
Hogyan mutathatom én meg Istennek azt, 
hogy szeretem az Ő fiáért, Jézusért, azért, 
hogy nekünk adta Őt az első szentestén? 
Ó, sokan tudják már ezt a hogyant!… So-
kan értik már, egyre többen, hogy az igazi 
emberszeretet az Isten szeretetéből fakad. 
Jézus így mondja ezt: „Amint én szerette-

lek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” 
(Jn 13,34)

Hogyan? Amint Ő. Ebben az amintban, 
ebben az egyetlenegy szóban benne feszül 
a divinum és a humánum: az isteni szere-
tet és az emberi szeretet lehetősége. Eb-
ben az egy szóban három dimenzió van:
– Fenntartás nélkül szeretni, mint Jézus.
– Nem érzelgősen, hanem 
cselekedve, mint Jézus.
– Nem kis körben, hanem 
tágra ölelő karral, mint Jé-
zus.
A mi egydimenziójú kará-
csonyunk valamiképpen „a 
család ünnepe” lett. Ez nem 
volna baj, csak az a baj, hogy 
ott meg is reked. Onnan nem 
tör ki, nem hat ki. Ebbe a 
családi ünnepbe már nem 
fér bele más. Pedig az első 
karácsonyba a szent csalá-

don kívül még elfértek a pásztorok is és 
a bölcsek is.
Akarattal, akaratlanul ez lett a jelszó, a 
karácsonyi jelszó: karácsonykor összezár-
kózunk! Ez az ünnep a mienk. A szent-
este a szűk családé. A karácsony napja a 
szélesebb körű családé, egy-két baráté, s 
talán a templomé. Így lett privát családi és 
vallási ügy a karácsony.
Szeretném a nagy szavakat kerülni, de ki 
kell mondanom, hogy ha ezt a szűk, le-
szűkült, egydimenziójú karácsonyt nem 
tudjuk kitágítani, akkor ez a keresztyén 
kultúra és világ halálát jelentheti.
Mert olyan korszakban élünk, amikor aka-

ratlanul felvetődik a kérdés: 
vagy–vagy! Vagy a gyűlölet 
szabadul ki még-még féken 
tartott határaiból és a nuk-
leáris halál acélköpenyeiből 
– vagy a háromdimenziójú 
karácsony tör ki, hullámzik 
ki családi zárkózottságából.
Vigyük ki tehát a karácsonyi 
szeretet melegét – valaki-
nek. Sokan vannak, akiknek 
egy morzsa se jutott még az 
emberi szeretetből, s ezért 
már nem hisznek Isten   ‰
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szeretetében sem. Már csak keseregni és 
gyűlölni tudnak. Adjunk nekik belőle!
Miért mindig csak az atomrobbantások 
és rakétakilövések legyenek sikeresek, s a 
háromdimenziójú szeretet fölszabadítása 
és „kilövése” az emberi szívek felé – ne 
sikerüljön? Amikor pedig vagy–vagy a 
kérdés. Ha van szolgálata a keresztyén 
embernek a világ felé, már pedig van, 
akkor ez az! Miért is ne tennénk, ha ettől 
lesz szebb ez a világ! És a mi kis világunk 
is – szent ráadásul.

Gyökössy Endre: A szeretet nagykönyve 

A kötet 50 fejezetében mindent 
megtudhatunk a szeretetről: nemcsak 

a nemes érzésekről, hanem 

a félrecsúszott, eltévedt, vagy éppen 
szenvedő érzelmekről is, megmutatva 

a gyógyuláshoz vezető utat is. 
(keménytáblás, 336 old., 4200 Ft)

Minden időkre szóló 
életprogram

Assisi Szent Ferenc különösen sokat 
fáradozott azon, hogy karácsonykor 
minden templomban betlehemet ál-
lítsanak fel kis jászollal. Szépen írja 
erről Gálos László:
– A jászol életprogramja az, amit a 
még beszélni nem tudó Kisded helyett 
angyali karok hirdetnek a világba: 
„Dicsőség a magasságban Istennek, 

és béke a földön a jóakaratú emberek-

nek”.

Ebben a minden időkre szóló életprog-
ramban szomorú korunk számára az 
a szó a legfontosabb, amelyikre mint 
legrövidebbre és legjelentéktelenebb-
re senki sem gondol, és ez az „és”. 
Dicsőség – és – béke! Ez az „és” azt 

mondja, hogy a kettő el nem választ-
ható, hogy isteni akarat köti össze 
az ég dicsőségét és a föld békességét. 
Egyiket a másik nélkül megvalósítani 
nem lehet.
Bárcsak tudomásul venné ezt a világ, 
s akkor megújulna a föld színe!

Szenthelyi-Molnár István: Legyen szép 

napod!  Bölcsességek, gondolatok és 
történetek az év minden napjára 

(304 oldal, 2800 Ft)

A názáreti csendes élet
Jó lenne most egy csendes, vissza-
fogott séta… Úgy gondolom, hogy 
mindannyian arra vágyunk, amit a 
betlehemi barlang jelképez, arra, amit 
a Mária karjaiba simuló Kisgyermek 
mosolya jelent: biztonságra, szere-
tetre, egymást átkaroló jóságra van 
szükségünk! Mária figyelő, egy életre 
kimondott alázatos igenjére, Szent Jó-
zsef megbízható férfiúi hűségére, aki 
a nem vér szerinti gyermekére is gon-
doskodó jósággal tekint. Nekünk ma a 
család melegére, megértésre, elfoga-
dásra, a miránk ragyogó tekintettel 
felnéző kisdedekre van szükségünk.



Mindezt csak fél szájjal mondom. Nem 
azért, mert nem hiszek a názáreti 
csendes, örömteli családi élet világot 
megújítani tudó erejében. Hiszem, 
hogy mindaz, ami igazán értékes az 
életünkben, azt nem az anyagi javak 
adják meg nekünk. Családod, bará-
taid iránti őszinte szeretetedet, azt, 
hogy gyermekeiddel vidáman elmenj 
kirándulni, vagy egy zimankós este 
leülj sakkozni, kártyázni, azt senki 
nem tudja elvenni tőled. Azt, hogy egy 
jó sörre leülj barátaiddal, és egymást 
férfiasan ugratva elbeszélgessetek, 
gondolom, akkor is megteheted, ha 
nem is vagy olyan gazdag, hogy azt 
mások irigyeljék.
Azért vagyok visszafogott, mert a sza-
bad akarattal rendelkező ember, akit 
már megzavart a birtoklás vágya, 
nem biztos, hogy ezt a csendes, visz-
szafogott, természethez, önmagához, 
családjához visszavezető utat fogja 
választani.
Alázatos, imádkozó lélekkel kérem 
az Urat, hogy a názáreti csendes élet 
mellett tudjunk dönteni. Krisztus mu-
tatja nekünk a kétezer éves utat, a 
szeretet útját.
Képesek vagyunk a mindannyiunkat 
boldoggá tevő szeretet mellett dönte-
ni, vagy világunk újból a gonosz lélek 
játékszere lesz?

Van megoldás, kiút – és lelkünk mé-
lyén érezzük, látjuk is ezt az utat. 
Merjünk külön-külön is, de együtt 
is a jó szándék által vezetett, őszinte 
szeretet útja mellett dönteni, nem fe-
ledve azt, hogy bármi is történik körü-
löttünk, az nem jogosít fel bennünket 
arra, hogy letérjünk erről az útról, 
amelyen kívül minden más csak pusz-
tulás, szakadék.

Böjte Csaba: Jöjj közénk, Istenünk!  

Csaba testvér elmélkedései advent és 
karácsony minden napjára, szentírási 
részekkel, minden oldalon színes meditációs 
fotóval (keménytáblás, 128 old., 2800 Ft)

Az önátadás angyala 
Betlehemben

Mária követe vagyok. Az áldozatkészség, 
bensőségesség kéken ragyogó fénye ömlik 
el rajtam, kezemben Jézus töviskoronája.
Kérded, mit keresek a karácsonyi angya-
lok között? A töviskoronában erő van. 
Ezzel az erővel tépem szét a bilincseket, 
amelyeket szokásos bűneiddel lelkeden 
hordasz. Vagy a szenvedélyeid bilincseit, 
amelyek a világ fejedelméhez, a gonosz 
lélekhez kötnek. E széttört bilincseket 
Isten kezébe teszem, és a töviskoronából 
sugárzó fényből kegyelem árad lelkedbe. 
Feltámad benned a vágy, hogy egészen 
átadd magad Istennek, szabad rendelke-
zésére bocsásd magad. Kiszolgáltatottnak 
lenni, mint a búzaszem, amelyet előbb 
meg kell őrölni, hogy Isten kenyerévé, élő 
Ostyává lehessen!
Isten nemcsak a fél kezedet akarja! Ő az 
egészre vágyik, nem szíveli a félmegoldá-
sokat! De jutalomnak is az egészet kínál-
ja, nemcsak felét az örökkévalóság- ‰



(folytatás az előző oldalról)

Kutyakarácsony
Juli nagyon szereti a kutyáját, ezért szülei 

karácsonyra neki is vettek ajándékot: egy 

szépen csomagolt, nagy, mézeskalács for-

májú kutyacsemegét. Öccse, Tomi gyak-

ran szokott torkoskodni; most se tudta 

megállni, és egyik este kicsit megdézs-

málta nővérkéje ajándékait. Reggel Juli 
felkiáltott:

– Hova tűnt Buksi csemegéjének a fele?
– A kutyusé volt? – kérdezte ijedten Tomi. 
– Akkor azért volt olyan az íze, mint a csir-

kemájnak…

Az ADVENT sikerKÖNYVE 

A karácsony tizenkét angyala című 
elmélkedési könyvet kínáljuk 

nagy kedvezménnyel, 

880 Ft helyett csupán 580 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-től, keddtől péntekig 9–18h között.

Hétfőn, kedden és szerdán még 
rendelhet tőlünk könyveket, biztosan ott 

lesz a karácsonyfa alatt!

Kedves Barátainknak, Olvasóinknak igaz szeretettel kívánunk 

áldott karácsonyt, békében eltöltött pihenőnapokat! 
Egymás iránti szeretetünk legyen a jel, 

hogy szívünkben is megszületett a Szeretet Istene! 

a Szent Gellért Kiadó és Nyomda csapata

December 24-én 9–13 óráig szeretettel várjuk 

Könyvesboltunkba azokat a kedves Olvasóinkat, 
akik még szeretnének gyorsan beszerezni néhány ajándékot!

Tudjuk, hogy egy ajándék annál ér-

tékesebb, minél többet ad bele magá-

ból az ajándékozó. Ezzel nő az ajándék 

értéke. Krisztus ajándéka felbecsülhe-

tetlen, mivel teljes önmagát belehe-

lyezi. Az adomány és az adományozó 

azonos. Mi ezt sosem leszünk képesek 

megtenni. Piet Van Breemen SJ

Nagy Alexandra: Szeretni jó!  

Minden napra egy idézet a szeretetről, azért, 
hogy eszünkbe jusson, mennyire fontos ezt 
élnünk, és meg is mondanunk azoknak, 
akiket szerethetünk. (kemény táblás ünnepi 
kiadás, 176 old., 2400 Ft)

Nagy Alexandra: Utánam a viccözön! 

Aki nem hiszi, hogy e kötetben csakis új, 
nevetésre késztető tréfák sorakoznak, 
járjon utána! (208 old., 2888 Ft)

nak, nemcsak felét Önmagának, hanem 
a teljességet! Isten mindkét kezét nyújtja 
feléd. Tedd kezedet az övébe annak jelé-
ül, hogy rendelkezésére bocsátod magad, 
és én szorosan hozzákötlek az Úrhoz! Ne 
engedd, hogy bárki is eloldhassa ezt a kö-
teléket!

A karácsony tizenkét angyala 

12 angyal és sok-sok különleges segítő 
mesél nekünk arról, mi is történt a világ 
legcsodálatosabb éjszakáján… 

(gazdagon illusztrált, 72 old., 880 Ft)


