
 

 Hit és üzenet Hit és üzenet Hit és üzenet Hit és üzenet----    
 

Péterffy Gyöngyi 
 

KarácsonyvárásKarácsonyvárásKarácsonyvárásKarácsonyvárás    
 

Mikor a lelkünk meghitt 
s olyan tiszta, 
mint a hó fehérje, 
vagy a jázmin szirma, 
mikor a terheink 
végtelenül nagyok, 
várod a karácsonyt, 
várod — várod, nagyon! 
 

Mikor a fájdalom keserve 
a béred, 
napjaid tengődnek — 
hív angyali ének, 
szent sugallattal megtelik 
a lelked, 
várod a Karácsonyt, 
várod a kegyelmet! 
 

Mikor már minden, 
minden ajtó zárva, 
hiába keresed kulcsodat, 
nem járja — 
hiába kérdezel — 

elmarad a válasz, 
a réseken lassan 
fénysugara árad! 

 

Mikor már beszakad alattad 
a jég is, 
te sem tudod, hogyan, 
megtörtént ez mégis, 
s ha feltámad szívedben 
a szeretet lángja, 
megérkezett hozzád 
a karácsony fája! 

 

Megtalálod, hol van 
az a titkos járat, 
ahol megbocsátasz 
a felebarátnak, 
ahol megszületik 
benned is 
a béke — 

 

Karácsony jött hozzád, 
a lelked mélyébe!

 

KarácsonyKarácsonyKarácsonyKarácsony    
 

Karácsony, karácsony, 
szent karácsony este, 
gyújtsál szeretetet 
megkínzott lelkünkben! 

 

Töröld le a szennyet, 
mit ránk mért e század! 
Feledni nem tudjuk — 
miért volt a gyalázat! 

Legyen akaratunk 
ezután is jóra! 
Sohase gondoljunk 
álnokul bosszúra! 
 

Legyen bátorságunk 
igazunkat védni! 
Megtisztultan, békén, 
barátságban élni! 
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Jézusunk, Megváltónk! 
Világító fáklyánk, 
szeretet vallását 
hoztad le mihozzánk! 
 

Születésed napján 
csillagfényes oltár, 
leborulva kérünk, 
mindig oltalmazzál! 
 

Kozma László 
 

Karácsonyi fohászKarácsonyi fohászKarácsonyi fohászKarácsonyi fohász    
 

Angyalszárnyak 
Éjben szállnak, 
Fehérségben  
Felszikráznak. 
Kimondatott 
Íme, végre 
Isten-titok 
Szent igéje. 
 

Angyalszárny zúg, 
Éjben várunk. 
Ki mondja ki 
A mi álmunk? 
Szálljon le a  
Földre végre 
A magyar sors 
Fényessége. 

Legyen minden 
Titkos sóhaj, 
A lelkünkből 
Fakadó jaj 
Megszülető 
Gyermek teste, 
Hogy köszöntsük 
Örvendezve. 
 

Bánatunkat 
Ő hordozza, 
Legyen, mint a 
Krisztus sorsa. 
Megszülessen 
Megváltásra 
Magyar hitek 
Messiása.*

 

__________ 
*A vers Sütő András Balkáni gerle című színművének népdalritmusait idézi.  
 

Jászol és keresztJászol és keresztJászol és keresztJászol és kereszt    
 

Bölcsek jöttek, s ahogy felsírt a gyermek, 
Valaki szólt: — Lásd, ez itt a kezdet. 
Intett a bölcs: — Valami véget ért. 

 
 

A kereszt fölött elborult az ég. 
Valaki felsírt: — Jaj, ez itt a vég! 
De János arcán titkos fény derengett. 
Látta már a megváltás kezdetét. 


