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Elérkeztünk Lukács evangéliumá-
nak ahhoz a néhány bekezdéséhez, 
amelyet talán a legtöbbször olvas-
nak fel az egész Bibliából szerte a 
világon (Lk 2,1-20). Ezt a részt esetleg 
még a nem hívők is többé-kevésbé el 
tudják mesélni, ők is 
annyiszor hallották 
már. Mi, hívők, talán 
kissé már „unjuk” is, 
karácsony előtt gyak-
ran hallom sóhajtozni 
lelkész kollégáimat: 
„Ugyan mi újat tu-
dunk mondani erről?”
Magam is sokat gon-
dolkoztam rajta, mert 
szerettem volna igazán megragadni 
a karácsonyi evangélium lényegét. 
Újra és újra elolvastam Lukács so-
rait, és azt hiszem, megtaláltam: a 
karácsony alapdallama a megjelené-

sek sorozata; epifánia, ahogy a görög 
szöveg mondja.
[A kötetben szereplő 7 jelenésből itt 

csak egyet idézünk.]

A negyedik, a nagy megjelenés: 
emberi testben megjelent az Isten 

Szeretete, egy pici kis gyermekben. 
Megrendítő. Nem valami angyali, 

túlvilági lényként érkezett közénk, 
hanem síró kisdedként, akit anyja 
szoptat, tisztába tesz, ölelget, csó-
kolgat. Isten számunkra érthetően 
emberi testbe transzformálta Szere-
tetét, Lényét, Jóságát. A nagy meg-

jelenés! Isten emberi 
nyelven szólal meg, 
harminchárom éven 
keresztül.

Az első karácsony óta 
– legyen szabad így 
megfogalmaznom – 
megjelent a jóságos, 

az emberszerető Isten. 
Jézus születése óta 
magától Jézustól tud-

juk, hogy kicsoda az Isten. Pál apos-
tol is Jézustól tudja, amikor leírja 
– és azt hiszem, a karácsonyt ennél 
klasszikusabban egy mondatban 
még nem foglalták össze: „Megjelent 

a mi üdvözítő Istenünk jósága és em-

berszeretete” (Tit 3,4).

Jézus Krisztus volt az első, aki ezen 
a bolygón úgy beszélt Istenről, ahogy 
előtte soha senki. Azt mondta Róla: 
Ő mindenkinél jobban szeret! – És 
hogy igazán megértsük, a tékozló 
fiú történetében megmutatta Őt 

Ő mindenkinél jobban szeret!

A Szent Gellért Kiadó és Nyomda hetilapja

2021. 

december 19–25.

XXVIII. évf. 52. szám



nekünk, mint Igazi Édesatyát: azt a 
gyermekét, aki tékozol, hazavárja, 
nem szidja, magához öleli, gyűrűt 
húz az ujjára, megbocsát neki; azt, 
aki otthon morgolódik, békítgeti – 
ilyen az Isten!
Tehát ez az első nagy üzenet, hogy 
karácsony óta tudja a világ, hogy az 
Isten nem démon, Neki nem kelle-
nek kitépett szívek, s nem kellenek 
reszkető emberek. Isten lényege – 
még ha nem is értjük sokszor, ha 
meg is sebez, meg is próbál –, az 

agapé, a szeretet. A Jézusban megje-
lent szeretet.

Gyökössy Endre: Lukács örömhíre 

55 elmélkedés, magyarázat 

a „legnépszerűbb” evangéliumról. 
(kemény kötésben, 448 old., 4200 Ft)

Azon az éjszakán
Elisabeth Yates írja az Azon az éjszakán 
című könyvében:
– A jászol előtt térdelt egy fiatal leány. 
Mélyen lehajtott fejéről szőke haja lágyan 
hullott a vállára és omlott el fekete kabát-
ján. Imádta az égből leszállt Kisdedet, 
és szeretett volna valami ajándékot adni 
neki. De nem volt semmije, csak fájó ne-
héz szíve, így odaadta ajándékul azt. És 
ekkor valami csodálatos dolog történt 
ezen a csillagfényes, gyertyalángos éjsza-

kán; valami megnyitotta szívét, és szabad-
dá tette!
Mert a karácsonyi éjszaka legendái kö-
zött van egy olyan is, amelyik azt mondja, 
hogy ezen az éjszakán visszakapjuk azt, 
amit elvesztettünk!

Szenthelyi-Molnár István: Derűs 
napokat kívánunk! 365+1 szívderítő 
gondolat és történet az év minden napjára 
(330 old., 2400 Ft)

Pio atya karácsonya
Az Egyháznak minden ünnepe szép... a 
húsvét, igen, a megdicsőülés..., de a ka-
rácsonyban olyan melegség van, olyan 
gyermeki báj, ami megindítja egész szí-
vemet.

Édesanyám, Mária, vigyél magaddal a 
betlehemi istállóba, hadd merüljek el an-
nak a nagy és csodálatos dolognak szem-
lélésében, ami azon a csendes, szent éj-
szakán történt!

Bátran és vidáman viseld a megpróbál-
tatásokat, amelyek elé az Úr állít! Élj 
vidáman és bátran, mert az angyal, aki 
Üdvözítőnk és Urunk születését megjö-
vendöli, énekelve hozza a hírt; énekel, 
amikor hírül adja, hogy Ő az öröm, a 
béke, és a boldogság a jóakaratú embe-
reknek. Értse meg mindenki, hogy az 
isteni Gyermek megszületéséhez is ele-
gendő az emberek jóakarata.

Ha félünk, hogy elveszünk Isten jóságá-
nak karjában, ez még annál is furcsább, 
mint amikor a kisgyermek fél édesanyja 
ölében.
Szent Pio atya breviáriuma  

Úgy érezhetjük, mintha Pio atya 
személyesen nekünk segítene, 
lelkivezetőként bátorítana, igazítana el  
az élet rögös útjain... (120 old., 1480 Ft)



...Eljött az ideje, hogy Isten Fia Betle-
hemben Máriától megszülessen. Ami-
kor a jó hír elterjedt a paradicsomban, 
minden angyal örült, és felemelt han-
gon magasztalta a csodák csodáját, a 
gyermek Jézus eljövetelét.
Az angyalok és arkangyalok, a szeráfok 
és kerubok, a kapu őrzői és a 
szárnycsinálók, de még a 
gloriólakovács is félre-
tette szokásos munká-
ját, hogy ajándékokat 
készítsenek a szent 
Gyermek számára. 
Mind, kivéve a legki-
sebb angyalt. Ő leült 
az aranylépcsőre, és 
várta feszülten, hogy va-
lami jó gondolata támadjon.
Mit is adhatna ő az Isten Fiának? Mi 
lenne a legalkalmasabb? Egy darabig 
arról álmodozott, hogy imádását halk 
ének komponálásával fejezi ki. De a leg-
kisebb angyalnak sajnos semmi tehetsé-
ge nem volt a zenéhez.
Azután az az izgalmas gondolata tá-
madt, hogy imádságot fogalmaz. Olyan 
imádságot, amely mindig élni fog az 
emberek szívében, hiszen ez lenne az 
első imádság, melyet a kis Jézus meg-
hall. Azonban a legkisebb angyalnak 
bizony nem volt írói képessége. Mit, ó 
mit is adhatna egy kis angyal a kis Jé-
zusnak, ami tetszene neki?
Nagyon elközelgett már a csoda idő-
pontja, amikor a kis angyal végre eldön-
tötte, mit is fog ő adni. A nagy napon 
egy felhő mögötti rejtekéből büszkén 

előhozta a dobozát, és szerényen, lesü-
tött szemmel odahelyezte Isten trónusa 
elé. Csak kicsiny, gyalulatlan, jelen-
téktelen doboz volt, de magába zár-
ta mindazokat a csodálatos dolgokat, 
amelyeket még egy Istengyermeknek is 
sokra kellett tartania.

A kicsiny, gyalulatlan, jelenték-
telen doboz ott állt a paradi-

csom angyalainak többi, 
pompás ajándékai között. 
A ritka és ragyogó pom-
pájú ajándékok között, 
amelyek olyan szépek 
voltak, hogy az ég és az 

egész világmindenség 
felragyogott fényükben. 

Amikor a legkisebb angyal 
ezt látta, hirtelen felismerte, 

hogy az ő ajándéka nem méltó Isten 
gyermekéhez, és nagyon szerette volna 
visszavenni silány ajándékát. Milyen 
csúnya is volt az! Nem volt értékes. Bár-
csak el tudná tüntetni Isten tekintete 
elől, mielőtt észreveszi valaki!
De már elkésett. Isten keze lassan járt a 
fényes ajándékok tündöklő sora fölött, 
aztán megállt, leereszkedett, és megpi-
hent a legkisebb angyal csekélyes aján-
dékán.
A kis angyal megremegett, amikor Isten 
kinyitotta a dobozt, és Isten és minden 
mennyei seregek meglátták, mit ajánlott 
ő föl a kis Jézusnak...

Hogy mi volt a dobozban? Kiderül  
A legkisebb angyal és a karácsony 

csillaga című könyvecskénkből! 
(sok-sok rajzzal, 780 Ft)

A legkisebb angyal és a karácsony csillaga




No  köpd  már  ki!

Két kispap karácsonyi üdvözlőlapokat ír 
a rokonaiknak. Az egyikük hirtelen maga 

elé mered.

– Mi a baj? – kérdi a másik.

– Az előbb még a nyelvemen volt, és 
most nincs meg...

– Gondolj rá jó erősen, és visszajön!
– Nem hinném, hogy sikerül. Ugyanis 
egy bélyeg volt az.

Máriához hasonul minden anya, aki 
magzatát kilenc hónapon át méhé-
ben hordozza és megszüli, de min-
den szerzetesnő és gyermektelen 
asszony is, aki lelki anyaként a rá-
bízottakban Krisztust szolgálja és 
Érte szenved.

Karácsony a szeretet ünnepe? De 
kinek a szeretetét ünnepeljük, ha 
nem az örökkévaló Istenét, aki 
saját életét akarta megosztani az 
emberrel, ezért küldte el hozzá 
egyszülött Fiát?

Két gondolat Barsi Balázs: A szentek útja 

a szeretet útja című, egész évre szolgáló 
kötetkéből (kemény táblás ünnepi kiadás, 
184 old. 2400 Ft)

A HÓNAP sikerKÖNYVE

Prohászka Ottokár talán legszebb 

elmélkedési könyvét, Az élő vizek 
forrását kínáljuk fele áron, 

1200 Ft helyett csupán 600 Ft-ért!

Szeretet Könyvesbolt

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 

Telefon: 06/1 266 61 61 

webáruház: www.szentgellertkiado.hu 

Jövő héten nyitva leszünk: 
27-e hétfőtől csütörtökig 9-től 18 óráig, 

pénteken, 31-én 9-től 14 óráig.

December 24-én 9–14 óráig 

szeretettel várjuk 

Könyvesboltunkba azokat 
a kedves Olvasóinkat, 

akik még szeretnének gyorsan 
beszerezni néhány ajándékot!

Gyermekként jött közénk, csecse-
mőnek, ártatlan lénynek, törékenynek, 
kiszolgáltatottnak... Keresztre akasz-
totta a hatalmát, hogy senki ne menjen 
hozzá érdekből vagy félelemből. Ne 
várjatok semmi mást Istentől, csak azt, 
hogy szeressen, és tanítson meg ben-
nünket is szeretni.

Louis Évely gondolatához csatlakozva 
kérjük mi is kedves Barátainkkal, 

Olvasóinkkal együtt,  
hogy szeressen bennünket Isten,  

és tanítson meg szeretni.  
Így lesz áldott, boldog a karácsonyunk! 

Szeretettel: 
a Szent Gellért Kiadó és Nyomda 

csapata

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című 
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)


