Advent 2014.
BK:

ÉNEK:Ó jöjj, ó jöjj…

KD:

...Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya.
Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett
hallani amint beszélgetnek.
Azt mondta az első:
FEKETE HANNA:

- Én vagyok a béke. De az emberek nem képesek életben
tartani. Azt hiszem, el fogok aludni...
KISS DORINA:

Néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc
emlékeztetett a hajdanán fényesen tündöklő lángra.
KCs:

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s
ez a
Békesség Istentől.
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a
És szóval, kézfogással másnak add.
szív,
Az Isten Békessége is ragad.
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
Békesség Istentől.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.
Reggel mondd, délben mondd és este
Nyugalma nincs, de Békessége van.
mondd
Békesség Istentől.
A Feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítlanul
Pihen a tenger s az ember szíve,
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.

Békesség Istentől: mi így
köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyenVihartépett fák - ágainkon mégis
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Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.

MA:

Az én békémet adom nektek. –mondta Ő egykor, s üzeni ma is. Nem úgy adom,
ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek.
Add Urunk nekünk is ezt a békét!
BJ: GITÁR
KD:

A második gyertya így szólt:PK:
- Én vagyok a hit. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak,
nincs értelme tovább égnem...
KD:

A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.
RM:

Úgy szeretnénk hinni! Hinni, a tisztaság erejében, a bölcsesség
hatalmában, hinni egy szebb világban, hinni, hogy élni úgy
érdemes, ahogy Ő tanította. Hinni, azzal a gyermeki
bizalommal, amivel ő jött erre a világra, hogy elhozza,
felébressze bennünk is a hit lángját. Add urunk nekünk is ezt a
hitet!
TG:

Hiszem, hogy járt e földön egy szomorú magányos
Galileai férfi, ki harminchárom évvel
Többet tudott, mint minden Cézár, poéta, mágus
S szelíd szava erősebb, mint minden büszke kétely.
Hiszem, hogy az igéje túléli dómok ormát,
Az arany kupolákat, a máglyát és a kardot,
Hiszem, ha sohasem jő, mit hirdetett, az Ország,
Hogy az az Út, Igazság, melyen ő égbe tartott.
BJ: GITÁR
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KD:

Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:
BZs:

- Én a szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az
emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen
nagy szükségük van rám...
KD:

Ezzel ki is aludt.
VP:

A szeretet benned van, mégsem tudod szavakkal körülírni. A legbátrabb
képzelőtehetséggel sem tudsz mesélni arról, mit érzel, amikor szeretsz. A
szeretet - akárcsak a boldogság, a hűség és az igazság - egy magasabb világból
érkezik, onnan, ahol nem kell hozzá szó, hogy érezni tudd, és kifejezd. A
szeretet létezéséhez nincs szükséged szemre, fülre, kézre, színekre, hangokra,
mozgásra; ahhoz, hogy élni tudj vele, nincs szükséged semmire magadon kívül.
A szeretetnek azonban szüksége van rád: te vagy a szeretet küldötte. A földre
érkezvén, magaddal együtt a szeretet hírét is elhoztad - így te magad lettél a
szeretet.
SZL:

Amikor szerettek, ne mondjátok: „Isten a szívemben lakik”; mondjátok azt:
„Isten szívében lakom”.
És ne gondoljátok, hogy irányíthatjátok a szeretet útját, mert a szeretet, ha
méltónak talál rá, maga irányítja majd a ti útjaitokat.
BJ: GITÁR
DA:

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs
bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengőcimbalom.2És ha
prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek
birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket
mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. 3És ha
szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom,
szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. 4A szeretet
türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik,
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nem fuvalkodik fel. 5Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga
hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 6Nem örül a
hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 7Mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltűr. 8A szeretet soha el nem múlik.
Add urunk nekünk is ezt a szeretetet!
BJ: GITÁR
KD:

Hirtelen belépett egy gyerek és mikor meglátta a három kialudt
gyertyát felkiáltott:
BK:

- De hiszen nektek égnetek kéne mindörökké!
KD:

Elkeseredésében sírva fakadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
SZV:

- Ne félj amíg nekem van lángom meg tudjuk gyújtani a többi
gyertyát. Én vagyok a REMÉNY!!!
BJ:

„Sokak szerint a remény erőt ad, mások viszont, akik már reméltek,
nemcsak úgy ímmel-ámmal, hanem igazán, azok tudják, hogy ez pont
fordítva van: a reményhez kell az erő. Sokkal több erő kell hozzá, mint a
reménytelenséghez.
„Egy gyűlölettel teli világban is mernünk kell reménykedni. Egy haraggal
teli világban is mernünk kell vigasztalni. Egy kétségbeeséssel telt
világban is mernünk kell álmodni. Egy bizonytalansággal telt világban is
mernünk kell hinni.”
KD:

A gyermek szeme felragyogott! Megragadta a még égő gyertyát és
lángjával életre keltette vele a többit..

Ének:

Szép jel, szép csillag…

ZENEI KÍSÉRET: GITÁR, FURULYA
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Szép jel, szép csillag

Isten-ember, nagy király!
Előtted ím néped áll,
Dicsérünk énekekkel,
Vigadozó versekkel!
Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

Hit, remény és szeretet,
Mely tőle nyer életet:
Ez a hármas áldozat,
Melyet szívünk neki ad.
Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

Szent hitünknek csillaga
Minekünk is jelt ada,
Hogy megjelent királyunk,
Kit epedve úgy vártunk.
Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

Isten-ember, nagy király!
Előtted ím néped áll,
Kérvén szent áldásodat,
Hogy áldja jóvoltodat.
Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

Refr.:
Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.
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