és 
meghallotta az alkut. Visszasi-

etett a templomba, és egy marék 
aranyat kötött keszkenőbe, és 

bedobta az ablakon. A lányok azt 

3



hitték csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy 
keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket 
hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember 
siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és 
bepalánkolva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült 
ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A leg-
kisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandalló szerű tűzhelybe 
száradni, és az pont bele esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, 
a hóborította Taurus hegyről, mivel mindig ilyenkor télen történtek ezek 
a csodák, hogy maga a Tél-Apó jön el ezekkel az ajándékokkal. Az idő 
folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. 
Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, 
amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek 
egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve, már mindenki tudta, 
hogy ki a titokzatos segítő! De kiderült ez abból is, hogy december 5-én 
a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megaján-
dékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a 
nép elnevezte “ Noel Baba” -nak, ami azt jelenti “ Ajándékozó Apa”. A 
keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivé-
gezni nem merték. 

325-ben részt vett a niceai Első Ökumenikus Zsinaton, ahol egy 
szenvedélyes vitában arcul ütötte Ariust. Ezért a tettéért azonnal el-
mozdították a Zsinatból, és felmentették püspöki teendői alól. Még azon 
az éjszakán a Zsinat több tagjának egyazon különös álma volt: Nikolas 
jelent meg előttük, egyik oldalán Isten állt, kezében az evangéliummal, 
a másik oldalon Szűz Mária érseki palásttal, így kinyilvánítva szim-
pátiájukat a magáról megfeledkezett püspök iránt. Az ámulatba esett 
tanácstagok azonnal Nikolashoz siettek, és bocsánatot kérve visszahe-
lyezték pozíciójába. Ettől fogva óriási tiszteletnek örvendett, mindenki úgy 
tekintett rá, mint egy nagy emberre, aki nem esztelen dühből vágta arcon 
a szüntelenül istenkáromló Ariust, hanem Isten iránti buzgalmából.

Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét ( 342 de-
cember 6-án ) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás 
eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai 
gyerekekhez utódát, a Mikulást.

Forrás: www.mikulasbirodalom.hu
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Kedves Gyerekek!
December 6-án van Szent Miklós napja, ami azért nagyon fontos, hiszen 

ezen napon érkezik a Mikulás, akit bizonyára nagyon vártok már!
Tisztogassátok csizmáitokat, tegyetek rendet a szobátokban, s készüljetek 

verssel, énekkel, rajzzal a Mikulás köszöntésére!

Íme egy kis segítség:
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Adventi készületünk első hete
Hipp, hopp,

és itt a karácsony!
Jézus Krisztus születésére fogunk

emlékezni!

No, erre fel kell készítenünk a
szívünket :-)

De addig mennyi mindent kell
tenni!

Készíts magadnak egy felsorolást a
feladatokkal:
– ajándékkészítés
– jó cselekedetek
– iskolai és hittanfeladatok
– egyéb …

Minden héten törekedj arra, hogy
több jó cselekedetet is tegyél:

– apró segítség apának és
anyának

– szentolvasó imádkozás
– szentcsaládjárás (te kérd

erre a szüleidet)
– egyéb, ami a te

ötletességedtől függ

Kérlek, hogyha sikerült jónak lenni, 
akkor színezzél egy kicsit a rajzon!

Ha már tudsz írni, írd le mit látsz a képen:
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Adventi mese a szeretetről
Egy asszony kijött a házból, és három, hosszú, fehér szakállú öregembert látott 
üldögélni az udvaron. Nem ismerte őket, és így szólt hozzájuk:
– Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek látszotok. Kérlek, gyertek 
be és egyetek valamit.
– A ház ura itthon van? – kérdezték.
– Nem – válaszolta az asszony. – Nincs itthon.
– Akkor nem mehetünk be – felelték.
Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki mi történt.
– Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be őket!
Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket.
– Együtt nem mehetünk be a házba – felelték.
– Miért nem? – kérdezte az asszony.
Az egyik öreg magyarázatba kezdett:
– Az ő neve Jólét – mutatott egyik barátjára, majd a másikra mutatva azt mondta
– Ő a Siker és én vagyok a Szeretet – mondta, majd így folytatta.
– Most menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel, melyikünket akarjátok 
behívni.
Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott. A férj 
megörült.
– Ez nagyszerű! – mondta. – Ebben az esetben hívjuk be Jólétet. Hadd jöjjön be, és 
töltse meg a házunkat jóléttel!
A felesége nem értett egyet.
– Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább a Sikert?
A menyük eddig csak hallgatta őket, és most előállt saját javaslatával.
– Nem lenne jobb a Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel!
– Hallgassunk a menyünkre – mondta a férj a feleségének. – Menj, és hívd be Sze-
retetet, hogy legyen a vendégünk!
Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget.
– Melyikőtök Szeretet? Kérlek, gyere be, és legyél a vendégünk.
Szeretet felállt, és elindult a ház felé. A másik kettő szintén felállt, és követték tár-
sukat.
Az asszony meglepve kérdezte Jólétet és Sikert.
– Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?
Az öregek egyszerre válaszoltak:
– Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettőnek kint kellett volna ma-
radnia. De mivel Szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is vele tartunk. Mert ahol 
Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!!!                    Forrás: Facebook

7



8

www.stnicolausorg.com


