
 

 
 

 
 

 

 
(Jn 1,14) 

 

 Láttuk. Milyen fontos is ez a kijelentés ilyenkor karácsony ünnepén. Sok minden zavarhatja a 

látásunkat, a terített asztal, az ünneplésre érkező család, az őszintének hangzó kívánságok. Amennyiben 

„látóak” tudunk maradni, és a kulináris finomságok nem vezetnek félre bennünket, akkor észrevehetjük, hogy 

milyen nehéz a karácsonyt igazán ünnepelni. Már nem a két hónappal korábban elkezdődő reklámhadjáratra 

gondolok, hanem a saját ünnepünk tárgyára. Mit, vagy kit is ünnepelünk? És tényleg helyesen ünnepelünk-e? 

 Sokan vannak, akik nem szeretik az amerikai karácsonyi filmeket. Én azok közé tartozom, akik igen. 

Azok többségében nehéz élethelyzetbe került család tapasztalja meg a „rendkívüli” segítséget. Az egyszerű 

témákat feldolgozó filmek mellett találunk mély üzenetet hordozókat is. A közelmúltban láttam egy ilyen 

filmet, sőt a konfirmadus-jelöltekkel közösen meg is néztünk. A címe „Nagybetűs karácsony”, ami nem sokat 

sejtet, mondhatnánk, olyan bulvárost, de a film témája mégis nagyon komoly üzenetet sugároz. Arra kértem a 

fiatalokat, úgy nézzék a filmet, hogy válaszolni tudjanak arra kérdésemre, karácsonykor miért fogok erről 

prédikálni.  

 A film nem filozófiai mélységeket tár fel, hanem a legegyszerűbb módon hívja fel a figyelmet a hit 

megélésére. Kerül bármilyen helyzetbe egy keresztény ember, soha nem tagadhatja meg a hitét. Mert a feltett 

kérdésem, hogy kit is ünneplünk, tudatosítani szeretné bennünk, hogy ki áll a karácsonyunk mögött. A válasz 

nagyon egyszerűnek tűnik, hát Istent ünnepeljük, a szeretetét. Ilyen egyszerű? Az egykori karácsonyi jászolban 

fekvő bambino az Isten? Tényleg az? Számomra is az, vagy csak jó ebben a hitben élni? Nem tudom, hogy 

hányan voltak jelen az olvasók közül szenteste a templomunkban. De akik ott voltak, szembesülhettek a 

ténnyel, hogy a bambino nem más, mint a keresztre feszített Jézus Krisztus.  

 Nem, nem vagyok ünnepromboló. Mint ahogy az advent harmadik vasárnapján templomunkban látható 

koszorú fele adventi, a másik fele tövis volt. A fölötte található szöveg pedig mindent megmagyarázott. Az 

egyik fele az ünnep, a másik fele az az ünnep oka, a töviskoszorút viselő, keresztre feszített Krisztus. Őt 

ünnepeljük? Őt ünnepeled? És ki mersz-e állni mellette ebben a veszélyes időben, amikor Krisztus és az őt 

követők nem kívánatosak a világban. Bár a kérdést nektek olvasóknak teszem fel, tudom, hogy kevés fiatal 

kezébe kerül az újság, annak virtuális formája is. Éppen ezért a felelősségünk nekünk, olvasóknak, az élet 

ismerőinek a legfontosabbak. Veszélyes időkben üljük körül a karácsonyi asztalt. Békesség után vágyakozunk, 

de békénk egyedül Krisztus által lehetséges, akinek születését hirdették az angyalok. Ez a karácsonyi örömhír.  

 Nektek is azt kívánom, hogy benne találjátok meg az idei ünnep békéjét, átölelő szeretetét. Ahogy a 

kisgyermeknek szüksége van az ölelésre, nekünk is szükségünk van Isten óvó ölelésére, amit Krisztusban 

ajándékozott nekünk. Ne engedjük, hogy a fenyőfa vagy a szeretet ünnepévé silányítsák, hanem legyen a testté 

lett Isten szeretetének a nyilvánvalóvá válása ez az idei karácsony. 

Jakab Béla 



 
 

Mentovics Éva 
 

 

Hópihe-csillám 

landol a pillán, 

tó fagyos medrén 

jég ragyog. 

    

Szállnak a varjak, 

hóember baktat, 

dermedt kezében 

sétabot. 
 

Nézd, földet érve 

tél ölelése 

csillan a fázós 

völgyeken! 

Angyalok szállnak, 

szív-meleg árad, 

fénylik e boldog 

ünnepen. 

 

 

 
 

 
 

 
„Régi karácsonyok bukkannak fel emlékeim villanásaiból, és megvilágítják az elmúlt időt és embereket, akik élnek 

újra és örökké a kis karácsonyi gyertyák puha, libegő fényében.” 

Fekete István 

 
 „A karácsony annyit jelent, hogy Krisztus megszületik egy ember szívében.” 

Johan Frinsel 

 
 „Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, 

akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel.” 

Müller Péter 

 
„Karácsony tájékán sokakban felmerül a vágy, hogy az ajándékozás kényszere nélkül, a tárgyak árában mért szeretet 

helyett milyen jó volna csak a szívünk melegét adni.” 

Papp Lajos 

 
„Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, és meg is fogja szépíteni a világot. Egy pillanatnyi béke megmentheti, és 

meg is fogja menteni a világot. Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, és tökéletessé is fogja tenni a világot.” 

Sri Chinmoy 
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„Arra gondoltam, nem veszek többé haldokló kis fenyőfát még hátralevő karácsonyaimra, csak egy ágat, hiszen 

amiért veszem a kis fákat s a kis gyertyákat, az emlékezés és a szeretet lángja nem bennük, hanem énbennem, 

magamban van.” 

Fekete István 

 
„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!” 

Szilágyi Domokos 

 
„…amit a pásztor látott, azt mi is megláthatjuk, mert az angyalok minden karácsony éjjel fent lebegnek az égben, 

csak észre kell vennünk őket.  És nem a gyertyáktól, nem a lámpáktól függ, nem a holdvilágtól, avagy a napfénytől 

függ, hanem az a legfontosabb, hogy olyan szemünk legyen, amely meglátja az Úr dicsőségét.”  

Selma Lagerlöf 

 
„Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá!” 

Charlotte Carpenter 
 

 
 

 
 

„Ő az élet és üdvösség. 

Ünnepeljük földre jöttét. 

Krisztust, Isten Egyszülöttét, 

Áldja szívünk boldogan!” 

(Ev. ék. 152/4.) 
 

    

 

 
 

Hálát adunk neked, hogy szent Fiadat elküldted a világra, 

hogy megváltónk, életünk és világosságunk legyen.  

Add nekünk Szentlelkedet, hogy hittel fogadjuk Őt, világosságában járjunk,  

és országodban örökké vigadjunk Őáltala,  

aki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. 

 Ámen. 
                                                            (Evangélikus liturgia – ünnepi imádságok) 
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