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Nagy egyházi ünnepek idején az emberek - hívők és 
keresők, templombajárók és "a maguk módján vallásosak" - 
mindig jobban érdeklődnek aziránt, hogy Isten mégis 
miként van jelen a világtörténelemben, az Egyházban, 
személyes életükben. A kereszténység lényegi tanítása, 
hogy minden ember valóban szabad akarattal rendelkezik, 
és nem bábuk módjára mozgatja őket Isten. De az Úr 
gondot visel ránk - minden egyes emberre külön gondot 
fordít. Nagyon finoman, a teljes lényemet, döntéseimet, 
vágyaimat tiszteletben tartva kísér engem. Felhívja a 
figyelmet a szívbéli, őszinte jó cselekedetek megtételére; 
megpróbálja sugallni számomra a hosszútávon helyes 
irányt, amikor a hosszú csendben, a hosszú fohászkodások 
közepette avagy egy szentírási történet olvasása utáni 
nyugalomban, vagy séta közben hallom a hangját. Nem a 
saját hangomat, nem más emberek hangját, hanem a 
Teremtő hangját. Onnan tudom, hogy az Ő hangja, hogy 
előtte kértem az imádságban, hogy valóban Jézus Krisztus 
Atyja szóljon hozzám, hogy többször érzem-hallom 
ugyanazt, és egyre biztosabban. Hogy figyelek a 
szentmisén, a szentgyónásban, a lelkivezetővel történő 
beszélgetésben Isten Szavára. Isten cselekvésmódjáról 
Hamvas Béla is nagyon találóan írt: "... A gondviselés az 
emberi sorsba nem avatkozik, mert ez a szabadság 
megsértése lenne, ilyesmit nem tesz. Amit tesz, hogy 
szüntelenül olyan helyzeteket kínál, amelyek, ha helyesen 
választunk, fölemelnek, ha ostobák vagyunk, persze 
maradunk ott, ahol voltunk, vagy még jobban 
elmerülünk..." (A láthatatlan történet) Kívánom, hogy az 
ünnepi öröm napjaiban valóban találkozzunk ott belül a jó 
Istennel!                 Ágoston atya 

"Eljött a nap mit várva vártunk, az égen csillagfény ragyog! 
Jézuska fáját ím elhozták a halkan szálló angyalok! 
Köszönjük neked édes Jézus, hogy szíved minket így szeret, 
és az angyalok dalával együtt dícsérjük mi is Szent Neved!" 
 

BETLEHEMI CSILLAG 
 

Mert jóllehet csak istállót talál,   
ki lépre-megy a csillagot követve – 
mindig lesz Gáspár, Menyhárt s Boldizsár, 
ki újra csak elindul Betlehembe. 
A csillag meg nem róható azért, 
hogy álmaink egén kétszeresen süt – 
nem koronás, felkent királyt ígért, 
csak kisdedet, hogy királlyá növeljük. 
Ki a jászolnál megcsalatva áld 
mert istenfia nem bíborpalástos: 
hozzásegíti tétlen is akár 
a férfikori töviskoronához. 
S nem adja már, csupán lerója önként 
az aranyat, a mirhát és tömjént. 

Baranyi Ferenc 
 

A Tihanyi Bencés Apátság Dr. Présing Mátyásné Baracskai  
Erikának Vajda 
Sámuel emlék-
érmet adomá-
nyoz. 
Erika több, mint 
két évtizede a 
Tihanyi Bencés 
Apátság hűséges 
munkatársa.  

Felelős munka-körben, az apátság titkárságának 
vezetőjeként mind a bencés közösség tagjainak, mind az 
apátság munkatársainak megbízható segítője.  Csendesen, 
szerényen végzi munkáját. A szegények segítésére alakult 
Szent Erzsébet kör egyik alapítója.  Közel háromszáz 
szentföldi zarándoktárs neki is köszönheti, hogy a szent 
helyek életüket meghatározó élménnyé váltak.  
További szolgálatára Isten bőséges áldását kérjük.  
Tihany, 2017. november 17. Dr. Korzenszky Richárd OSB  
 

Olvastam, egy nagyon szép prédikációt 
Gyökössy Bandi bácsitól a karácsonyi 
várakozásról! Olyan szépen írja le, hogy 
tulajdonképpen mindig mást várunk. 
Valamit várunk, Valaki helyett! Azt kérdezzük mit kaptál 
mit adtál karácsonykor, ahelyett hogy Kit adtál? Vagy 
Adtál-e magadból valamit?            » folytatás a 2. oldalon » 
 



ANDRÁS+KERESZT      2. OLDAL  
Eljött a nap, mit várva vártunk…                     » folytatás az 1. oldalról » 
Elgondolkodtam azon, vajon a gyerekek mit várnak? Mire vágynak? Szinte minden szülő most ezen gondolkodik, és azon 

munkálkodik, hogy minél nagyobb örömet szerezzen a gyermekének! Nem okozok-e csalódást 
nekik? Nem vezetem-e téves útra, amikor nagy ajándékokat vár, és még több csillogást?  
Az a tapasztalatom, hogy (bár nem szeretem ezt a kifejezést) a mai gyerekek nagyon sokat várnak! 
Várják, hogy végre lerakjuk a telefont, felálljunk a számítógéptől, befejezzük a munkánk, végére 
érjünk a házimunkának, befejezzük a beszélgetést a barátunkkal, akivel összefutottunk az utcán. 

Avval biztatjuk őket: majd ha Apa hazaér, majd ha anya ráér, majd ha vége lesz ennek a munkának, ennek az 
építkezésnek, ennek az átalakításnak, majd ha nyerünk a lottón, majd ha megvettük az új autót, majd ha lesz 
pénzünk….és a gyerekek várnak. De mindig van újabb munka, újabb terv, újabb cél! S amikor végre rájuk figyelünk, 
gyorsan megpróbálják egy szuszra elmesélni mindazt, ami őket foglalkoztatja, és izgulnak, hogy beleférjen a rájuk szánt 
kis időbe minden, amit meg akartak osztani! 
Bandi bácsi így írja: „ A gyermekek legnagyobb éhsége a szülőéhség. Ad-e a szülő 
magából a gyermeke számára? - Mennyivel jobban vágyik az apai, anyai 
szeretetre, mint bármely csillogó-villogó játékra!” 
Hogyan tudok magamból ajándékozni?  
Ajándékba tudom adni a teljes figyelmemet (félfüllel nem telefonálok, 
félszemmel nem a TV-t nézem, gondolatban már nem a következő teendőnél 
járok), az időmet (most teljesen ráérek, most csak veled foglalkozom, most nem 
veszem fel a telefont – most csak Te vagy a fontos), saját érzéseimet (elmesélem milyen fontos vagy nekem, mit 
szeretek benned, mennyire büszke vagyok rád), az élményeimet (mesélek neked arról amikor én gyerek voltam, amikor 
fiatal voltam, az első nagy szerelemről, a jövőbeli terveimről, az örömökről amik mostanában értek, milyen jó volt együtt 
lenni emlékszel?), és ajándékba tudom adni az ölelésemet, simogatásomat, a teljes jelenlétemet! 
Kislányom egyik magazinjában kivágható kuponokat találtunk ilyen címmel: » Kupon egy ölelésre, beváltható nálam «, 
vagy » Kupon egy nagy puszira beváltható nálam «! Elküldte a nagymamájának, aki, amikor találkoztak természetesen 
örömmel be is váltotta: a nagy ölelést a nagy puszival együtt! Egyik legszebb ajándék volt, amit mostanában kapott! 
Amerikában egy terápia keretében ahol a szülő gyerek kapcsolatot próbálják helyrehozni, levelet kell írni a szülőnek, 
amiben leírja, miért szereti a gyermekét, miért büszke rá, mennyire örül neki hogy él, hogy ismeri. A terapeuták 
beszámolnak róla, mennyire nem tudják a gyerekek, hogy a szüleik szeretik őket, és miért büszkék rájuk. Amint 
elolvassák a levelet elsírják magukat, mert ők pont az ellenkezőjét hitték a szüleikről: nincsenek megelégedve velük, 
nem örülnek a dolgaiknak, nem szeretik őket. Nem szoktunk hozzá, hogy a jót is elmondjuk, hogy dicséretet is halljanak 
tőlünk, hogy őszinte szavakkal ajándékozzuk meg a gyermekeinket! 

Azt hiszem, csalódást nem avval okozunk nekik, ha nem kapják meg a drága 
ajándékot, hanem ha nem tartjuk be, amit ígérünk nekik: „Ha most nem sírsz, 
délután játszom veled! Amikor Apa hazaér, még bemegy hozzád egy puszira! 
Ha most jó leszel, elviszlek a játszótérre! Mert végül mégsem jutott idő rá 
délután, mert fontosabb dolgunk akadt, mert Apa elfelejtette, amikor hazaért, 
mert nem is gondoltuk komolyan a játszóterezést, csak azt akartuk, hogy a 
gyerek elhallgasson, és békén hagyjon! Nem csoda, ha már nem hisznek 
nekünk, ha már nincs türelmük várni, ha már azt sem tudják, mire várjanak! 
Istenünk, taníts meg minket ajándékozni, taníts meg minket örömet szerezni, 

taníts meg minket, magunkat ajándékozni, taníts meg minket szeretni, Te aki magadat adtad, magadat ajándékoztad, Te 
aki közelebb és közelebb akarsz hozzánk jönni, és Te aki magad vagy a Szeretet!              Cs.T.Hanna 
 

AZ Ő VÉRE A MI VÉRÜNK… 
A „Szív” című katolikus lap novemberi számában egy cikk a 
Közel-Keleti keresztények vértanúságáról szól. Egy fotó 
nagyon megérintett. Azt hiszem, ez éppen most a Karácsonyt 
jelenti számomra.  
A kép egy templomban készült, ahol robbantottak az 
iszlamisták. A falról Jézus néz rám, az arca véres, mellette is 
hatalmas vérfolt a falon. Egy férfi dől neki a Jézus arcnak, keze 
a Jézus melletti vérfoltot markolja. Vagy simogatja?  
Jézus emberré lett, sőt a testvérünk lett. Az Ő vére a mi 
vérünk, az a vér a falon, mert a testvéreinek kiontott vére, az 
Ő vére is. És a keresztre feszített Jézus vére a mi vérünk is. 
Közünk van hozzá, nem vehetjük látatlanba, mert Ő – 
testvérünkként – mi vagyunk. Karácsony azt jelenti, hogy Jézus egészen a vére kiontásáig azonosult velünk – „őrülten” 
szeret bennünket. És én? És mi? Hogy vagyunk ezzel, a Jézus iránti szeretettel?                          Maurus atya 
 



                                                          andrás+kereszt                                                3. oldal 
„…Élő a hitük – halálukig élő” 
Nekünk, európai keresztényeknek természetes egyházi ünnepeink zavartalan, meghitt 
megünneplése családjaink, szeretteink körében. De gondolunk-e a karácsonyi szentidőben 
azokra a testvéreinkre, akiknek naponta meg kell küzdeniük keresztény hitükért? Vajon nekik 
hogy telnek napjaik, ünnepeik? Hogyan segíthetnénk őket? Erről kérdeztük Hölvényi György 
Európai Parlamenti Képviselőt, aki már több, a közel-keleti keresztényeket támogató 
misszióban is részt vett.  
 

– Milyen érzelmekkel fogadták a delegációt? 
 

A koptok az egyik legősibb keresztény közösség a több mint százmilliós Egyiptomban. A 
lakosság tizenöt százaléka krisztushívő. Hitük mély és meggyőződéses. Az ősi keresztény 
vidéken felkerestük azt a helyet is a Vörös-tenger mellékén, ahol Remete Szent Antal élt a 
Krisztus utáni harmadik-negyedik században.  
Éreztük azt az eleven hitet, amely ebből az ősi gyökérzetből származik. Testvéri szeretettel 

tekintettek ránk, azokra az európaiakra, akik ismerik azt a veszélyt, amellyel a mai egyiptomi 
kormány igyekezete ellenére szembe kell nézniük a szélsőséges iszlám csoportok erősödése 
miatt. Jelenlétünkkel bizonyítottuk, hogy mi nem tartozunk a közömbös európaiak közé, akik 
nem vesznek tudomást a keresztényüldözésről. 
 

– Valahol hallottam, hogy Európában úgynevezett „mélyhűtött” kereszténység van 
korunkban. Mit tapasztaltál közel-keleti látogatásaid alkalmával? Mennyire mély az ott élő 
keresztények hite mindennapjaikban? 
 

Erre egy példával szeretnék rávilágítani. Ismert – sajnos ismert – a tragikus esemény, amikor 
kopt férfiakat fejeztek le. A terroristák felvették a kivégzést, a világ láthatta ezt a borzalmas 
eseményt. Mindannyian életben maradhattak volna, ha megtagadják hitüket. Nem tették. 
Hát ennyire élő a hitük – halálukig élő. Ma is számos kopt keresztény esik áldozatul 

dzsihádista támadásoknak. Az út során alkalmunk nyílt találkozni a mártírok hozzátartozóival, ami az út egyik 
legmélyebb élménye volt számunkra.  
 

– Van-e módjuk megfelelően megemlékezni az egyházi ünnepekről? 
 

Talán az indokolja a kérdést, hogy még elevenen él a hazai köztudatban a kopt székesegyház ellen tavaly húsvétkor 
elkövetett robbantásos terrorcselekmény. Amint említettem, többekkel találkoztunk, akik hozzátartozójukat vesztették 
el ekkor. Ez azonban nem téríti el őket attól, hogy méltósággal vegyenek részt 
az egyházi ünnepeken. Ez közösségi életük lényege, központja. Sőt, mintha a 
tragikus események megerősítenék őket: igazi kapaszkodójuk az élő hit, a 
Krisztusba vetett bizalom. 
 

– Hogyan várják, hogyan ünneplik ők a kis Jézus eljövetelét? 
 

A karácsony számukra valóban az Úr eljövetelének ünnepe. Nem fonja körül az 
ünnepet a másutt tapasztalható üzleti szellem. Magam is átélhettem, hogy 
milyen gazdag, ősi liturgikus hagyományt őriznek a mai napig az ünnepeiken. 
Persze ők is megajándékozzák egymást. 
 

– A magyar kormány és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is gyakran 
emlékeztet arra, hogy szolidaritást kell vállalni az otthonukat elvesztő, 
lakóhelyükre visszatérni közel-keleti iraki keresztényekkel. Milyen konkrét 
eredményeket tud felmutatni Magyarország e tekintetben?  
 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2016 tavaszán gyűjtést szervezett a az 
Iszlám Állam terrorszervezet által földönfutóvá tett iraki keresztények javára. A 
katolikus egyház által összegyűjtött 80 millió forintos összegből, valamint a 
magyar Kormány által biztosított 120 millió forintos segélyéből egy nagyon fontos iskolafejlesztési projekt valósul meg 
Erbílben, Észak-Irakban. A magyar támogatásból a helyi káld katolikus érsekség valósítja meg az oktatási projektet. 
Ennek célja nem kevesebb, mint hogy a fiataloknak jövőt és az otthon maradás lehetőségét biztosítsa az oktatás 
fejlesztése által. Örömmel jelenthetem, hogy az iskolát hamarosan átadják, és teljes kapacitással indul a munka.  
A magyar állam a káld egyházzal karöltve a szintén észak-iraki keresztény városban, Telsqofban több száz családnak segít 
a visszatérésben azáltal, hogy részben vagy egészben helyreállítja házaikat. Ez a munka most is folyik, keresztények ezrei 
térnek vissza lakóhelyükre.  
 

Imádkozzunk keresztény testvéreinkért, hogy ismét békében és szeretetben élhessenek földjükön, otthonaikban 
családjaik körében Urunk, Jézus Krisztust követve!      Hölvényi Györggyel Csizmazia Zsolt beszélgetett 



 

☧ KERESZTELÉSEK: 
2017. nov. 11.  Márton   Legeza Márton és Csizmazia Csönge 
gyermeke 

✟ ELHUNYTJAINK: 
2017. dec. 12.     Rákos István    Varró Ágnes férje        élt: 83 évet  
 
 

TETŐTÉRI ESTÉK: 
 

Január 12. 17.00 
Korzenszky Richárd OSB: 

A holisztikus ember 
 

Február 16. 17.00 
Lendvai Tamás:  

Szimuláljuk az életet… 
(Hangszer és ember) 

 

Március 9. 17.00 
Takács István:  

Történelem, sors, 
gondviselés 

 

 

 

A TIHANYI 
RÓMAI 

KATOLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG 

IDŐSZAKI 
LAPJA 

A kiadásért felelős: 
Dr. Korzenszky 

Richárd OSB 
Szerkesztik: 

Barkó Ágoston OSB 
Bozóky Ágota 

Cs. Török Hanna 
Csizmazia Zsolt 

 

 
TIHANYI BENCÉS 

APÁTSÁG 

PROGRAMOK: 
 

Ökumenikus istentisztelet: 
Január 15. 17.00 

(Igehirdető: Gavnai Sándor 
evangélikus lelkész) 

 

Nagyböjti lelki nap: 
Március 17. 10.00 

 

Szent Benedek Atyánk 
tavaszi ünnepe: 

Március 21. 17.00 
 

Szent Háromnap: 
Március 29-31. 

 
 

Hozzávalók:  
3 dl tej 
3 dkg élesztő 
50 dkg liszt 
5 dkg vaj 
2 tojássárgája 
5 dkg porcukor 
 ½ citrom reszelt héj 
5 cl rum, 
só 

 

HANGVERSENYEK A TIHANYI BENCÉS APÁTSÁGBAN 
Karácsonyi orgonahangverseny:  

2017. december 26. 16.00 
(Soós Gábor) 

 

Újévi Orgonahangverseny: 2018. január 1. 16.00 
Mali Katalin és Navratil Andrea 

 
 
 

András+kereszt                                   4. oldal 
 

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem 
fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező. 
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló számra, ízletes ételeket 
főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. 
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és 

minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, mindez semmit sem használ nekem. 
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, 
ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de nem Jézus 
Krisztus a szívem titka, akkor nem értettem meg, hogy miről szól a karácsony. 
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja 
a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.  
A szeretet barátságos az időszűke ellenére is. 

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és 
odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az 
útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. 
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza 
meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. 
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 
A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a 

számítógépek elavulnak. A szeretet ajándéka megmarad.        (forrás: Internet) 
 

Szalagos fánk   Egyik este ültem a számítógép 

előtt, forró teát iszogattam, régi képeket 
nézegettem, és találtam pár süteményképet, 
tortaképet, ami még nem volt fent az Instagram 
oldalon. Szépen fel is töltöttem, aláírtam, mi 
micsoda, majd böngészgettem tovább. Fél óra múlva 
Máté toppan be: 
– Anya! Sütöttél fánkot? Hol van? 
– Hol? Hát az ... Instagramon. 
– De... enni nem lehet belőle? 

– Óóó... –  mondta olyan csalódottan Máté, hogy neki kellett állnom fánkot 
sütni. Hogy a virtuális világ még mennyi tévedésre adhat okot? ... én nem tudom. 
Az élesztőt langyos tejben kis cukorral felfuttatjuk, majd az átszitált lisztbe öntve a többi hozzávalóval együtt jól 
kidolgozzuk. Fél óráig meleg helyen kelesztjük. Ujjnyi vastagra nyújtva fánkszaggatóval kiszúrjuk és lisztezett ruhára 
tesszük. Letakarjuk és újra kelesztjük kb 30 percig. A kis tésztakorongokat tetejükkel lefelé forró olajba fordítva először 
fedő alatt sütjük. Ha szép aranybarnák, megfordítjuk és fedő nélkül sütjük tovább. Szalvétára szedjük ki, és tálaláskor 
vaníliás porcukorral meghintjük. Porcukor helyett igen finom világos baracklekvárral is.                                   Bozóky Ágota 
 

 

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK SZERETETTEL TELJES, 

MEGHITT KARÁCSONYT ÉS ISTENTŐL MEGÁLDOTT, 

KEGYELMEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!  



andrás+kereszt                       áldás - békesség 

 

 

 

 

 

Jézus a jel!    
(Lukács 2:11-12.) 

 

 

Kedves Testvérek! Tisztelt Olvasók! 

    Karácsony közeledtével a keresztyén világ, az 

ádvent időszakát éli. Az 

ádventi időszak négy 

hete, a felkészülésünket 

szolgálja. De vajon 

szükséges ezt meg-

tenni? – Természetesen igen, hiszen minden út 

sikere attól függ, hogy hogyan készülünk fel rá. 

Jól vagy rosszul, elégséges vagy elégtelen 

módon?! Bizony el lehet érni karácsony 

ünnepéhez, a betlehemi jászolhoz győztesként 

is, meg sajnos vesztesként is! Attól függ, hogy 

mire fókuszálunk, hogy mit helyezünk előtérbe? 

A csillogás-villogást, a külsőséget, vagy inkább a 

belső lelki feltöltekezést. Ha jó az alap, akkor a 

felépítmény is stabil lesz. Ha hasznos az 

ádventünk, 

akkor biztos, 

hogy örömteli 

lesz a kará-

csonyunk is!  

Az a karácsonyi történetrész, amit Lukács 

evangéliumából olvashatunk, - azt üzeni 

nekünk, hogy mi emberek bár mindnyájan 

esendők és bűnösök vagyunk, de az Isten mégis 

megerősít és megszólít bennünket. A pásztorok 

- az akkori társadalom kitaszítottjai – mennyei 

ajándékot kaptak, amikor megnyílt felettük az 

ég, és elsőként meghallották az angyali szózatot: 

 „…született néktek ma a Megtartó … ez 

pedig néktek a jel: találtok egy 

kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a 

jászolban.”  Ha jobban belegondolunk, akkor 

elfogadhatjuk azt az állítást, hogy Jézus, 

akkoriban, nem is lehetett más, mint jel. 

Hiszen, nem 

látszott rajta az, 

hogy milyen lesz 

majd felnőttként, 

- ugyan olyan 

volt, mint a többi csecsemő. De mégis voltak 

emberek, akiket megérintett az ő érkezése, 

hiszen komolyan vették azt az ígéretet, amit a 

próféták sok száz évvel korábban megjö-

vendöltek és követték a csillagot, ami 

odavezette őket a jászol bölcsőhöz. Nos, 

minden református templom tornyán, vagy 

harangláb tetején, ez a csillag található. Ez a 

Király csillag, az égre mutató jel! Ez a tudat 

erősítette meg a pásztorokat is abban, hogy jó 

úton járnak, és bár nem voltak a szavak 

emberei, de mégis továbbadták azt, amit az 

angyali szózatból megértettek. Engedjük 

mindannyian, hogy az ádvent még visszalévő 



napjaiban megerősítsen bennünket az ég Ura, és 

megnyissa a szívünket. Pontosan ez a karácsony 

lényege! 2017-ben vajon engedjük ezt? Tudjuk, 

értjük, hogy a karácsony nem egy téli fesztivál, – 

hanem Krisztus születése, tehát maga a  

„carnatio,” a testtélétel?! Kár lenne lelkileg 

teljesen vakon végig járni a földi életet, amikor 

van más alternatíva is! Az élet legfontosabb 

útjelző tábláit, a Szentírásból olvashatjuk ki. A 

Könyvek könyvét sokszor akarták már 

megsemmisíteni, de egyszer sem sikerült!  Ez is 

jellé vált, amit fel kell ismernünk, sőt, - meg kell 

ismernünk. Ha 

ezt nem tesszük 

meg, akkor csak 

torzítva halljuk 

az Isten üze-

netét, akkor félreértjük őt, sőt, még az ő 

angyalait sem ismerjük fel! --- Egy szép 

karácsonyi történet szól arról, hogy valamikor 

réges-régen, az emberek még hallották az égi 

muzsikát, amit maga az Isten írt, az angyalok 

pedig lejátszották azt.  Csendben volt mindenki, 

mert ilyen gyönyörűséget még sosem hallottak. 

Ha felhangzott a zene, a szél megszűnt zúgni, a 

tenger sem morajlott tovább, és az emberek 

boldognak érezték magukat. Aztán az emberek 

kezdtek hálátlanok lenni, másra figyelni – Isten 

pedig bezáratta a menny kapuját és azt mondta 

az angyaloknak, hagyják abba a muzsikát. Az 

angyalok erre nagyon elszomorodtak, és a saját 

kottájukat elkezdték apró 

darabokra vágni. Ezeket a 

hangjegy darabokat a szél, 

szétszórta az egész világon. Az 

emberek elkapkodták a 

papírfoszlányokat, az egyik nagyobb darabot, a 

másik kisebbet kapott el, de mindegyik 

gondosan eltette a magáét, mert tudták, hogy 

ezek a csodálatos mennyei zene részei. Idővel 

aztán az emberek elkezdtek veszekedni, hogy 

kinek van több darabja a mennyei kottából. 

Végül pedig mindenki azt állította, hogy 

egyedül az övé az igazi, a többieké pedig 

hamisítvány. Hát, a történet szerint, ez az oka 

annak, hogy az emberek közt viszály van, 

gyűlölet és harag – mert már rég nem ismerjük a 

mennyei zene teljességét… Kívánhatunk-e mást 

idén karácsonykor, mint azt, hogy újra álljon 

össze ez a zenemű, hogy újra legyen a helyén 

minden hang, és mi is így tudjuk dicsőíteni azt 

az Istent, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő 

egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, az el 

ne vesszen, hanem örök élete legyen!  

 

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kíván:  
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