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Karácsony-est 

Angyal zenéje, gyertyafény –  

kincses kezem hogy lett szegény? 

Nem adhattam ma semmi mást,  

csak jó, meleg simogatást. 

Mi győzött érdességemen?  

Mitől csókolhat úgy kezem? 

Simogatást mitől tanult?  

Erembe Krisztus vére hullt? 

Szemembe Krisztus-könny szökött? –  

kinyúló kézzel kérdezem. 

Áldott vagy a kezek között,  

karácsonyi koldus-kezem. 

Áprily Lajos 

 

 

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az 

Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.  

(Jn 1,14) 

 

Szeretettel köszöntöm a testvéreket! 

Ebben az esztendőben egy kis történetet olvashatunk ádvent 

időszakában. Olvashatjuk magunknak, gyermekeinknek, unokáinknak. 

Legyen az ünnepünk szent, áldott és egy-egy pillanatra lehessen benne 

nevetés is. 

 

Mi kacagtatta meg a Jézuskát? 

 

József úton volt Máriával, hogy Betlehemben közölje: Dávid 

családjából származik. Ezt a hatóságok ugyanúgy tudhatták volna, mint 

a magunkfajta emberek tudják, hiszen oly régóta benn van ez az 

Írásban. Ekkoriban jött le Gábor arkangyal – ismét titokban – az égből, 

hogy utánanézzen az istállónak, amelyben a Szent Család fog lakni. 

Még ennek a tisztán látó arkangyalnak is nehéz volt fölfognia, hogy 

miért a legszánalomraméltóbb istállóban kell az Úrnak világra jönnie, 

és miért csak egy jászol a bölcsője. Legalább a szeleknek akart 

parancsolni, hogy ne süvítsenek olyan gorombán a réseken, a felhők 

pedig nehogy meghatódjanak és nehogy elárasszák könnyeikkel a 

gyermeket. Amikor végre fény gyúlt koponyájában, figyelmeztetni 

kellett még egyszer, hogy csak szerényen világítson és ne olyan 

fényesen kápráztasson és ragyogjon, mint a karácsonyi csillag. 

Az arkangyal kiugrasztott az istállóból minden állatot: a hangyákat, a 

pókokat, az egereket. Elképzelhetetlen, mi történhetett volna, ha egy 

egér idő előtt megijeszti Máriát. Csak a szamár és az ökör maradhatott 

benn. A szamár, mert később szükség volt rá az Egyiptomba való 

meneküléshez; és az ökör, mert olyan óriási nagy volt, hogy az összes 

mennyei seregek sem tudták volna elvinni a helyéről. 

Végül egy sereg angyalkát helyezett el sorban a tető peremén. Valami 

kisfajtájú angyalkák voltak, olyanok, melyek csak fejből és szárnyból 

állnak. Csendben kellett ülniük, figyelniük, s rögtön jelt kellett adniuk, 



mihelyt valami gonosz megtámadta a gyermeket meztelen 

szegénységében. Még egyet pillantott az angyalok körére, aztán 

megemelte szárnyait és elsuhogott onnan. 

Jó volt így. Jaj, de mégsem egészen, mivel a jászol alján a szalmában 

egy bolha aludt. Ez a parányi szörny megmenekült Gábor angyal elől. 

Persze, ez érthető is. Hisz mikor volt dolga egy arkangyalnak bolhával! 

És amikor a csoda megtörtént és a gyermek testet öltve feküdt a 

szalmán oly vonzó és megható szegénységben, az angyalok egészen 

oda voltak az elragadtatástól, s galamb módjára körülrepkedték a 

jászolt. Némelyik balzsamillatot legyezgetett a gyermekre; a többiek 

megigazgatták a szalmát, hogy egy szál se nyomhassa vagy szúrhassa 

meg. 

Az ezzel járó zizegésre azonban felébredt az álomban alvó bolha. 

Halálra rémült, mivel azt hitte, kergetik, mint ahogy ez vele gyakran 

megesik. Körbeugrált gyorsan a jászolban, kipróbálta minden 

tudományát, azután a végső szükségtől hajtva belebújt a Kisjézus 

fülébe. 

„Bocsáss meg! – suttogta izgatottan –, de nem tehettem mást; 

megölnek, ha elcsípnek. Rögtön eltűnök újra, isteni felség, csak hadd 

nézzek körül, hogyan tehetném ezt meg.” 

Körülnézett tehát és már meg is volt a terve. „Hallgass ide, – mondta. – 

Ha minden erőmet összeszedem és te csöndben maradsz, akkor talán el 

tudnám érni Szent József feje búbját. Onnan pedig az ablak-keresztet 

vagy az ajtót.” 

„Ugorj csak! – mondta a gyermek, úgy, hogy csak a bolha érthette meg. 

– Csendben maradok.” A bolha ekkor ugrott, de nem tudta elkerülni, 

hogy meg ne csiklandozza közben egy kicsit a gyermeket. 

Ebben a pillanatban az Istenanya fölrázta álmából jegyesét: 

„Ó, nézd csak! – mondta Mária lelkendezve – már nevet.” 

 

 

 

 

 

2015.12.06. Szeretetvendégség 

Előadó: 

Dr. Fischl Vilmos 

Gödöllő 16.00  

2015.12.09. Ádventi vesperás Gödöllő 18.00  

2015.12.24. Szenteste Veresegyház 

Gödöllő 

14.30 

16.00 

 

2015.12.25. Karácsony Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

08.30 

10.00 

11.45 

úrv 

úrv 

úrv 

2015.12.26. Karácsony Veresegyház 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

úrv 

úrv 

2015.12.27. Karácsony utáni 

vasárnap 

Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

  

2015.12.31. Óév Gödöllő 18.00  

2016.01.01. 

 

Újév 

 

Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

08.30 

10.00 

11.45 

úrv 

úrv 

úrv 

 

 

 

Ünnepeikre, életükre Isten áldását kérjük! Erős vár a mi Istenünk! 

 

Dr. Szabó Tibor sk.   Albert Gábor sk. 

              másodfelügyelő         lelkész 
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