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Krisztus eljövetele 

A szentek nem egy „párhuzamos vi lágból” valók:  olyan hívők,  

akiknek éle te  beágyazódik a  család ,  a  tanulás,  a  munka ,  a  

tár sadalmi ,  gazdasági  és  poli t ika i  é le t  mindennapjaiba.  Ezeken 

a helyeken munkálkodnak,  félelem nélkül  töl t ik be Is ten 

akara tát .   

 

Ferenc pápa twi t ter  üzenete  

IX. évf. 2. sz. 
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A megtestesülés dogmája egyik sarkpontja a keresztény hitrendszernek Krisztus nem olyan értelemben 

vallásalapító, hogy saját Lelkében megfogamzott vagy Istentől kapott igazságokat tanít. Benne maga az 

Isten öltött testet, ezért egészembersége és egész élete kinyilatkoztatás. A vallás szempontjából nem az 

a fontos, hogy az Isten megjelent közöttünk Tanítását, parancsait végeredményben embereken keresztül 

is közvetíthette volna, mint ahogy megtette az Ószövetségben. Döntő jelentőségűnek azt mondjuk, 

hogy Isten emberként jelent meg s ezzel az emberi természetet felvette isteni életébe, sőt személyes 

közösségébe. 

Ha az emberiség családjának egy tagja ilyen kiváltságot kap, az megbecsülést, felmagasztalást jelent 

minden tag számára. Isten megmutatta, hogy az emberiséget nem tekinti elveszett tömegnek, nem ide-

genkedik a testtől, az anyagtól, attól a gyengeséggel és vaksággal teli környezettől, amit a földi 

történés nyújthat. Beleállt az emberi társadalomba, magára vette mindennapi életünket, munkánkat, 

fájdalmainkat, halálunkat s ezzel megmutatta, hogy az életnek bizonyára célja van, nem valami véletlen 

hullám vetett ide bennünket s nem kell attól tartanunk, hogy erkölcsi erőfeszítésünk üres befektetés 

maradnak. 

A megtestesülésben Isten a közösséget kereste velünk, sőt azt meg is valósította. Szent János apostol a 

kereszténység lényegét abban látja, hogy "közösségünk van az Atyával és Fiúval, Jézus Krisztussal" (I. 

l, 3). Megjelenése óta nem lehet kétséges előttünk, hogy az ember végső célja csak az Istennel való 

közösség lehet teljes ismeretben és szeretetben. 

Eleve megállapíthatjuk, hogy Istennek ilyen közeledése a legnagyobb megtiszteltetés a teremtmény 

számára. Természetesen közeledésének és jelenlétének erkölcsi követelményei is vannak. De az evan-

géliumból tudjuk, hogy Krisztus először az Isten ajándékairól, szeretetéről, és az ember megváltásáról 

beszélt, tehát azt hozta, ami a lélek legmélyebb vágya. Követelményekkel csak azért állt elő, mert meg-

szerezte a kegyelmet az emberi természet gyógyítására, s a kegyelem segítségével képesek vagyunk 

törvényeit teljesíteni. Tehát nem azért jött, hogy az ember szabadságát, igazi emberi hivatását félredob-

ja. A lét forrásánál a teremtmény csak tökéletesedhet, de nem veszti el célját és képességeit. Az ember-

ben azonban ösztönös céltudatosság is található s ez idegenkedik az isteni szentség és hatalom közele-

désétől. Csodálatraméltó az a sokszor ismétlődő erőfeszítés, amivel Istennek ezt a leereszkedő megnyi-

latkozását, Krisztus személyében valómegjelenését a történelem mezejéről a mondák világába akarják 

áttelepíteni. Pedig Krisztus mellett - ahogy az előbbi fejezetben láttuk- világos történeti tények beszél-

nek. A kereszténység különben is túlságosan nagy, és erőteljes szellemi intézmény ahhoz, hogy létét 

Isten nélkül meg lehessen magyarázni. 

Gál Ferenc: Idő az örökkévalóságban, Szent István Társulat, Budapest, 1963. 331-332. p. 



 

Versek 

Kosztolányi Dezső: Karácsony 

Ezüst esőben száll le a karácsony, 

a kályha zúg, a hóesés sűrű; 

a lámpafény aranylik a kalácson, 

a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű. 

  

Kik messze voltak, most mind összejön-

nek 

a percet édes szóval ütni el, 

amíg a tél a megfagyott mezőket 

karcolja éles, kék jégkörmivel. 

  

Fenyőszagú a lég és a sarokba 

ezüst tükörből bókol a rakott fa, 

a jó barát boros korsóihoz von, 

  

És zsong az ének áhítatba zöngve… 

Csak a havas pusztán a néma csöndbe 

sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony. 

 

Tóthárpád Ferenc – Ugye, hallod szavam? 

Karácsony van! Kisjézusom, 
ugye, hallod szavam? 
Segíts nekem, hogy még jobban 
ismerhessem magam! 

Segíts, hogy a testvéremnek 
jó testvére legyek, 
szeretetem tőled kapjam, 
és hogy szeressenek! 

Segíts, hogy a szüleimnek 
jó gyermeke legyek, 
Megérthessem a világot 
és az embereket! 

Karácsony van, Kisjézusom! 

Téged ünnepelünk. 

Hit, a béke s a szeretet 

legyen mindig velünk 

Végh György: Csillagszórós karácsonyfa  

Nemsokára karácsony lesz 
Ezüst hó hullt már a fákra: 
Szél-borzolta erdőszélen 
didergett egy fenyőfácska.  

Arra gondolt, ha jönnének 
és kivágnák karácsonyra, 
szép szobában, jó melegben 
állhatna, mint karácsonyfa.  

Egy kis nyuszi így mesélte 
fenyőfáknak még a nyáron: 
alig várta, hogy hó hulljon, 
s itt legyen már a karácsony.  

Egy szép havas téli reggel 
teljesült is régi álma: 
kivágták és ráfektették 
őzek húzta csengős szánra.  

Sok más fenyőtestvérével 
arra várt a kicsi téren, 
hogy valaki kiválassza: 
Őt válassza mindenképpen.  

Egy mamácska meg is vette, 
az erkélyre állította: 
búsult is a fenyőfácska: 
nem lesz mégsem karácsonyfa!  

Aztán mégis elővették 
díszítgették napról napra: 
csillagszórót, szaloncukrot 
aggattak a kis gallyakra.  

Került rá sok színes gyertya, 
aranydió, papírangyal: 
Ő hívta be a kisfiút, 
csengő hangú kis haranggal.  

Lobogtak a színes gyertyák, 
csillagszórók gyúltak sorra: 
így lett a kis fenyőfából 
örömhozó karácsonyfa.  

 

Kovács András Ferenc: Csillagcsengő 

 

Jégcsap csendül, jégcsap cseng — 

csillagcsengő égen leng. 

Jégcsap csücskén csüngő nesz — 

csilló neszből csengés lesz. 

 

Jégcsap csücskén fény csendül — 

égen csüngő szél lendül... 

Jégcsap csörren, csilló csend — 

csokros csillagcsengő cseng. 



 

Diafilmek a fa alá 

Bogyó és Babóca mézeskalácsa 

Mazsola és Tádé 

Öreg néne őzikéje 

A kis gömböc 

Piroska és a farkas 

A szépséges királykisasszony 

Pöttyös Panni 

Kicsik Bibliája 

Terka a piacon 

Róka Rudi a Balatonon 

A cinege cipője 

Csilicsali Csalavári Csalavér 

Vackor messzi útra indul 

Csizmás kandúr 

A vízitündér leánya 

Böbe baba a játékboltan 

Állatkerti útmutató 

A kis egér nagy utazása 

Süsü, a rettentő 

Boribon, a bajnok 

Egy kupac kufli 

Süsü, a rettentő 

A Diafilmekről: 

 

Bíró Ferenc: Digitalizált diafilmek. - In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, ISSN 0041-3917 , 2006. (53. évf.), 6. 

sz., 282-289. p.  

Bíró Ferenc: Ötvenéves a hazai diafilmgyártás. - In: Muszter, ISSN 1785-0789 , 2004. 5. sz.  

Bíró Ferenc: Szalagos diafilmvetítés a XX. század első felében. - In: Könyv és nevelés, ISSN 0454-3475 , 2011. 

(13. évf.), 4. sz  

Első karácsonyi dalos mesekönyvem 

Scolar Kiadó, 2022. 

Az igazi ajándék 

Manó Könyvek, 2022. 

Így készül! Karácsony ajándékok 

Móra, 2022. 

Lackfi János: Igaz mese a karácsonyról 

Cerkabella könyvek, 2020. 

24 mese és vers adventre— Karácsonynak 

ünnepe 

Cerkabella Könyvek, 2022. 

https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/5673/6683
http://epa.oszk.hu/00300/00373/00009/diafilm.htm
https://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/szalagos_diafilmvetites_a_xx_szazad_elso_feleben
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Kézműves sarok  – Színező 
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A rajzok megtalálhatók: Bibliai kifestők 1., Jézus születése, Agapé 

Kaidó, 1994. 


