
Karácsony este a családban 
 
A legtöbb családban van valamilyen kialakult a szokás a szentestével kapcsolatban. Időnként 
érdemes volna megvizsgálni szokásainkat: valóban keresztények-e? 
Karácsony este fontos a közös ima, a közös étkezés (TV nélkül). Érdemes átgondolni, hogyan 
történjen az ajándékozás? Tudunk-e figyelni a másikra, örülni az ő örömének is, tanítani erre 
gyermekeinket? Az ajándékokra is érdemes figyelmet fordítani: mit tartunk értékesnek? 
Hogyan fogadjuk a saját készítésű ajándékokat? Mit akarunk kifejezni ajándékainkkal ezen az 
estén? Imádkozunk-e azokért, akiket megajándékozunk, vagy a tárgyi ajándékkal „teljesítjük 
az elvárást”? 
Oda kell figyelni arra is, hogy a sok előkészület, az emiatt érzett fáradtság ne legyen kárára 
ünnepünknek! Semmit sem ér az alapos készület, ha hiányzik együttlétünkből a szeretet! 
 
Az alábbiakban a család közös karácsonyi imádságához közlünk egy lehetséges formát: 
 
Ének: Mennyből az angyal  
 
Édesanya: Ha valakinek közülünk születésnapja van, akkor az ünnep az egész család számára. 
Arra gondolunk, hogyan is történt, amikor kisgyermekként a világra jött. Megajándékozzuk és 
kimutatjuk: mennyire örülünk, hogy közöttünk van! Boldogságot, egészséget, minden jót 
kívánunk neki. Így a születésnapon visszapillantunk a születésre, és előre nézünk a jövőbe. 
Ma Jézus születésnapját ünnepeljük. Ennek nemcsak a mi családunk örül, hanem mindazok, 
akik Jézus Krisztust ismerik és szeretik. Karácsonykor arra a pillanatra is gondolunk, amikor 
majd Jézussal „szemtől szembe” találkozunk, azaz az örökkévalóságra. 
 
Édesapa, vagy a legnagyobb gyermek:  
Könyörögjünk! Jézus, Te közöttünk vagy, hisz azt mondottad, hogy mindenütt ott vagy, ahol 
ketten-hárman a Te nevedben összejönnek. Nézd, a mi családunk összejött, hogy örvendjen a 
Te világrajöttödnek és a Te emberek iránti szeretetednek, hogy imával és énekekkel 
köszöntsünk Téged. Segíts nekünk, hogy ünneplésünk szorosabban fűzzön egymáshoz és 
Hozzád!  
 
Ének: Pásztorok, pásztorok örvendezve 
 
Egyik gyermek: Szentírás: Szent Lukács evangéliuma 2,1-14 
 
Édesapa: A hírnek, amit az angyalok vittek a pásztoroknak, minket is meg kell örvendeztetnie. 
Jézus jön a világra. Hozzánk is, a mi családunkba is! Ő közöttünk van, annak ellenére, hogy 
nem látjuk. Van, miért örülnünk! 
 
Közös könyörgések  - felváltva olvassuk, és mindegyik fohászra válaszoljuk:  
Legyen békesség köztünk! 

 Amikor születésnapodra emlékezünk az ünnep felemelő, bensőséges, meghitt 
pillanataiban… 

 Amikor megköszönjük, hogy emberi testben közénk jöttél, és ennek emlékére 
megajándékozzuk egymást… 

 Amikor a közös családi együttlétben ráérzünk az összetartás, a szeretet fontosságára… 
 Amikor felhívjuk, vagy meglátogatjuk szeretteinket, hogy örömet szerezzünk nekik… 
 Amikor a családban, nézeteltéréseink, vitáink vannak… 
 Amikor megbocsátunk másoknak és elfogadjuk embertársaink bocsánatát… 
 Amikor az ünnepek elmúltával újra elkezdődnek a hétköznapok és dolgoznunk kell… 



Imádkozzunk a család egységéért és elhunytainkért: Miatyánk, Üdvözlégy. 
 
Ének: Dicsőség mennyben az Istennek 
 

 – Ajándékok átadása- 

 

 

  

Karácsonyi szeretethimnusz 

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, 

de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező. 

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló számra, ízletes ételeket 

főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs 

bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. 

Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és 

minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, 

mindez semmit sem használ nekem. 

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi 

ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de nem Jézus Krisztus a szívem titka, 

akkor nem értettem meg, hogy miről szól a karácsony. 

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a 

lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. 

A szeretet barátságos az idoszűke ellenére is. 

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és 

odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, 

hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. 

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg 

épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. 

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 

A szeretet soha el nem múlik. 

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. 

A szeretet ajándéka megmarad. 


