
A szentírás nem egy helyen kiemeli Krisztus főségi szerepét. Minden hatalom az övé a 

mennyben és a földön (Mt 28, 18). Ő minden teremtmény elsőszülöttje, minden benne áll 

fenn (Kol l,15-17). Az Atya őbenne foglalt össze mindent a mennyben és földön. Nem csak 

istenfiúi létével célja a konkrét teremtésnek, hanem inkább azzal az erkölcsi nagysággal és 

értékkel, amit megvalósított. ö az isteni irgalomnak és szeretetnek tökéletes megnyilatkozása: 

alakja szerint is, tettekben is. 

Ha Krisztus, mint megváltó a teremtés célja, nem csodálkozhatunk azon, hogy a történelem 

és az ember élete a megváltás jegyében áll. Sötét színekkel bukkan elő a bűn, s a kinyilatkoz-

tatás mégis állítja, hogy túlárad a kegyelem (Róm 5, 21). A Megváltó megtestesülése, élete, 

szenvedése, feltámadása és megdicsőülése, valamint kegyelmi élete az egyházban az idő tel-

jessége. Isten nem adhat többet az embernek, mint önmagát s ezt Krisztusban meg is tette. 

Viszont Krisztusban az emberi természet is olyan életet, olyan erkölcsi cselekedeteket hajtott 

végre, aminél többre a teremtménynem képes. Életét találóbban nem lehet összefoglalni, 

minthogy az Atya megdicsőítése volt (Jn 17, 1). Ezt a művét folytatja egyházában, titokzatos 

testében á világ végéig. Biztos, hogy az emberi történelem minden sötét foltot felmutat, ami a 

gyengeségnek és rosszakaratnak folyománya lehet, mégis azt kell mondanunk, hogy ez á tör-

ténelmi idő visszahozhatatlan nagy érték. A kultúra, a civilizáció, a technika vívmányai mind 

megkapják benne helyüket. Részben azért, mert természetes értékek s bennük teljesedik a 

teremtés gondolata, részben pedig azért, mert kibontakozásukkal egyre jobban hordozzák a 

természetfeletti világot és egyre nagyobb lehetőségeket teremtenek arra, hogy Krisztus kegy-

elme és igéjének ereje mélyebben behatoljon mindabba, amit természetnek nevezünk. Ezzel 

nem jár együtt okvetlenül az életnek olyan külső formája, amit "keresztény" társadalom, kul-

túra stb. névvel jelölni szoktunk. ... 

A végső megállapítás tehát ez: A megtestesült Ige csak mint megváltó vihette végbe nagy 

művét, amivel minden mértéket felülmúlóan megdicsőítette az Atyát. Ezért az egyes emberek 

élete is annyiban érték természetfeletti szempontból, amennyiben őt követik, lelkületét utá-

nozzák. Ehhez Krisztusnak nemcsak példát, hanem kegyelmet is kellett adnia. Tehát azzal, 

hogy megváltóként jelent meg, lehetővé tette életének és erényeinek sokszorozódását, ismét-

lődését titokzatos testének tagjaiban.  

Részlet: Gál Ferenc: Idő az örökkévalóságban, Szent István Társulat, Budapest, 1963. 338-

341. p. 
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A tartalomból: 

Megváltó 1 

Könyvajánló 2-3 

Játék 4 

Megváltó 

A jó rej tve van,  lassú és folyamatos ásást  igényel.  Mert  Isten 

st í lusa diszkrét ,  nem erőlteti  ránk magát;  olyan, mint a levegő, amit 

belélegzünk, nem lát juk, mégis  éltet  bennünket,  és csak akkor 

ébredünk tudatára, amikor hiányzik.  

 

Ferenc pápa twitter üzenete  
IX. évf. 2. sz. 



 

 

Könyvajánló 

Horváth Ria 

5öst érő tanulási 5letek 

Karácsonynak ünnepe - 

24 mese és vers adventre 

 

A képzőművészet nagykönyve 

 

Halász Margit 

Hetvenhét vörös bárány 

Pehelykönnyű ünnepek Lackfi János: Karácsonyváró, verses adventi 

családi naptár 



 

Karácsonyra készülve 

Fésűs Éva: Küszöbön a karácsony 

Bruno Ferrero: 25+1 karácsonyi 

történet 

Karácsonyi mesélő könyv 
Karácsonyi színező – Az első karácsony 

története 

A betlehemi úton 

Szeretem a ködöt, mert túl rajta zsongó jólét, meleg kályha, ölelésre tárt karok és mesék vannak, melyek talán valóra válnak. 

Szeretem a ködöt, mert eltakarja a múltat, a jövőt, és a jelen is olyan homályos benne, hogy talán nem is igaz. 

           (Fekete István) 



 

Az előző Hírlevélben meghirdetett játékra érkezett megoldások: 

„Szófelhő segítségével mutasd be 

kedvenc hősödet! ” 
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Játék  

Hallom már, angyal szárnya lebben, 
Szívem, mint régen, meg-megrebben, 
Itt vagy közel! 
Itt vagy közel, óh, szép karácsony, 
Rajtad csüng lelkem, semmi máson, 
Jövel, jövel!  

   (Benedek Elek) 

Jézus Krisztus karácsonykor nem egy csomó mennyei kütyüvel jött közénk, hozhatott 
volna Józsefnek láncfűrészt, Máriának habverőt, ehelyett ő maga volt az ajándék. 

   (Böjte Csaba) 

Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az 
egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a 
csoda nélkül élni. 

   (Márai Sándor) 

Karácsonyi sorok 

Ünnepi fények: Készíts fotót/fotókat az ünnepi fényekről és küldd el nekünk, a következő e-mail címre:  

hirlevel@szegepi.hu címre, január 31-éig. 

Nemecsek Ernő 
Édesapám 


