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Kézműves sarok 6 Jézus születése 

Az imádság elsősorban I sten meghal lgatása és ta lálkozás ve le.  

A mindennapi  élet  gondjai  tehá t  nem akadályok lesznek,  

hanem magátó l  az I stentől  származó kérések,  hogy hallgassuk 

meg és találkozzunk azzal ,  aki  éppen e lőt tünk á l l .  Az é let  

megpróbál ta tása i  így a  hi tben és a  felebará t i  szerete tben va ló 

növekedés lehe tőségeivé  vá lnak.   

Ferenc pápa twi t ter  üzenete  

VIII. évf. 2. sz. 
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A pásztorok jelet kapnak, hogy arról ismerjék fel a gyermeket: pólyába takarva fekszik 

a jászolban. Uralkodásra hivatott király, de olyan szegény, mintha a pásztorok valame-

lyikének a családjából származnék. Isten tudatosan választotta ezt a módot. Igazolni 

akarta, hogy a Megváltó mindenkié lesz, elsősorban azoké, akik legjobban rászorulnak. 

De igazolni akarta azt is, hogy életünknek minden terhét magára veszi, szegénységün-

ket és kiszolgáltatottságunkat is. Megmutatja, hogy ilyen körülmények között is meg 

lehet tartani az Isten Fiának szentségét és méltóságát. Lukács ezután a kegyelem kiára-

dását akarja jelezni, s erre szolgál az angyali karok ének. Isten az Ószövetségben is an-

gyalok kíséretében közeledik, a szellemi udvartartás földöntúli királyságának a képe. 

Jézus is átvette ezt a képet, amikor második eljöveteléről beszélt. De mivel ő valóban 

Isten Fia, azért első eljövetele sem lehet szegényesebb, mégha a földi keretek szegénye-

sek voltak is. Ezt a természetfölötti valóságot világítja meg Lukács a karácsony éjsza-

kájának jelenetével. Az angyalok éneke bejelenti a programot: Dicsőség a magasságban 

Istennek és békesség a földön az Istennek tetsző embereknek. Ettől a naptól kezdve Is-

ten megdicsőítése tökéletes lesz. Jézus a Fiú engedelmességével és hódolatával teljesíti 

az Atya akaratát, s lelkületét átadja azoknak is, akik követői lesznek. Ezekre az embe-

rekre kiárad a béke, amelyről Iz 9,5-6 jövendölt. A görög szöveget lehet így is fordítani: 

Béke az embereknek, az Isten szeretteinek. Azok kapják a lelki békét, és azok lesznek a 

béke apostolai, akik átélik, hogy Isten szereti őket és megváltást készített nekik. Ez a 

béke már itt megkezdődik a hívők lelkében, s egyetemesen teljesedik az örök életben. 

… 

A pászotokról nem mondja az evangélista, hogy imádták a gyermeket. Ők még nem 

tudták, hogy benne az isteni személy lett emberré, akinek imádás jár emberi alakjában 

is. Máté a napkeleti bölcsekről külön megemlíti, hogy leborulva hódoltak a gyermek 

előtt. De Máté nem annyira a bölcsek viselkedéséről akar beszélni, hanem a Fiúról, aki-

nek istenségét ők is csak később ismerték fel. 

A történelem folyamán a Megváltó születése, a Fiú emberrélevése a legkedvesebb 

misztérium, a karácsony pedig az érzelmekkel leginkább telített ünnep lett. Ezen nem 

csodálkozhatunk, hiszen az anya és gyermeke, további az égi hatalmak leereszkedése 

mind meghittséget, békét és örömet árasztanak. A hívő emberiség itt ébredt rá, hogy az 

Isten irgalmát és szeretetét tapintani lehet, s hogy a történelem látszólagos céltalan ho-

mályában ki nem alvó világosság derengett fel. Aki hisz, az nem érzi magát többé egye-

dül, s megsejti azt is, hogy milyen erő lakik a reményben. 

Részlet: Gál Ferenc: Beszélgetések az evangéliumról, Szent István Társulat, Budapest, 

1980. 76-78. p. 
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Versek 

Nemes Nagy Ágnes: Kukuca 

 

Van egy kalács: kukuca, 

friss kalácsból kalácsforma. 

Azt mondják, ha jó leszek, 

meg is kapom karácsonyra. 

Azt mondják, hogy madárforma, 

azért kapom karácsonyra. 

Azt mondják, hogy szárnya van, 

csőre van és lába van, 

frissen szabad kézbe vennem, 

karácsonykor meleg madár 

ülhet majd a tenyeremben. 

Szeme helyén bors van. 

Adják ide gyorsan!  

 

Benedek Elek: A karácsonyfa 

 

Csingilingi, szól a csengő, 
Jertek, fiúk, lányok! 
Föl van gyújtva, meg van rakva 
A karácsonyfátok. 

Csingilingi, szól a csengő, 
Arany a csengése, 
Aranyosabb, szebb ez, mint a 
Muzsika zengése. 

Csingilingi, szól a csengő 
Vajon kik csengetnek? 
Mennyországból az angyalkák 
A jó gyerekeknek. 

Csingilingi, szól a csengő 
Nyílik már az ajtó, 
Cseng a szoba, zeng a szoba 
Vidám gyermek zajtól. 

Csingilingi, szól a csengő, 

Jertek, fiúk, lányok, 

Föl van gyújtva, meg van rakva 

A karácsonyfátok. 

Dzsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

 

Itt van a szép, víg karácsony, 

Élünk dión, friss kalácson: 

mennyi fínom csemege! 

Kicsi szíved remeg-e? 

Karácsonyfa minden ága 

csillog-villog: csupa drága, 

szép mennyei üzenet: 

Kis Jézuska született. 

Jó gyermekek mind örülnek, 

kályha mellett körben ülnek, 

aranymese, áhitat 

minden szívet átitat. 

Pásztorjátszók be-bejönnek 

és kántálva ráköszönnek 

a családra. Fura nép, 

de énekük csudaszép. 

Tiszta öröm tüze átég 

a szemeken, a harangjáték 

szól, éjféli üzenet: 

Kis Jézuska született! 



 

Csukás István: A karácsonyfát 
meghoztuk 

 

Fehér havon fut a szán, 
fut a szán, 
ez ám a jó igazán, 
igazán! 
A szánkómra felülök, 
felülök, 
hegyen-völgyön repülök, 
repülök. 

A szánkómra egy nyúl ül, 
egy nyúl ül, 

hogy ne legyek egyedül, 
egyedül. 
Repülj szánkó a havon, 
a havon, 
Ez ám a nagy vigalom, 
vigalom! 

A nyúl mögé róka ül, 
róka ül, 
hogy ne legyünk egyedül, 
egyedül. 
Repülj szánkó a havon, 
a havon, 
Ez ám a nagy vigalom, 
vigalom! 

Róka mögé egy medve, 
egy medve, 
kapaszkodik nevetve, 
nevetve. 
Repülj szánkó a havon, 
a havon, 
Ez ám a nagy vigalom, 
vigalom! 

Medve mögé hóember, 
hóember 
kapaszkodik örömmel, 
körömmel. 
Repülj szánkó a havon, 
a havon, 
Ez ám a nagy vigalom, 
vigalom! 

Mögé csücsül egy fenyő, 
egy fenyő, 
a szánkómnak szárnya nő, 
szárnya nő. 

Repülj szánkó a havon, 
a havon, 
Ez ám a nagy vigalom, 
vigalom! 

Hazaérve hahóztunk, 

így szóltunk: 

a Karácsonyfát meghoztuk, 

meghoztuk! 

Földíszítjük estére, 

estére, 

s leülünk a tövébe, 

tövébe! 

 

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben 

 

Szakad a hó, nagy csomókban, 

Veréb mászkál lent a hóban. 

Veréb! Elment az eszed? 

A hóesés betemet. 

Nem is ugrálsz, araszolsz, 

Hóesésben vacakolsz, 

Fölfújtad a tolladat, 

Ázott pamutgombolyag. 

Mi kell neked? Fatető? 

Fatető! 

Deszka-madár etető.  
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