
.A Karácsony felemeli az embert 

„Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik 

nekünk, s az ő vállára kerül a hatalom.’ 

Hogy mi történt azon a betlehemi éjszakán, 

azt valójában nem lehet elmondani valamifé-

le híradó riportban. Bár az esemény leírása a 

mai liturgiában az olvasmányokban megle-

hetősen részletezve van, nem mond el min-

dent. Hogy mindent megtudjunk róla, be kell 

lépnünk az események fejleményeibe Izajás 

próféta szavainak világosságában, mely sza-

vakat az imént felidéztük. 

Milyen hatalom van e gyermek vállain, aki-

nek még tető sem jutott a feje fölé abban a 

pillanatban, amikor e világra érkezett? Aki-

nek az állatok jászla jutott első bölcsőjeként? 

Erről az uralomról” kérdezzük önmagunkat a 

betlehemi éjszakán, a hatalomról, melyet az 

az Újszülött magával hoz a világba. 

Nos, halljuk, hogy az angyallal együtt, aki 

bejelentette a Megváltó születését a pászto-

roknak, „mennyei seregek sokasága jelent 

meg, és dicsőített az Istent e szavakkal: Di-

csőség a magasságban Istennek és békesség 

a földön a jóakaratú embereknek!” 

Ebben a betlehemi kinyilatkoztatásban talá-

lunk választ a kérdésünkre. 

Milyen hatalom került Krisztus vállára azon 

az éjszakán? Egyedülálló hatalom. Olyan 

hatalom, mellyel csak Ő rendelkezik. Csak 

neki van ahhoz hatalma, hogy minden embe-

ri lelket átjárjon az Isteni Öröm békéjével. 

Csak neki van hatalma ahhoz, hogy általa 

Isten gyermekei lehessünk mi is. 

Csak Ő képes arra, hogy az emberi történel-

met Isten dicsőségének magaslataira emelje. 

 

II. János Pál: Minden napra egy ima, imádsá-

gok az év 365 napjára, 1995  40. p. 

 

Az Ige 

megtestesülése—amelyre egy emberi csa-

ládban, Názáretben került sor—

újdonságával megmozgatja a világtörténel-

met. El kell merülnünk, Jézus születésének 

misztériumában, Mária angyali üdvözletkor 

mondott igenjében, amikor az Igen megfo-

gant a méhében; József igenjében, aki nevet 

adott Jézusnak és magához vette Máriát; a 

pásztorok jászolnál tett látogatásában, a nap-

keleti bölcsek imádásában; az egyiptomi 

menekülésben, amelyben Jézus osztozik 

száműzött, üldözött és megalázott népe fáj-

dalmában; Zakariás vallásos várakozásában 

és az örömben, amely Keresztelő János szü-

letését kísérte; a Simeonnak és Annának 

adott ígéret beteljesedésében a Templom-

ban; a törvénytudók csodálkozásában, mi-

közben hallgatják a serdülő Jézus bölcsessé-

gét. Ezután be kell hatolnunk a harminc 

hosszú esztendőbe, amikor Jézus keze mun-

kájával kereste a kenyerét, elsuttogta nép-

ének imáit és hívő hagyományát, és nevelő-

dött atyái hitében, s végül gyümölcsözővé 

tette azt az ország misztériumában. Ez kará-

csony misztériuma és Názáret titka, amely 

család-illatot áraszt! Ez az a misztérium, 

amely annyira magával ragadta Assisi Fe-

rencet, Lisieux-i Terézt és Charles de 

Foucauld-t, és amely után a keresztény csa-

ládok is szomjaznak, hogy megújítsák remé-

nyüket és örömüket.” 

 

Ferenc pápa: Amoris laetitia kezdetű szinó-

dus utáni apostoli buzdítása. Budapest, 

Szent István Társulat, 2016. 40-41. oldal 
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Karácsonyi gondolatok 

Vigyük el  Krisztus szeretetének lángját  az emberiségnek,  amelynek 

oly nagy szüksége van az igazi  boldogságra és békére.  

Ferenc pápa twitter üzenete október 20 -án  

IV. évf. 2. sz. 

Raffaello festménye 



A szü lete s 

A megtestesü le s Isten szeretete nek kifejeze se volt. A kereszte nyse g í gy is  ü nnepelte mindig emle ke t, 

eze rt e rtheto , ha a kara csonyt a tja rja a be ke e s szeretet hangülata. A teolo gia t azonban nem az e rzelmi 

hata sok e rdeklik, hanem maga az ü dvto rte neti eseme ny. Az evange lista k is csak erro l szo lnak.  Ma te  nem 

te r ki a szü lete s ko rü lme nyeire. Csak azt emeli ki, hogy Jo zsef kü lo n kinyilatkoztata st kap a szü zi fogan-

tata sro l e s Je züs messia si szerepe ro l. Ide zi me g Izaja s jo vendo le se t, hogy a gyermekben megvalo sült az 

Immanüel-gondolat; velü nk az Isten (1,18.25) Ha egyszer beleszü letett az emberi nembe, to bbe  nem for-

dülhat el to le s az emberise g sem tagadhatja meg egyetemesen. Ha Isten velü nk van, s nem lehet ke tse -

gü nk arro l, hogy milyen ero k mü ko dnek a to rte nelemben e s hogy milyen ce l fele  menetelü nk. 

Lüka cs me g konkre tabb forma ba o lto zteti ezt a gondolatot. Jelzi, hogy nemcsak az Ó szo vetse g ira nyült 

Krisztüsra, hanem az ege sz emberi to rte nelem. Ezt illüsztra lja a Ro mai Birodalom szerepeltete se. Ma ria 

Na za retben lakik, mí g az o szo vetse gi jo vendo le sek Betlehemet, Da vid csala dja nak o si fe szke t hozza k 

kapcsolatba a Megva lto val (Mik 5,2). Az egybehangola st a poga ny birodalom korma nyzati szerve ve gzi 

el. Az ado k behajta sa ido ro l ido re szü kse gesse  tette a lakossa g o sszeí ra sa t. A keleti ne pek to rzsi szerve-

zete nek megfelelo en a to rzsek sze khelye n kellett jelentkezni. Jo zsef e s Ma ria, mint Da vid lesza rmazott-

jai, í gy kerü lnek Betlehembe. Lüka cs a Pübliüsz Szülpitiüsz Qüirinüsz a ltal ve grehajtott o sszeí ra sra hi-

vatkozik, amelyet ügyan a vila gi to rte netí ra s me g nem tüdott ro gzí teni, de ez nem ok arra, hogy a  Betle-

hemben valo  szü lete st is ke tse gbe vonja k. Ma te  is Betlehemre hivatkozik, pedig o  ma s hagyoma nyt ko -

vet, mint Lüka cs, Mindenesetre az apostoli egyha z folytatja az o szo vetse gi meggyo zo de st, hogy Isten ke-

ze ben eszko z az ege sz terme szet e s minden hatalom. 

Lüka cs ma sik gondolata az, hogy Isten orsza ga nak ero i feltarto ztathatatlanül kia radnak. Isten angyalok 

ko zbejo tte vel ke szteti a pa sztorokat ho dolata. Akiknek az ü zenet szo l, azokat „az Ú r dicso se ge ragyogja 

be, azta n tova bb adja k ma soknak mindazt, amit a hitben megtapasztaltak. Ez ma r az e lo  Egyha z ke pe nek 

visszavetí te se. Vallja k, hogy az Atya vezeti az embereket Krisztüshoz e s akik a hit a ltal megigazülnak, 

azok Isten dicso se ge nek re szesei. A kegyelemmel teli o ra jelento se ge t az angyali e nek foglalja o ssze, 

amely Lüka cs kora ban tala n ma r litürgiküs e nekke  csiszolo dott: Dicso se g a magassa gban Istennek e s 

be kesse g a fo ldo n a jo akaratü  embereknek (2,14). 

A betlehemi eseme ny elbesze le se re is e rve nyes a mega llapí ta s, hogy az evange lista k a felta mada s magas-

lata ro l tekintenek vissza a mü ltra. De azt is tüdja k, hogy Je züs e letü tja minden kegyelmi teljesse g mellett 

is ege szen emberi. Saja t szemü kkel la tta k, hogy az Isten Fia nak a hala la mennyire a mi hala lünk. Eze rt 

amikor ra mütatnak szü lete se nek ü dvto rte neti jelento se ge re, semmit sem mitologiza lnak. Je züs szü lete se 

olyan, mint mindenembere . Anyja po lya ba takarja e s a ja szolba fekteti. Itt nincs ragyoga s, sem angyali 

sege dkeze s, mint amilyenro l a ke so bbi gnosztiküs elbesze le sek tüdni ve ltek. Az Isten Fia egy lett ko zü -

lü nk, az Isten orsza ga nak ilyen kis magbo l kellett elindülnia. A mindenhato  isteni szeme ly ki tüdja ü resí -

teni maga t oda ig, hogy elrejto zik egy gyermek hallgata sa ba e s tehetetlense ge mo ge . Csak í gy tüd bee pü l-

ni a csala dba, a ta rsadalomba, a valla si e s politikai ko zo sse gbe. Semmito l nem irto zik, ami emberi. Min-

dent maga ra vesz, hogy mindent megszenteljen. Jelzi, hogy belü lro l hatja a t  az emberi o ntüdatot, az egy-

ma shoz valo  viszonyt e s a ko zo sse gi vona sokat. A teremte s tana alapja n terme szetesnek tartjük, hogy 

Isten a maga e nak vallja teremtme nyeit e s felemelheti o ket maga hoz. A megtestesü le s, Istennek ez a le-

ereszkede se e s valo sa gos jelenle te igazolja, hogy a terme szetfo lo tti vonatkoza s e s a valla s nem forgatja 

ki az embert eredeti hivata sa bo l, e letforma ja bo l, de ad neki valamit., ami me gis magasabbrendü  e s ami 

segí ti ke pesse geinek kibontakoza sa ban. …. 

Re szlet: Ga l Ferenc: Je züs Krisztüs a megva lto , Büdapest, Szent Istva n Ta rsülat, 1972, 93-95. p. 

Krisztus születése 



Könyvek ajándékba – kisebbeknek  

Kolozsi László: Apufa 

Manó Könyvek. 2017. 
 

Solé Caroline: Szavazz rám! 

Móra Könyvkiadó, 2017.  

 

Riordan, Rick: Percy Jackson és a görög istenek 

Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2017  

A Szívünk rajta program ajánlásaiból válogatva 

Boldizsár Ildikó: Esti mesék fiáknak 

Esti mesék lányoknak 

Móra Könyvkiadó, 2016. 
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 Pándiné Csajági Mária  

 Szabad a játék 

 Legyen élmény a tanulás játékos módszerekkel! (Egy 

 Neteducatio Kft., 2017  

 Forgács Róbert  

 Anya – nyelv – csavar 

 Nyelvi fejtörők 

 Tinta Könyvkiadó, 2017  

  
  

 Renz-Polster, Herbert - Hüther Gerald  

 Vissza a gyökerekhez 

 Így fejlődnek „ezek a mai gyerekek” 

 Ursus Libris Kiadó, 2017  

 Katona Ferenc  

 A kreativitás kultúrtörténete 

  

 Medicina Könyvkiadó, 2017  

 Gaál Sándorné  

 Gyerek labdajáték II. 

 Sportjátékok megalapozása óvodában és az alsó tagozatban 

 Gaál Sándorné - Magánkiadás, 2017  

http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=7506#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?kiado=545&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=4372#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?kiado=11&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=7483#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=7484&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?kiado=121&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=6156#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?kiado=29&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=402#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?kiado=144&elso=0&vegso=5
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 Fegyverneki Gergő - Aknai Dóra Orsolya  

 A mobiltanulás ábécéje pedagógusoknak 

 Módszertani és technikai ötletek a mobilozó tanulókhoz 

 Neteducatio Kft., 2017  

 Modern Pedagógus 

 Habók Anita  

 A tanulás tanulása 

 A tanulás hatékonyságát befolyásoló tényezők 

 Gondolat Kiadó, 2017  

 Lovász Andrea 

 Felnőtt gyerekirodalom 

 Cerkabella Kiadó, 2015. 

  

 Solomon, Andrew  

 Alma a fájától 

 Különleges igényű gyerekek 

 Libri Kiadó, 2017  

http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=7276#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=7546&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?kiado=545&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?sorozat=759#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=7543#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?kiado=28&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?szerzo=7450#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp?kiado=506&elso=0&vegso=5
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