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+ EVANGÉLIUM Szent J{nos könyvéből 

Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. 

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt 

kezdetben Istennél. Minden ő{ltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami 

lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek vil{goss{ga. A 

vil{goss{g a sötétségben vil{gít, de a sötétség nem fogadta be. 

Föllépett egy ember, akit Isten küldött: J{nos volt a neve. Azért jött, 

hogy tanús{got tegyen: tanús{got a vil{goss{gról, hogy mindenki 

higgyen {ltala. Nem ő volt a vil{goss{g, ó csak azért jött, hogy 

tanús{got tegyen a vil{goss{gról. 

Az Ige az igazi vil{goss{g volt, amely a vil{gba jött, hogy 

megvil{gítson minden embert. A vil{gban volt, és a vil{g ő{ltala lett, 

de a vil{g nem ismerte fel őt. A tulajdon{ba jött, de övéi nem fogadt{k 

be. Mindazoknak azonban, akik befogadt{k, hatalmat adott, hogy Isten 

gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér 

szerint, nem a test kív{ns{g{ból, és nem is a férfi akarat{ból, hanem 

Istentől születtek. 

És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig l{ttuk az ő dicsőségét, 

mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és 

igazs{ggal. 

J{nos tanús{got tett róla, amikor ezt hirdett ,,Ő az, akiről mondtam, 

hogy ut{nam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.'' Hiszen 

mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A 

törvényt ugyanis Mózes {ltal kaptuk, a kegyelem és az igazs{g 

azonban Jézus Krisztus {ltal valósult meg. 

Istent soha senki nem l{tta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, 

ő nyilatkoztatta ki. 

Ezek az evangélium igéi. 

  



1. Lectio – olvas{s 

1.1. Biblikus vonal 

1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordít{sa 
1 VEn avrch/| h=n ò lo,goj( kai. o ̀lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n ò lo,goj. 

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Isten ir{nt volt, és Isten volt az Ige. 

2  ou-toj h=n evn avrch/| pro.j to.n qeo,n. 

Ez volt kezdetben az Isten ir{nt. 

 3  pa,nta diV auvtou/ evge,neto( kai. cwri.j auvtou/ evge,neto ouvde. e[n. o] ge,gonen 

Minden ő{ltala lett, és őnélküle egy dolog sem lett, ami lett. 

 4  evn auvtw/| zwh. h=n( kai. h` zwh. h=n to. fw/j tw/n avnqrw,pwn\ 
Őbenne élet volt, és az élet volt az emberek vil{goss{ga: 

 5  kai. to. fw/j evn th/| skoti,a| fai,nei( kai. h̀ skoti,a auvto. ouv kate,laben. 

És a vil{goss{g a sötétségben ragyog, és a sötétség nem fogadta őt be. 

 6  VEge,neto a;nqrwpoj avpestalme,noj para. qeou/( o;noma auvtw/| VIwa,nnhj\ 
Lett egy ember, Istentől küldött, neve neki J{nos: 

 7  ou-toj h=lqen eivj marturi,an( i[na marturh,sh| peri. tou/ fwto,j( i[na pa,ntej pisteu,swsin diV auvtou/. 
Ez tanúskod{sra jött, hogy tanúskodjék a vil{goss{gról, hogy mindenki higgyen ő{ltala. 

 8  ouvk h=n evkei/noj to. fw/j( avllV i[na marturh,sh| peri. tou/ fwto,j. 
Nem az volt a vil{goss{g, hanem hogy tanúskodjék a vil{goss{gról. 

 9  V/Hn to. fw/j to. avlhqino,n( o] fwti,zei pa,nta a;nqrwpon( evrco,menon eivj to.n ko,smon. 

Az igazi vil{goss{g, amely megvil{gosít minden embert, a vil{gba jött. 

 10  evn tw/| ko,smw| h=n( kai. o` ko,smoj diV auvtou/ evge,neto( kai. o` ko,smoj auvto.n ouvk e;gnw. 

A vil{gban volt, és a vil{g ő{ltala lett, és a vil{g nem ismerte őt. 

 11  eivj ta. i;dia h=lqen( kai. oì i;dioi auvto.n ouv pare,labon. 

Saj{tj{ba jött, és az övéi nem fogadt{k be őt. 

12  o[soi de. e;labon auvto,n( e;dwken auvtoi/j evxousi,an te,kna qeou/ gene,sqai( toi/j pisteu,ousin eivj to. 
o;noma auvtou/( 

Ah{nyan viszont befogadt{k őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, az 

ő nevében hívőknek, 

13  oi] ouvk evx aìma,twn ouvde. evk qelh,matoj sarko.j ouvde. evk qelh,matoj avndro.j avllV evk qeou/ evgennh,qhsan. 

Akik nem vérből, sem test akarat{ból, sem férfi akarat{ból, hanem az Istentől születtek. 

14  Kai. o ̀ lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h̀mi/n( kai. evqeasa,meqa th.n do,xan auvtou/( do,xan wj̀ 
monogenou/j para. patro,j( plh,rhj ca,ritoj kai. avlhqei,aj. 

És az Ige test lett és mi közöttünk (bennünk) vert s{trat, és l{ttuk az ő dicsőségét, mint az 

Aty{tól egyszülött dicsőségét, telve kegyelemmel és igazs{ggal. 



15  VIwa,nnhj marturei/ peri. auvtou/ kai. ke,kragen le,gwn( Ou-toj h=n o]n ei=pon( ~O ovpi,sw mou evrco,menoj 
e;mprosqe,n mou ge,gonen( o[ti prw/to,j mou h=n. 

J{nos tanúskodik őróla és megki{ltotta mondva: Ez volt, akit mondtam, az ut{nam jövő 

előttem volt, mert előbb volt n{lam. 

16  o[ti evk tou/ plhrw,matoj auvtou/ h`mei/j pa,ntej evla,bomen kai. ca,rin avnti. ca,ritoj\ 

Mert mi mindny{jan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelem helyébe: 

17o[ti o` no,moj dia. Mwu?se,wj evdo,qh( h̀ ca,rij kai. h` avlh,qeia dia. VIhsou/ Cristou/ evge,neto. 

Mert a törvény Mózes {ltal adatott, a kegyelem és az igazs{g pedig Jézus Krisztus {ltal lett. 

18qeo.n ouvdei.j èw,raken pw,pote\ monogenh.j qeo.j o` w'n eivj to.n ko,lpon tou/ patro.j evkei/noj evxhgh,sato. 

Istent soha sem l{tta senki: az egyszülött Isten, az Atya keble felé lévő, az jelentette ki. 

 

1.1.2. Legfontosabb magyar fordít{sok 

Nova Vulgata 

Szent Istv{n T{rsulati Biblia 

Jeromos fordít{s 

Békés-Dalos Újszövetségi Szentír{s 

K{roli G{sp{r revide{lt fordít{sa 

Simon Tam{s L{szló O.S.B. Újszövetség-fordít{sa 

 
1In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.  
1Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, 
1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.  
1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, 
1Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. 
1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 

 
2Hoc erat in principio apud Deum.  
2ő volt kezdetben Istennél. 
2Ő volt kezdetben Istennél. 
2mert Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél.  
2Ez kezdetben az Istennél vala. 
2Ő volt kezdetben Istennél. 

 
3Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est;  
3Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.  
3Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.  
3Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. 
3Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.  
3Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett. Ami létrejött, abban 

 



4in ipso vita erat, et vita erat lux hominum,  
4Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. 
4Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 
4Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 
4Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; 
4Ő volt az élet, és ez az élet volt az emberek világossága. 

 
5et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. 
5A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. 
5A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt nem fogta föl. 
5A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogta föl. 
5És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. 
5A világosság ragyog a sötétségben, és a sötétség nem tartóztatta fel. 

 
6Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioannes 
6Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. 
6Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. 
6Jött egy ember, akit Isten küldött. János volt a neve. 
6Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.  
6Megjelent egy ember, akit Isten küldött. János volt a neve. 

 
7hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum  

7Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. 
7Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. 
7Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.  
7Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa. 
7Tanúságtétel végett jött: hogy tanúságot tegyen a világosságról, azért, hogy mindenki higgyen általa. 

 
8Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine. 
8Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. 
8Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. 
8Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött), hogy tanúságot tegyen a világosságról. 
8Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. 
8Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. 

 
9Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem, veniens in mundum.  
9(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.  
9Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött.  
9Az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít, a világba jött.  
9Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert. 
9Az igazi világosság volt az, aki a világba jőve megvilágosít minden embert. 

 
10In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit.  
10A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. 
10A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. 
10A világban volt, Ő általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ.  



10A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. 
10A világban volt, és a világ általa lett, és a világ nem ismerte fel 

 
11In propria venit, et sui eum non receperunt. 
11A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. 
11A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be. 
11Tulajdonába jött, de az övéi nem fogadták be. 
11Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. 
11Tulajdonába jött, és az övéi nem fogadták be. 

 
12Quotquot autem acceperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine 

eius, 
12Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik 

hisznek nevében, 
12Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, 

akik hisznek az ő nevében, 
12Ám azoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, aki hisznek 

nevében,  
12Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő 

nevében hisznek; 
12De mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek; mindazoknak, 

akik hisznek az ő nevében: 

 
13qui non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. 
13akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.  
13akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. 
13akik nem a vér vagy a test vágyából, nem férfi akaratából, hanem Istenből születtek. 
13A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől 

születtek. 
13akik nem vérből, nem a test akaratából, nem a férfi akaratából, hanem Istentől nemzettek. 

 
14Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis; et vidimus gloriam eius, gloriam quasi Unigeniti 

a Patre, plenum gratiae et veritatis. 
14S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit 

kegyelem és igazság tölt be. 
14Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének 

dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. 
14Az Ige testté lett, és köztünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit 

kegyelem és igazság tölt be. 
14És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 

egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. 
14És az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk dicsőségét: az Atyától való egyszülött Fiú 

dicsőségét, aki az igazság ajándékával teljes. 

 
15Ioannes testimonium perhibet de ipso et clamat dicens: “Hic erat, quem dixi: Qui post me 

venturus est, ante me factus est, quia prior me erat ”. 



15János tanúbizonyságot tett róla, amikor azt mondta: „Ez az, akiről hirdettem: Aki nyomomba lép, 

nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.” 
15János tanúságot tesz róla, és hirdeti: »Ő az, akiről ezt mondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, 

mert előbb volt, mint én.« 
15János hangos szóval tanúságot tesz róla: „Ő az, akiről hirdettem: Aki nyomomba lép, nagyobb 

nálam, mert előbb volt, mint én.”  
15János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, 

előttem lett, mert előbb volt nálamnál. 
15János tanúságot tesz róla, és kiált: „Ő volt az, akiről megmondtam: »Aki utánam jön, nálam 

feljebb való, mert előbb volt, mint én«” 

 
16Et de plenitudine eius nos omnes accepimus, et gratiam pro gratia;  
16Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.  
16Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre halmozva. 
16Mindnyájan az ő teljességéből kaptunk, kegyelmet kegyelemre halmozva. 
16És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.  
16Igen, mi valamennyien az ő teljességéből részesedtünk: ajándék egy másik ajándék helyébe. 

 
17quia lex per Moysen data est, gratia et veritas per Iesum Christum facta est.  
17Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett 

osztályrészünk.  
17Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult 

meg. 
17A törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által valósult meg. 
17Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. 
17Ugyanis a Törvény Mózes által adatott, az igazság ajándéka pedig Jézus Krisztus által jelent meg. 

 
18Deum nemo vidit umquam; unigenitus Deus, qui est in sinum Patris, ipse enarravit. 
18Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van. 
18Istent soha senki nem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. 
18Istent nem látta soha senki. Az egyszülött Isten, aki az Atya keblén nyugszik, Ő nyilatkoztatta ki. 
18Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.  
18Istent soha senki sem látta: az egyszülött Fiú – Isten, aki az Atya keblén van – ő adott útmutatást. 
38Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal 

eltávozott. 
38Mária erre így szólt: »Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.« És eltávozott tőle 

az angyal. 
38Mária erre így szólt: „Az Úr szolgálóleánya vagyok: történjék velem szavaid szerint.” Az angyal 

akkor eltávozott. 
38Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő 

tőle az angyal.  
38Mária így szólt: 

– Íme, az Úr szolgálója vagyok: történjék velem szavad szerint! 

Ekkor eltávozott tőle az angyal.  



1.1.3. Szöveg behat{rol{sa 
Szakaszunk, a híres Logosz-himnusz (Jn 1,1-18) J{nos evangélium{nak kezdetén tal{lható. Az 

előszó tizennyolc verse Isten kinyilatkoztat{s{ról szól. Az evangélium nyit{nya, melyben 

összefoglalva megjelenik a következő 21 fejezet lényege. Indító és előremutató szakasz. Az 

1,19-től m{r Keresztelő J{nos tanús{gtételéről, a 35. verstől pedig az első tanítv{nyok Jézushoz 

való csatlakoz{s{ról olvashatunk.  

 

1.1.4. Kontextu{lis – k{noni elemzés 
Párhuzamok János evangéliumán belül 

1,27.30 “aki a nyomomba lép, s akinek még a saruszíj{t sem vagyok méltó megoldani. (...) Róla 

mondtam: A nyomomba lép valaki, aki nagyobb n{lam, mert előbb volt, mint én.” 

3,5-6.11.16.19 “Erre Jézus azt mondta: „Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és 

(Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten orsz{g{ba. Ami a testből születik, az test, ami 

a Lélekből születik, az lélek. (...) Bizony, bizony, mondom neked: arról beszélünk, amit 

tudunk, s arról tanúskodunk, amit l{ttunk, mégsem fogadj{tok el tanús{gtételünket. (...) Mert 

úgy szerette Isten a vil{got, hogy egyszülött Fi{t adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne 

vesszen, hanem örökké éljen. (...) Ez az ítélet: a vil{goss{g a vil{gba jött, de az emberek jobban 

szerették a sötétséget, mint a vil{goss{got, mert tetteik gonoszak voltak.” 

3,34-35 “Akit ugyanis az Isten küldött, az az Isten szavait közvetíti, mert hisz (Isten) nem méri 

szűken a Lelket, amikor adja. Az Atya szereti a Fiút, s mindent a kezébe adott.” 

5,26 “Amint ugyanis az Aty{nak élete van önmag{ban, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen 

önmag{ban” 

5,33.35.37.43 “J{noshoz fordultatok, s ő tanús{got tett az igazs{gról. (...) (J{nos) égő és vil{gító 

l{mpa volt, de csak ideig-ór{ig akartatok a fényében gyönyörködni.(...) Teh{t maga az Atya 

tesz mellettem tanús{got, aki küldött. Ám ti sem szav{t nem hallott{tok, sem színét nem 

l{tt{tok. (...) Aty{m nevében jöttem, s nem fogadtatok el. De ha valaki a maga nevében jönne, 

azt elfogadn{tok.” 

6,46 “Nem mintha valaki is l{tta volna az Aty{t, csak aki az Istentől van, az l{tta az Aty{t.” 

8,12 “Egy m{sik alkalommal így beszélt Jézus: „Én vagyok a vil{g vil{goss{ga. Aki követ, nem 

j{r többé sötétségben, hanem övé lesz az élet vil{goss{ga.” 

10,30 “S én és az Atya egy vagyunk.” 

11,27 “„Igen, Uram – felelte (M{rta) –, hiszem, hogy te vagy a Messi{s, az Isten Fia, aki a 

vil{gba jön.” 

12,35.46 “Jézus így v{laszolt: „M{r csak rövid ideig marad köztetek a vil{goss{g. Addig 

j{rjatok, amíg van vil{goss{gotok, nehogy elborítson benneteket a sötétség. Aki sötétben j{r, 

nem tudja, hova megy. (...) Vil{goss{gul jöttem a vil{gba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon 

sötétségben.” 

14,9 “M{r oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem l{tott, 

az Aty{t is l{tta. Hogy mondhatod h{t: Mutasd meg nekünk az Aty{t?” 

14,17 “A vil{g nem kaphatja meg, mert nem l{tja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek 

van és bennetek marad.” 

17,5-6.25 “Most te is dicsőíts meg, Aty{m, magadn{l: részesíts abban a dicsőségben, amelyben 

részem volt n{lad, mielőtt a vil{g lett. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a 

vil{gból nekem adt{l. A tieid voltak, s nekem adtad őket, és megtartott{k tanít{sodat. (...) Én 



igazs{gos Aty{m! A vil{g nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te 

küldtél.” 

20,31 “Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messi{s, az Isten Fia, s hogy a hit 

{ltal életetek legyen az ő nevében.” 
Szinoptikus párhuzamok 

Mt 3,1.11 “Ezekben a napokban Júdea puszt{j{ban fellépett Keresztelő J{nos, (és így 

prédik{lt:) Én csak vízzel keresztellek, hogy bűnb{natra indítsalak benneteket, de aki a 

nyomomba lép, az hatalmasabb n{lam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruj{t hordozzam. Ő 

Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni.” 

Mt 4,16 “a nép, mely sötétségben ült, nagy vil{goss{got l{tott. Vil{goss{g t{madt azoknak, 

akik a hal{l orsz{g{ban és {rnyék{ban ültek.” 

Mt 11,27 “Gyertek hozz{m mindny{jan, akik elf{radtatok, s akik terhet hordoztok – én 

megkönnyítlek titeket.” 

Mk 1,4.7 “Történt, hogy Keresztelő J{nos a puszt{ban hirdette a bűnb{nat keresztségét a 

bűnök bocs{nat{ra. (...) Ezt hirdette: „Aki ut{nam jön, hatalmasabb n{lam. Arra sem vagyok 

méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíj{t.” 

Lk 1,13.17.76 “Az angyal azonban így szólt hozz{: „Ne félj, Zakari{s, mert im{d 

meghallgat{sra tal{lt! Feleséged, Erzsébet, fiút szül neked, s te J{nosnak fogod nevezni. (...) Ő 

maga Illés szellemével és erejével előtte fog j{rni az Úrnak, hogy az ap{k szívét fiaik felé 

fordítsa, az engedetleneket az igazak okoss{g{ra térítse, s így a népet előkészítse az Úrnak.” 

Lk 1,76 “Téged pedig, fiú, a Magass{gbeli prófét{j{nak fognak hívni, mert az Úr előtt j{rsz 

majd, hogy előkészítsd útj{t.” 

Lk 10,22 “Mindent {tadott nekem Aty{m. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy 

ki az Atya, azt csak a Fiú vagy akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.” 

 
Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben) 

Ter 1,1-5 “Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség 

borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: „Legyen vil{goss{g”, 

és lett vil{goss{g. Isten l{tta, hogy a vil{goss{g jó. Isten elv{lasztotta a vil{goss{got a 

sötétségtől. A vil{goss{got nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszak{nak. Azut{n 

este lett és reggel: az első nap.” 

Kiv 31,18 “Miut{n befejezte szavait, amelyeket a Sínai-hegyen Mózeshez intézett, {tadta neki a 

bizonys{g két t{bl{j{t, a kőt{bl{kat, amelyekre Isten ujjai írtak.” 

Kiv 33,20 “Azut{n hozz{fűzte: „De arcomat nem l{thatod, mert nem l{that engem ember úgy, 

hogy életben maradjon.” 

Kiv 34,6 “Az Úr elvonult előtte és ezt mondta: „Jahve, Jahve, irgalmas és könyörülő Isten, 

hosszantűrő, gazdag kegyelemben és hűségben.” 

MTörv 4,7 “Mert h{t hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel voln{nak, mint 

hozz{nk az Úr, a mi Istenünk, amikor csak hozz{ folyamodunk?” 

Zsolt 25,10 “Az Úr minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtartj{k szövetségét és 

törvényét.” 

Zsolt 33,6 “Az Úr szav{ra lettek az egek, s sz{ja leheletére az ég seregei.” 

Zsolt 40,11 “Nem rejtettem el szívembe igaz tetteidet, magasztaltam hűségedet és segítségedet. 

Kegyelmedről nem hallgattam, a nagy közösség előtt hűségedet nem titkoltam.” 

Péld 8,22 “Alkotó munk{ja elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint legelső művét.” 

Bölcs 9,1 “Aty{im Istene, irgalomnak Ura, aki a szavaddal teremtettél mindent.” 



Sir 43,31 “Ki az, aki l{tta és le tudn{ írni, s ki tudn{ dicsérni, ahogy hozz{ illik?” 

Iz 9,1 “A nép, amely sötétben j{r, nagy fényességet l{t. Akik a hal{l orsz{g{nak {rnyék{ban 

laknak, azoknak vil{goss{g t{mad.” 

Iz 40,5 “kkor megnyilv{nul majd az Úr dicsősége, és minden ember l{tni fogja. Igen, az Úr 

sz{ja mondta ezt így.” 

Iz 60,1-2 “Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett vil{goss{god, és az Úr dicsősége felragyogott 

fölötted! Mert még sötétség borítja a földet, és hom{ly a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az 

Úr, és dicsősége megnyilv{nul rajtad.” 

Ez 37,27 “Köztük lesz hajlékom, és én az ő Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.” 

Oz 2,22 “Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat.” 

ApCsel 19,4 “J{nos a bűnb{nat keresztségével keresztelt – magyar{zta P{l –, a népet meg arra 

biztatta, higgyenek abban, aki ut{na jön, azaz Jézusban.” 

Róm 6,14 “A bűn ugyanis többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény al{ vetve éltek, 

hanem a kegyelemben.” 

Róm 10,4 “M{rpedig a törvény végső célja Krisztus, minden hívő megigazul{s{ra.” 

1Kor 2,8 “Ezt senki sem ismerte fel a vil{g fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem 

feszítették volna keresztre a dicsőség Ur{t.” 

1Kor 8,6 “nekünk mégis egy az Istenünk: az Atya, akitől minden sz{rmazik, s akiért mi is 

vagyunk, egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki {ltal minden van, s mi magunk is {ltala vagyunk.” 

Gal 3,26 “Ugyanaz történik, mint Ábrah{m esetében: „Hitt Istennek, és ez megigazul{s{ra 

szolg{lt.” 

Gal 4,4 “De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fi{t, aki asszonytól született, 

és ő al{vetette mag{t a törvénynek.” 

Fil 2,7 “hanem kiüresítette mag{t, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét 

tekintve olyan lett, mint egy ember.” 

Kol 1,15-22 “Ő a l{thatatlan Isten képm{sa, minden teremtmény elsőszülötte. Mert benne 

teremtett mindent a mennyben és a földön: a l{thatókat és a l{thatatlanokat, a trónusokat, 

uralmakat, fejedelemségeket és hatalmass{gokat. Mindent {ltala és érte teremtetett. Ő előbb 

van mindennél, és minden benne {ll fenn. Ő a testnek, az Egyh{znak a feje. Ő a kezdet, az 

elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett (az Aty{nak), 

hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy {ltala békítsen ki mag{val mindent a földön és a 

mennyben, minthogy Ő a kereszten vérével békességet szerzett. Nektek is, akik azelőtt 

idegenek és ellenséges érzületűek voltatok gonosz tetteitek következtében, most nektek is 

megszerezte a kiengesztelődést halandó testében a hal{l {r{n, hogy szentté, szeplőtlenné és 

feddhetetlenné tegyen benneteket színe előtt.” 

Kol 2,9-10 “Mert benne lakik testi form{ban az istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek 

a teljességnek részesei. Ő minden fejedelemségnek és hatalmass{gnak feje.” 

1Tesz 5,4 “De ti, testvérek, nem j{rtok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módj{ra lepjen meg 

benneteket.” 

1Tim 1,17 “Az örökkévalós{g kir{ly{nak, a halhatatlan és l{thatatlan, egyedülvaló Istennek 

tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké! Ámen” 

1Tim 3,16 “Megvallottan nagy dolog az istenfélő élet titka: Aki megjelent testben, igazol{st 

nyert lélekben. Az angyaloknak megjelent, a pog{nyoknak hirdették. Vil{gszerte hittek benne, 

s felvétetett a dicsőségbe.” 

1Tim 6,16 “aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem 

l{tott, s nem is l{that; övé a dicsőség és az örök hatalom! Ámen” 



Zsid 1,1-3 “Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az aty{khoz a prófét{kban; ezekben a 

végső napokban Fi{ban szólt hozz{nk, akit a mindenség örökösévé tett, aki {ltal az időket is 

teremtette. Mint dicsőségének kisug{rz{sa és lényegének képm{sa, ő tartja fenn hathatós 

szav{val a mindenséget. A bűntől való megtisztít{st elvégezve helyet foglalt az isteni Fölség 

jobbj{n,” 

Zsid 2,14 “Minthogy a gyermekeknek közös a testük és a vérük, ő is részt kapott belőle, hogy 

így hal{l{val legyőzze azt, aki a hal{lon uralkodott, tudniillik az ördögöt.” 

Jak 1,18.21 “Akarattal hívott minket életre az igazs{g szav{val, hogy mintegy zsengéje 

legyünk teremtményeinek. (...) Ezért hagyjatok fel minden tiszt{talans{ggal és burj{nzó 

gonoszs{ggal, fogadj{tok szelídséggel a belétek oltott tanít{st, ez képes megmenteni 

lelketeket.” 

1Pt 1,23 “Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újj{ Isten élő és örök szava 

{ltal.” 

2Pt 1,16 “Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Jézus 

Krisztus hatalm{t és eljövetelét, hiszen szemlélői voltunk fenségének.” 

1Jn 1,1-2 “Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel l{ttunk, amit 

szemléltünk és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet 

megjelent, l{ttuk, tanús{got teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Aty{n{l 

volt, és megjelent nekünk.” 

1Jn 2,8.13 “M{sfelől mégis új parancsról írok nektek. Ez benne és bennetek igaz, hiszen m{r 

oszladozik a sötétség és vil{gít az igazi vil{goss{g. (...) Írom nektek, ap{k, hogy megismertétek 

azt, aki kezdet óta van. Írom nektek, ifjak, hogy legyőztétek a gonoszt.” 

1Jn 3,1-2 “Nézzétek, mekkora szeretettel van ir{ntunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak 

minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a vil{g, mert őt sem ismeri. Szeretteim, 

most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilv{nvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy 

ha megjelenik, hozz{ leszünk hasonlók, mert l{tni fogjuk, amint van.” 

1Jn 4,2.7.12 “Az Istentől sz{rmazó lelket erről ismeritek fel: minden lélek, amely vallja, hogy 

Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van. (...) Szeretteim, szeressük egym{st, mert a szeretet 

Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. (...) Istent soha senki nem 

l{tta. Ha szeretjük egym{st, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk.” 

1Jn 5,13.18.20 “Ezeket azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy megtudj{tok: 

örök életetek van. (...) Tudjuk, hogy aki az Istentől való, nem vétkezik, mert az Istentől 

Született ereje megóvja (a bűntől), és a gonosz nem érinti. (...) Tudjuk, hogy az Isten Fia eljött, 

és megadta nekünk a bel{t{st ahhoz, hogy megismerjük az Igazat. Mi az Igazban vagyunk, az 

ő Fi{ban, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.” 

Jel 3,14 “A laodiceai egyh{z angyal{nak ezt írd: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten 

teremtésének kezdete.” 

Jel 19,13 “Vértől {zott ruha van rajta, a nevét Isten Igéjének hívj{k.” 

Jel 21,3 “Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva: „Íme, 

Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz 

velük.” 

 



1.1.5. Szószerinti értelmezés 
J{nos evangélista, eltérően a M{té- és a Luk{cs – evangéliumtól, nem beszél Jézus gyermekség-

történetéről, mégis művének elején ezzel a szakasszal kív{nja megalapozni és bevezetni Jézus 

nyilv{nos működésének bemutat{s{t. R{mutat az Ige üdvösségtörténeti szerepére. 

Az Ige a m{sodik isteni személy: az egyszülött Isten, a Fiú, aki öröktől fogva van, s aki {ltal 

történik a teremtés. Ő testet ölt Jézusban, hogy eddig nem tapasztalt módon velünk legyen, s 

hogy megismertesse a vil{ggal az Aty{t. Ő az élet, aki életet ad. Ő az igazs{g, aki fényt hoz a 

bűn sötétségébe. Ő az, akinek földi tevékenységét Keresztelő J{nos szolg{lata készíti elő. 

Sokan elutasítj{k, de azokat, akik hisznek benne, megdicsőíti: Isten fiaiv{ teszi. 

Ezzel a szép, emelkedett hangvételű himnusszal teremti meg teh{t evangélium{nak 

alaphangj{t és alapívét az evangélista, aki a tov{bbiakban részletesebben fejti majd ki az itt 

megemlítetteket. 

 

1.1.6. Kulcsszavak elemzése 

o ̀ lo,goj(ho logosz): gazdag jelentéstartalommal rendelkező kifejezés: ’szó, szól{s, kijelentés, 

beszéd, ír{s’. Ebben a szakaszban viszont saj{tos {rnyalata van: a teremtő Szót, az Igét, Isten 

Igéjét jelöli, aki Isten maga, aki dinamikus kapcsolatban van Istennel (finom utal{s a 

Szenth{roms{g belső szeretetviszonyaira) (Jn 1,1.18). Ő{ltala lett minden. A Teremtés 

könyvének elején is l{thatjuk, hogy Isten beszédével, vagyis a Szav{val, az Igéjével teremt (Ter 

1,3). Az Ige az, aki megtestesül (Jn 1,14), s egy új teremtés kezdete lesz. Isten Igéje a Jelenések 

könyvében a fehér lovas szimbólum{ban is megjelenik, dicsőséges győztesként (Jel 19,13). Az 

Ige, vagyis a m{sodik isteni személy ott {ll teh{t a j{nosi teológi{ban az üdvtörténet kezdetén 

(teremtés), a középpontj{ban (megtestesülés) és annak végső beteljesülésénél (az utolsó ítélet). 

 

evskh,nwsen(eszkénószen): A szó jelentése: ’s{torban lakni, lakozni; s{torozni, s{trat verni’ A 

„s{tor” főnév (skhnh,- szkéné) az Ószövetség görög fordít{s{ban (Septuaginta) a szövetség 

s{tr{t is jelöli (vö. Kiv 33,9), ami az Úr jelenlétének, dicsőségének kinyilatkoztat{s{nak a 

titokzatos színtere, ahol Mózes tal{lkozik Istennel. A testté, húss{ lett Ige közöttünk – szó 

szerint bennünk- s{torozott, vert s{trat (Jn 1,14), ami teh{t az ószövetségi előzménynek a 

rendkívüli beteljesülése. Isten m{r nem csup{n egy kézzel épített s{torban lakik, hanem hús-

vér ember lesz: Jézusban valós{gosan jelen van, közöttünk lakik. A „s{torozni” kifejezés az 

Újszövetségben csup{n J{nosn{l fordul elő: az evangéliumban csak itt, ami a szó saj{tos 

jelentését hangsúlyozza (Jn 1,14), tov{bb{ a Jelenések könyvében, ahol a mennyben való 

lakoz{st jelöli (Jel 7,15; 12,12; 13,6; 21,3). Ez utóbbi hirdeti, hogy a mennyorsz{gban Isten 

örökre az emberekkel fog lakni. A megtestesülés teh{t Isten velünk-létének csod{latos és 

titokzatos megvalósul{sa itt a földön, ami kezdete annak a folyamatnak, ami a mennyben fog 

végérvényesen beteljesülni (vö. Jel 21,3-4)! 
 

e`w,raken(heóráken): A görög ige (o`ra,w- hor{ó) nemcsak a nézést, hanem a l{t{st, a bel{t{st, a 

megismerést is jelenti. A kinyilatkoztat{s egyik szakkifejezése J{nosn{l: Istent, illetve hogy ki 

Ő önmagunktól nem ismerhetjük. Az Egyszülött Isten, vagyis az Ige az, aki „megl{ttatja”, azaz 

felt{rja előttünk Őt, hiszen bensőséges, szoros kapcsolatban van az Aty{val (Jn 1,18; 3,11; 5,37; 

6,46; 8,38; 14,9). Jézus küldetése ez: megismertetni mindenkivel az Aty{t. N{t{n{el is ezt az 

ígéretet kapja az Úrtól (Jn 1,50). A tanítv{ny magatart{sa teh{t a Jézusra való odafigyelés, mert 



így ismerheti csak meg Istent. S mindaz, aki Jézus {ltal megismerte Istent, arra kap meghív{st, 

hogy részt vegyen a Fiúnak ebben a küldetésében. Az apostolok így fogadj{k Tam{st: „L{ttuk 

az Urat” (Jn 20,25), vagyis hirdetik, felt{rj{k, hogy ki Ő. 

 

2. Medit{ció – elmélkedés 

2.1.Patrisztikus vonal 

2.2.Tanítóhivatali vonal 

2.1.1. Szószerinti fordít{s 

Tal{n azt mondod: a szó, az ige nem m{s, mint a hang felhangz{sa, valamilyen 

dolog kimond{sa, valamilyen gondolat kifejezése, s ez az ige volt kezdetben 

Istennél, hiszen a gondolat kimond{sa örök annak esetében, aki maga is örök. 

De mégis hogyan volt kezdetben az, ami sem kor{bbi, sem későbbi időben nem 

létezik, sőt tal{n még csak nem is az időben? A beszéd ugyanis nem létezik a 

megszólal{s előtt, és a megszólal{s befejeződésével meg is szűnik: eleve a 

szavak kimond{sa sor{n el is enyészik, és ha véget érnek a szavak, eltűnik, mert 

nem létezik többé, amiből kiindultak. Ha figyelmetlenségből esetleg nem 

hallottad rendesen az első mondatot („kezdetben volt az Ige”), mit érthetsz a 

m{sodikból, abból, hogy az Ige Istennél volt? Tal{n az hangzott el, hogy Istentől 

volt az Ige, azaz csup{n valamiféle titkos gondolat kifejeződésének tekintendő? 

Vagy tal{n figyelmetlen volt J{nos, és nem tudta, mi a különbség aközött, hogy 

az Ige Istentől és aközött, hogy Istennél volt? Ezért {llította, hogy az Ige Istennél 

volt, nem pedig, hogy Istenben? De ezek ut{n m{ris megismerjük az Ige 

természetét és valódi nevét. Ezut{n ugyanis azt {llítja J{nos, hogy Isten volt az 

Ige. M{r nem arról hallunk, hogy valamiféle hang felhangz{sa vagy valamilyen 

dolog kimond{sa volna. Az említett Ige tényleges valós{g, nem hang; valódi 

természet, nem valami kifejeződése; Isten, nem pedig elenyésző dolog. 

(Poitiers-i Szent Hilarius) 
 

2.1.2. Aty{k Bibli{ja 

Torinoi Massimo 

Jézus Krisztus, mint Isten és mint ember, szűz fogan{s {ltal születik  

Nézzük most milyen forr{sból születik az új Napunk. Az Ő eredete isteni, Istentől születik. Ő 

az Istenség Fiúja, az Istenségé, mondom, romolhatatlan, szeplőtelen, makul{tlan. Jól értem a 

titkot: lehetséges a termékeny születés a szeplőtelen M{ri{tól, amennyiben az első születés, 

Istentől, makul{tlan, épp ezért nem lehetett gyal{zatos annak a m{sodik születése, akinek m{r 

az első dicsőséges volt. Teh{t, mint Isten szűz tisztas{gban nemzette Őt, így nemzette M{ria Őt 

szüzességben. 



Nazianzi Szent Gergely 

Az Úr eljövetele az emberek közé 

„Örvendjenek az egek, ujjongjon a föld”, mivel aki az égben lakik, most m{r a földön van. 

Krisztus megtestesült, féljetek és örüljetek; féljetek a bűn miatt, örüljetek a remény miatt. 

Krisztus Szűztől születik, nők, {polj{tok a szüzességet, mert Krisztus any{i lehettek. 

Melkizedek megismétlődik: aki anya nélkül volt, apa nélkül született; először anya nélkül és 

ut{na apa nélkül. Ki{ltja J{nos: „Készítsétek az Úr útj{t” (Mt 3,3) Én is hirdetem ennek a napnak 

az erejét és hatalm{t, akit nem test nemzett, megtestesült, az Ige testességet vesz; a l{thatatlan 

l{thatóv{ v{lik, a tapinthatatlan tapinthatóv{ v{lt, aki idő nélküli volt elkezdett az időben 

létezni, az Isten Fia ember Fi{v{ v{lt, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké! (Zsid 13, 

8.) 

Az ünnep, amit ma ünneplünk Isten eljövetele az emberek közé, mert nem tudunk odalépni az 

Istenhez vagy jobban mondva visszatérni az Istenhez, amíg el nem hagyjuk a régi embert, és 

fel nem öltjük az újat; és ahogy meghaltunk a régi Ád{mban, úgy élünk Krisztusban; valóban 

Krisztussal születünk, a keresztre küldetünk, eltemettetünk és felt{madunk< 

Ezért ünnepeljük ezt isteni módon és ne ahogy a nyilv{nos ünnepeken teszik, ne vil{gi 

lélekkel, hanem vil{gon túlival; ne azt ünnepeljük ami a miénk, hanem Azt aki a miénk, vagy 

jobban mondva azt, aki az Úr; ne okozzunk az ünnepléssel bajt, és ne azt {poljuk, ami a 

teremtést illeti, hanem ami az újrateremtést. 

Rievaulxi Szent Aelred 

(Hexhamban született 1110-ben és Riveaulx-ban hunyt el 1167-ben, a Riveaulxban tal{lható 

ciszterci ap{ts{g ap{tja volt) 

A gyermek Jézus misztériuma 

Mivel a mi nagy Urunk, megmaradva a saj{t természetében, gyermekként született a test 

szerint, meghat{rozott időben növekedett és a test szerint fejlődött, mert mi kicsik lélekben, 

vagy éppen semmik, lelkileg születtünk és növekedtünk a lelki életkorok időrendjében és 

folyamat{ban. Így az Ő testi folyamata a mi lelki folyamatunk; és minden dolog, amit Ő tett a 

különböző életkorokban (akik előre vannak a tökéletességben értik ezt) bennünk valósulnak 

meg az előrehalad{s egyes fokozatain keresztül. Az Ő testi születése, teh{t, legyen a modell a 

mi lelki születésünknek, vagyis a szent megtérésnek; az üldözés, amit szenvedett Heródes 

alatt, egy szimbóluma a kísértéseknek, amit szenvedünk el az ördögtől megtérésünk kezdetén; 

az Ő növekedése N{z{retben mutatja előrehalad{sunkat az erényekben. 

Romanus Melodus 

(Emesaban született 490 körül és Konstantin{polyban halt meg 556 körül. Vall{sos műfajú 

himnuszokat írt. Mind a Katolikus, mind pedig az Ortodox Egyh{z tiszteli őt, ünnepe október 

elsejére esik.) 

Betlehem újra megnyitotta az Édent. 

Betlehem újra megnyitotta az Édent, nézzük meg hogyan. Megtal{ltuk az örömöket egy 

elrejtett helyen, a barlangban újra felvehetjük a Paradicsom {ld{sait. Ott, megjelent a sug{r, 

amelynek öntözése {ltal vir{gzott a megbocs{t{s. Ott, újra megtal{ltatott az a kút, amelyet 

senki nem t{rt fel, ahol egy időben D{vid elhat{rozta, hogy iszik. Ott, egy szűz, a szülésével, 

rögtön megszüntette Ád{m és D{vid szomj{t. Siessünk teh{t e hely felé, ahol megszületett a 

piciny gyermek, az Isten, aki minden sz{zadok előtt van.  

Az anya atyja, szabad v{laszt{sból, fi{v{ v{lt, az újszülöttek üdvözítője maga is újszülött, 

j{szolban fekszik. Édesanyja szemléli Őt és mondja neki: «Mond nekem, fiam, hogy fogant{l 

meg bennem, hogyan fejlődtél? Nézlek téged, ó szülöttem, b{mulattal, mert a méhem telve 



van tejjel és nem volt férjem, l{tlak téged posztóba csavarva, és íme szüzességem jele mindig 

sértetlen, te vagy az, aki megőrizted azt, amikor méltatt{l a vil{gra jönni, kis gyermekem, 

Isten, aki vagy minden sz{zadok előtt.» 

2.1.3. Catena Aurea 

„Kezdetben volt az Ige”: Amikor Aranysz{jú Szent J{nos a J{nos prológusról beszél, 

kihangsúlyozza a mondat kezdetét. Mindezt azért teszi, mert fontosnak tartja, hogy a többi 

evangéliummal szemben ez nem beszél Jézus Krisztus fogantat{s{ról, születéséről vagy 

gyermekkor{ról, hanem rögtön az örök létezéséről beszél. Az evangélista ezzel meghív minket 

arra, hogy a teremtett vil{got szemléljük benne. Egy m{sik homíli{j{ban nyelvtanilag érvel: 

amikor az ember azt mondja, „van”, akkor azt a jelenre értjük, {m amikor az Istennel 

kapcsolatban beszélünk erről, akkor abban az örökkévalós{got is benne foglalva értjük. 

Ugyanígy van ez a „volt” igével is. Flaccus Alcuin OSB szerint viszont azért kezdi az 

Evangéliumot ezzel a szent szerző, hogy megc{folja azokat, akik szerint mivel Jézus az időben 

született, ezért nem örökkévaló. Szent Ágoston ezzel szemben arról beszél az egyik J{nos 

evangélium{hoz írt magyar{zat{ban, hogy meg kell különböztetni a hétköznapi értelembe vett 

szót attól a Szótól (Igétől), ami az ember legbensőbb részében, a szívében van, ez az, ami az 

Istentől sz{rmazik, amit anélkül felismerhetünk, hogy hangalakot öltene. M{shol azt 

magyar{zza e rész kapcs{n, hogyan lehet, hogy a Fiú, aki az Atya egyszülötte, mégis egyidős 

az Aty{val: gyönyörű természeti példaként hozza azt, hogy tűz sincs fény nélkül, b{r maga a 

fény a tűzből sz{rmazik; vagy ilyen a tükörkép is: amit visszatükröz, m{r azelőtt létezik, hogy 

visszatükrözné, mégsem mondhatjuk, hogy a tükör tartója hozta volna létre a tükröt. Teljes 

egyenlőségben vannak az Atya és a Fiú. 

„az Ige Istennél volt”: Hilarius kiemeli, hogy ez a szakasz azt akarja kifejezni, hogy b{r az Ige 

(Fiú) független az időtől, de nem független az Aty{tól. Hasonlóképpen beszél erről Órigenész 

is, amikor azt mondja, hogy m{r a kezdetben az Aty{val volt az Ige. Nagy Szent Bazil szerint 

fontos ez a rész, mert egyrészt azt fejezi ki, hogy nem volt olyan idő, hogy Jézus ne lett volna, 

m{srészt az Istennél volt, mert a véges vil{g nem tudja mag{ba foglalni azt, aki végtelen, sem 

az Aty{t, sem a Fiút. 

„és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél”: Theophülaktosz Akhridaiosz szerint mivel az Ige 

Istennel van, ebből következik, hogy ők két személy, de egy természetük van. Valamint 

hangsúlyozza, hogy az Ige Istennél volt, mert nem volt olyan, hogy az Isten Igéje az Istentől 

elv{lasztva lett volna. 

„Minden {ltala lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.”: Ahogy Flaccus Alcuin OSB is megjegyzi, 

J{nos miut{n beszél a Fiú természetéről, a műveiről szól, ti. minden {ltala lett, legyen ak{r 

anyagi, ak{r szellemi dolog. Aranysz{jú Szent J{nos pedig ezt a szakaszt a vil{g teremésével 

{llítja p{rhuzamba: az Ószövetség a vil{g teremtését részletezve beszéli el, ezzel ellentétben a 

J{nos evangélium összegzi a teremtést. Tov{bb{ egy m{sik homíli{j{ban a 101. zsolt{rt idézi 

(„Az idők kezdetén te teremtetted a földet, és az ég a te kezed alkot{sa.”), és meg{llapítja, hogy 

amikor P{l apostol a Zsid 1,10-12-ben idézi az ószövetségi szakaszt, akkor azt azért teheti meg, 

mert az Atya és a Fiú méltós{gban egyelőek, teh{t az Igen (Fiú) nem csak egy eszköz az Atya 

kezében. Órigenész is hasonló következtetésre jut: szerinte az Ige nem helyettesíti a Teremtőt, 

hiszen ha így lenne, akkor azt kellene mondanunk, hogy az Ige cselekszik az Aty{n keresztül 

és nem fordítva. M{shol Aranysz{jú kifejti, hogy mindent {ltala lett, amit az érzékekkel vagy 

az értelemmel fel lehet fogni. De Órigenész egy nagyon fontos kitétellel egészíti ki: a bűn nem 

az Ige {ltal lett, ugyanis a bűn egy hi{ny, az Ige létének a hi{nya. 



„Föllépett egy ember, az Isten küldte, s J{nos volt a neve. Azért jött, hogy tanús{got tegyen, tanús{got a 

vil{goss{gról, hogy mindenki higgyen {ltala. Nem ő volt a vil{goss{g, csak tanús{got kellett tennie a 

vil{goss{gról.”: Ágoston szerint amikor Jézus a vil{gba jött, felvette az ember alakj{t és elrejtette 

az isteni mivolt{t. Ezért elküldött maga előtt egy embert, hogy tanús{got tegyen Róla. 

Theophülaktosz Akhridaiosz hangsúlyozza, hogy nem egy angyalt, hanem egy embert, de 

csak úgy tudta ezt a feladatot teljesíteni, hogy nem a saj{t akarat{ból működött, hanem az 

Isten küldte. Ezért Keresztelő J{nos a tökéletes hírvivő, mert csak azt hirdeti, amit az Isten 

feladat{ul adott. Persze felmerülhetne, hogy miért van az Isten Fi{nak szüksége 

tanús{gtételre, ha ő az Isten, miért nem elég az, amit mond és a csod{k, amiket véghezvisz, de 

erre Órigenész a következő feleletet adja: az embernek rengeteg oka lenne arra, hogy higgyen 

az Istenben, de sokszor csak egyféle bizonyítékot fogad el; {m az Isten annyira nagylelkű, 

hogy emberi testet ölt és többféle bizonyítékot ad az embernek. 

„A vil{gba jött, a vil{gban volt, {ltala lett a vil{g, mégsem ismerte fel a vil{g.”: Isten nem csak 

megteremtette a vil{got, hanem mindig gondot is visel r{, minden egyes részére (Ágoston). De 

mégis kik azok, akik nem ismerték fel? Hiszen még a kiűzött ördögök is megvallott{k, kicsoda 

Jézus. Ágoston és Aranysz{jú szerint azok, akiket leköt az evil{gi dolgok szeretete. 

„Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Mert a törvényt Mózes 

közvetítette, a kegyelem és az igazs{g azonban Jézus Krisztus {ltal lett oszt{lyrészünk.”: Órigenész 

elvitatja, hogy vajon itt még Keresztelő J{nos tanús{g{t olvashatjuk-e, vagy ink{bb az 

Evangélista szavai ezek? Szerinte ink{bb Keresztelőé, mivel ő tanús{got tesz arról, hogy Jézus 

előbb volt n{la, teh{t tudja, hogy ő és a prófét{k az ő teljességéből részesülnek, és így tudj{k 

megvallani Jézust. Tov{bb{ Isten törvényt adott Mózes {ltal, de kegyelmet és igazs{got adott 

Krisztus {ltal. A különbség abban {ll, hogy Mózes kapta a törvényt, Jézus viszont elkészítette a 

kegyelmet. Aranysz{jú Szent J{nos ellenben úgy gondolja, hogy ennek a két versnek az 

elbeszélője az Evangélista, és a „mindannyian” kifejezés a 12 apostolra vonatkozik. 

 

2.2.1. Katolikus Egyh{z Katekizmusa 

456. A Nicea-konstantinápolyi hitvallással válaszolunk, amelyben megvalljuk: „Értünk, 

emberekért és a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, 

Szűz Máriától, és emberré lett.” (DS 150.) 

457. Az Ige testté lett, hogy minket Istennel kiengesztelve üdvözítsen: „Isten szeretett minket és 

elküldte Fiát engesztelésül a bűneinkért” (1Jn 4,10). „Az Atya elküldte a Fiút a világ 

Üdvözítőjéül” (4,14). „Ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket” (3,5): 

„Orvosra volt szüksége természetünknek, mely betegségben sínylődött. Fölemelőre szorult az 

ember, aki elesett. Elevenítőre szorult az, aki kiesett az életből. A jóhoz visszavezetőre szorult 

az, aki elveszítette a jóban való részesedést. A világosság jelenlétére szorult az, akit sötétségbe 

zártak. Megváltót keresett a fogoly, támaszt a megbilincselt, szabadítót az, akit a rabszolgaság 

igája görnyesztett. Vajon értéktelen és jelentéktelen dolgok-e ezek, melyek arra indították 



Istent, hogy leszálljon emberi természetünk meglátogatására, amikor az emberiség oly 

nyomorúságos és szerencsétlen állapotban volt?” (Nisszai Szent Gergely: Oratio catechetica 15, 

3: TD 7, 78 /PG 45, 48/) 

458. Az Ige testté lett, hogy így mi megismerjük Isten szeretetét: „Az Isten szeretete abban 

nyilvánult meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk” (1Jn 

4,9). „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az 

el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16). 

459. Az Ige testté lett, hogy a szentség példaképe legyen számunkra: „Vegyétek magatokra 

igámat és tanuljatok tőlem...” (Mt 11,29). „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, senki sem 

jut az Atyához, csak énáltalam” (Jn 14,6). És a színeváltozás hegyén maga az Atya parancsolja: 

„Őt hallgassátok” (Mk 9,7 vö. MTörv 6,4-5). Ő csakugyan a boldogságok modellje és az új 

törvény normája: „Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket” (Jn 15,12). Ez a szeretet 

megköveteli, hogy az ő nyomában járva odaadjuk önmagunkat (vö. Mk 8,34). 

460. Az Ige testté lett, hogy bennünket az „isteni természet részeseivé tegyen” (2Pt 1,4): „Isten 

Igéje azért ember, és aki Isten Fia, azért lett az ember fiává, hogy az ember Isten Igéjével 

egyesülve és a gyermekké fogadást fölfogva Isten fiává legyen” (Szent Ireneusz: Adversus 

Haereses 3, 19, 1: SC 211, 374 /PG 7, 939/). „Ő azért lett emberré, hogy mi istenekké váljunk.” 

(Szent Atanáz: De Incarnatione 54, 3: SC 199, 458 /25, 192/) „Isten egyszülött Fia, mert 

istenségének részesévé akart tenni minket, magára vette természetünket, hogy emberré lévén az 

embereket istenekké tegye.” (Aquinói Szent Tamás: Officium de festo Corporis Christi, 

martutinum 1. nocturnus, 1. olvasmány: Opera omnia 29. köt. /Párizs, 1876./ 336.) 

466. A nesztoriánus eretnekség Krisztusban külön emberi személyt tételezett föl, aki Isten 

Fiának isteni személyéhez kapcsolódott. Ezzel szemben Alexandriai Szent Cirill és a III. 

egyetemes Efezusi Zsinat 431-ben megvallotta, hogy „az Ige, személye szerint (hüposztaszisz 

szerint) egyesítvén magával az értelmes lélektől átlelkesített testet (...), emberré lett”. (Efezusi 

Zsinat: Alexandriai Cirill 2. levele Nesztorioszhoz: DS 250.) Krisztus emberségének nincs más 

alanya, mint Isten Fiának isteni személye, mely fölvette azt, és magáévá tette fogantatása 

pillanatában. Ezért az Efezusi Zsinat 431-ben kihirdette, hogy Isten Fiának Mária méhében 

történt emberi fogantatása által Mária „Istenszülő (...), nem azért, mintha az Ige természete 

vagy istensége eredetének elvét a szent Szűztől vette volna, hanem mert azt a szent és értelmes 



lélektől áthatott testet vette tőle magára, mellyel az Isten Igéje is személye szerint egyesült, és 

ezért mondjuk, hogy test szerint született”. (DS 251.) 

461. Az Egyház - átvéve Szent János kifejezését („Verbum caro factum est”, ’az Ige testté lőn’, 

Jn 1,14) - megtestesülésnek nevezi a tényt, hogy Isten Fia magára vette az emberi természetet, 

hogy abban vigye végbe megváltásunkat. Egy Szent Pál által idézett himnuszban az Egyház így 

énekli meg a megtestesülés misztériumát: 

„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban volt. Ő mint Isten, az 

Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, 

hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve 

olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a 

kereszthalálig.” (Fil 2,5-8 vö. a vasárnap első vesperásának kantikuma: Liturgia Horarum 1973-

74. 1. köt: 545, 629, 718, 808; 2. köt: 844, 937, 1037, 1129; 3. köt: 548, 669, 793, 916; 4. köt: 

496, 617, 741, 864.) 

462. A Zsidókhoz írt levél ugyanerről a misztériumról mondja: 

„Krisztus ezért beszél így, amikor a világba lép: »Áldozatot és ajándékot nem kívántál, de 

emberi testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat. Ezért így 

szóltam: Íme, eljövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, mint a könyvtekercsben rólam írva 

van.«” (Zsid 10,5-7, idézi a Zsolt 40,7-9-et a Septuaginta szerint). 

463. Az Isten Fia igaz megtestesülésébe vetett hit a keresztény hit megkülönböztető jegye. „Az 

Istentől származó lelket erről ismeritek föl: Minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus 

testben jött el, az Istentől van” (1Jn 4,2). Ez az Egyház örömteli meggyőződése kezdettől fogva, 

amikor a „jámborság nagy misztériumát” énekli: Ő "megjelent testben" (1Tim 3,16). 

470. Mivel a megtestesülésben, ebben a titokzatos egyesülésben „az emberi természet fölvétetett, de 

nem semmisíttetett meg” (GS 22.), az Egyház századok során jutott el oda, hogy vallja Krisztus emberi 

lelkének - értelmi és akarati tevékenységével együtt - és emberi testének teljes valóságát. Ugyanakkor 

arra is szüntelenül emlékeztetnie kellett, hogy Krisztus emberi természete Isten Fiának isteni 

személyéhez tartozik, aki magára vette. Aki az emberi természetben jelen van, és mindaz, amit benne 

művel, a „Szentháromság egyik személyétől” való. Isten Fia tehát közli a maga emberségével sajátos, 



szentháromságos, személyes létmódját. Krisztus tehát lelkében és testében emberi módon fejezi ki a 

Szentháromság életét (vö. Jn 14,9-10). 

„Isten Fia (...) emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, 

emberi szívvel szeretett. Szűz Máriától születvén valóban egy lett közülünk, a bűnt kivéve mindenben 

hasonló lett hozzánk.” (GS 22.) 

471. Laodikeai Apollinarisz azt állította, hogy Krisztusban az Ige helyettesítette a lelket vagy a szellemet. 

E tévedés ellen vallotta az Egyház, hogy az örök Fiú az értelmes, emberi lelket is magára vette. (Vö. I. 

Szent Damasus: Epistula Hoti té aposztoliké kathedra: DS 149.) 

472. Ez az emberi lélek, amelyet Isten Fia magára vett, valódi emberi megismeréssel rendelkezett. E 

megismerés önmagában nem lehetett határtalan: térben és időben folyó életének történelmi körülményei 

között valósult meg. Ezért Isten emberré lett Fia gyarapodhatott „bölcsességben, korban és 

kedvességben” (Lk 2,52), sőt érdeklődnie kellett olyan dolgok iránt, melyeket emberi mivoltában 

tapasztalati úton kellett megtanulnia (vö. Mk 6,38; Jn 11,34 stb.). Ez megfelelt annak, hogy a "szolgai 

alakjában" önként kiüresítse önmagát (vö. Fil 2,7). 

473. Ugyanakkor Isten Fiának e valóban emberi megismerése személyének isteni életét fejezte ki (vö. 

Nagy Szent Gergely: Sicut aqua epistula: DS 475.). „Isten Fia mindent tudott, mégpedig azáltal, aki azt 

az embert magára öltötte; nem természete szerint, hanem mert az Igével egyesült, (...) az emberi 

természet, mert egyesült az Igével, minden isteni dolgot is tudott, mégpedig Fölségének megfelelően.” 

(Szent Maximus Confessor: Quaestiones et dubia Q. I, 67: CCG 10, 155 /66: PG 90, 840./) Ez 

elsősorban arra a bensőséges és közvetlen megismerésre vonatkozik, amellyel Isten emberré lett Fia 

rendelkezik az Atyáról (vö. Mk 14,36; Mt 11,27; Jn 1,18; 8,55 stb.). A Fiú emberi megismerésében is 

megmutatta azt az átható isteni megismerést, mellyel az emberek szívének titkos gondolatairól tudott 

(vö. Mk 2,8; Jn 2,25; 6,61 stb.). 

474. Krisztus emberi megismerése - a megtestesült Ige személyében az isteni Bölcsességgel való 

egysége miatt - teljesen tudta azokat az örök terveket, amelyeknek kinyilatkoztatására jött (vö. Mk 8,31; 

9,31; 10,33-34; 14,18-20.26-30.). Amiről e tekintetben azt mondja, hogy nem tudja (vö. Mk 13,32), arról 

másutt magyarázatul adja, hogy nem kapott rá küldetést, hogy föltárja (vö. ApCsel 1,7). 

475. Hasonlóképpen az Egyház a VI. egyetemes zsinaton megvallotta, hogy Krisztusnak két akarata és 

két természetes tevékenysége van, tudniillik isteni és emberi, melyek nem szembenállnak, hanem 

együttműködnek úgy, hogy az emberré lett Ige Atyja iránti engedelmességében emberként akarta 

mindazt, amit Istenként az Atyával és a Szentlélekkel közösen elhatározott a mi üdvösségünkre (vö. III. 



Konstantinápolyi Zsinat 681-ben, 18. sessio: Definitio de duabus in Christo voluntatibus et 

operationibus: DS 556-59.). Az Egyház vallja, hogy „Krisztus emberi akarata ellenállás és ellenszegülés 

nélkül aláveti magát mindenható, isteni akaratának” (DS 556.) 

476. Mivel az Ige testté lett és valódi emberi természetet öltött magára, Krisztus „teste konkrét emberi 

test volt” (vö. Lateráni Zsinat 649-ben, 4. kán. DS 504.). Ezért Jézus emberi arca „megfesthető” (vö. Gal 

3,1). Az Egyház a VII. egyetemes zsinaton (II. Niceai Zsinat 787-ben, 7. Act.: Definitio de Sacris 

imaginibus, DS 600-603.) törvényesnek ismerte el, hogy szentképeken megjelenítsék. 

477. Az Egyház azt is kezdettől fogva elismerte, hogy Jézus testében Isten, aki „a maga világában 

láthatatlan, a mi világunkban láthatóvá lett” (2. karácsonyi prefáció: Missale Romanum, 1970, 

396.). Valójában Krisztus testének egyéni vonásai Isten Fiának isteni személyét fejezik ki. Ő ugyanis 

emberi testének vonásait annyira magáévá tette, hogy szentképen megfestetten tisztelhetők, mert a hívő, 

aki az ő képét tiszteli, „benne a megfestett személyt imádja” (II. Niceai Zsinat 787-ben, 7. Act.: 

Definitio de Sacris imaginibus, DS 601.). 

478. Jézus élete folyamán, haláltusájában és szenvedésében mindannyiunkat együtt és egyenként ismert 

és szeretett, és mindegyikünkért odaadta önmagát: Isten Fia „szeretett engem és föláldozta magát értem” 

(Gal 2,20). Ő mindannyiunkat emberi szívvel szeretett. Ezért Jézus szentséges Szíve, melyet bűneink 

sebeztek meg és üdvösségünkért szúrtak át (vö. Jn 19,34), „kiváltságos jele és szimbóluma (...) annak a 

szeretetnek, mellyel az isteni Megváltó az örök Atyát és minden embert szüntelenül szeret” (XII. Pius 

pápa: Haurietis aquas enciklika: DS 3924; vö. Uő: Mystici corporis enciklika, DS 3812.). 

437. Az angyal hírül adta a pásztoroknak Jézusnak, mint az Izraelnek ígért Messiásnak a 

születését: „Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában” (Lk 2,11). Ő 

kezdettől fogva az, „akit az Atya megszentelt és a világba küldött” (Jn 10,36), a Mária szűz 

méhében fogantatott „szent” (vö Lk 1,35). Józsefet Isten arra hívta, hogy vegye magához 

jegyesét, aki méhében azt hordozta, aki „a Szentlélektől fogantatott” (Mt 1,20), hogy Jézus, 

„akit a Krisztusnak neveznek”, József feleségétől szülessék Dávid messiási nemzetségében (Mt 

1,16). 

525. Jézus egy istálló alázatosságában született, szegény családban (vö. Lk 2,6-7); az esemény első tanúi 

egyszerű pásztorok voltak. Ebben a szegénységben ragyog föl az Ég dicsősége (vö. Lk 2,8-20). Az 

Egyház nem fárad bele ezen éjszaka dicsőségének megéneklésébe: 

„A Szűz ma világra hozza az Örökkévalót,  

És a föld a Megközelíthetetlennek  



egy barlangot kínál.  

Az angyalok és a pásztorok magasztalják Őt,  

És a bölcsek a csillag nyomán közelednek,  

Mert hiszen értünk született  

A kicsinyke Gyermek, az Örök Isten!" (Szent Romanosz Melodosz: Kontakion 10, In Diem nativitatis 

Christi, Prooemium: SC 10,50.) 

526. Istenhez képest "gyermekké lenni" az Országba történő belépés föltétele (vö. Mt 18,3-4); ehhez 

meg kell alázkodni (vö. Mt 23,12), kicsivé kell válni; sőt "újra kell születni" (Jn 3,7), Istenből kell 

születni (Jn 1,13), hogy valaki Isten fiává legyen (Jn 1,12). A születés misztériuma teljesedik bennünk, 

amikor Krisztus "formálódik" bennünk (Gal 4,19). Jézus születése e "csodálatos cserének" misztériuma: 

Ó, csodálatos csere! Az emberi nem Teremtője, átlelkesített testet öltvén magára, a Szűztől születni 

méltóztatott; és férfi közreműködése nélkül jövén a világra, nekünk ajándékozta istenségét. (Január 1-je 

vesperásának antifónája: Liturgia Horarum, 1. köt. 385.) 

439. Sok zsidó és néhány pogány is, akik osztoztak a zsidók reménységében, fölismerték Jézusban az 

Izrael Istene által megígért "Dávid fia" alapvető messiási vonásait (vö. Mt 2,2; 

9,27;12,23;15,22;20,30;21,9.15). Jézus elfogadta a Messiás címet, amelyhez joga volt (vö. Jn 

4,25,26;11,27), de nem minden fönntartás nélkül, mert kortársai közül nem egy nagyon emberi (vö. Mt 

22,41,46) s lényegében politikai értelemben fogta föl (vö. Jn 6,15; Lk 24,21).  

496. A hit első megformulázásaitól kezdve (DS 10-64) az Egyház vallotta, hogy Jézus egyedül a 

Szentlélek ereje által fogantatott Szűz Mária méhében, állítván ennek az eseménynek testi szempontját 

is: Jézus „férfi magva nélkül (...) a Szentlélektől fogantatott” (Lateráni Zsinat 649-ben, 3. kánon: DS 

503.). Az egyházatyák a szűzi foganásban annak jelét látják, hogy Isten Fia valóban a miénkkel azonos 

emberi természetben jött el. 

Így mondja Antiochiai Szent Ignác (a II. század elején): „Láttam (...), hogy teljes és szilárd hittel hisztek 

a mi Urunkban, aki valóban Dávid nemzetségéből való test szerint (vö. Róm 1,3), Isten Fia Isten akarata 

és hatalma szerint (vö. Jn 1,13), valóban Szűztől született; (...) Poncius Pilátus alatt (...) értünk testben 

valóban fölszögeztetett (...). Valóban szenvedett, mint ahogy valóban föl is támadt”. (Antiochiai Szent 

Ignác: Szmirnaiakhoz írt levél, 1,2: SC 10 bis 132-134. /Funk 1, 274-276./) 

559. Hogyan fogadja Jeruzsálem Messiását? Jézus, aki mindig visszahúzódott a nép törekvése elől, hogy 

királlyá tegyék (vö. Jn 6,15), most megválasztja az időt, és gondosan előkészíti messiási bevonulását 

"Atyjának, Dávidnak" városába (Lk 1,32). Ujjongással veszik körül mint Dávid fiát, mint olyat, aki 



üdvösséget hoz [a Hozsanna azt jelenti: "Ments meg!", "Adj üdvösséget!"]. Most azonban a "dicsőség 

királya" (Zsolt 24,7-10) "szamáron ülve" (Zak 9,9) vonul be városába: Sion leányát, Egyházának 

előképét, nem csellel és nem is erőszakkal veti hatalma alá, hanem alázattal, mely bizonyságot tesz az 

Igazságról (vö. Jn 18,37). Ezért azon a napon országának alattvalói lesznek a gyermekek (vö. Mt 21,15-

16; Zsolt 8,3) és "Isten szegényei", akik úgy köszöntik Őt, ahogy az angyalok hirdették a pásztoroknak 

(vö. Lk 19,38;2,14). Fölkiáltásukat - "Áldott, aki jön az Úr Nevében" (Zsolt 118,26) - az Egyház ismétli 

az eucharisztikus liturgia Sanctusában, hogy ezzel kezdje az Úr húsvétjára való emlékezést. 

65. „Sokszor és sokféleképpen szólt egykor Isten az atyákhoz a prófétákban, ezekben az utolsó 

napokban a Fiúban szólt hozzánk” (Zsid 1,1-2). Krisztus Isten emberré lett Fia, az Atyának egyetlen, 

tökéletes és fölülmúlhatatlan Igéje. Benne az Atya mindent elmondott, és rajta kívül nem adatik más ige. 

Keresztes Szent János egyebek mellett a Zsid 1,1-2-höz írt magyarázatában ezt világosan kifejezi: 

„Nekünk adván, ahogyan adta, a Fiát, aki az ő egyetlen Igéje, ebben az egyetlen Igében mindent 

elmondott, és más mondanivalója nincs többé. (...) Amit ugyanis korábban csak részletekben mondott a 

prófétáknak, azt most egészében elmondta, amikor a teljességet, tudniillik a Fiát adta nekünk. Ha ezek 

után valaki most kérdezni akarná Istent, vagy látomásokat, kinyilatkoztatásokat akarna tőle, az nemcsak 

esztelenül cselekedne, hanem egyenesen megsértené őt, nem Krisztusra szegezvén a szemeit, illetve 

valami mást vagy újdonságot keresve rajta kívül.” (Keresztes Szent János: A Kármelhegy útja 2,22, 3-5; 

Biblioteca Mística Carmelitana 11. köt. Burgos, 1929, 184.) 

102. A Szentírás minden szavával Isten egyetlen szót mond: az ő egyszülött Igéjét, akiben teljesen 

kimondja önmagát (vö. Zsid 1,1-3).  

„Kedvességtek tudja, hogy Isten egyetlen beszéde húzódik végig minden Íráson, és sok szentnek szája 

által egy Ige hangzik, akinek mivel kezdetben Isten az Istennél, ott nincsenek szótagjai, hiszen ott nincs 

idő.” (Szent Ágoston: Enarratio in Psalmum 103, 4, 1: CCL 40, 1521 /Pl 37, 1378/) 

333. A megtestesült Ige életét a megtestesüléstől a mennybemenetelig körülveszi az angyalok imádata és 

szolgálata. Amikor Isten „bevezeti az elsőszülöttet a világba, ezt mondja: »Imádja őt Isten minden 

angyala«” (Zsid 1,6). A Krisztus születésekor fölhangzott dicsőítő énekük - "Dicsőség a magasságban 

Istennek" (Lk 2,14) - továbbhangzik az Egyház dicsőítő imájában. Ők vigyáznak Jézusra 

gyermekkorában (vö. Mt 1,20;2,13.19), szolgálnak neki a pusztában (vö. Mk 1,12; Mt 4,11), megerősítik 

a halálküzdelemben (vö. Lk 22,43), amikor megmenekülhetett volna általuk ellenségek kezéből (vö. Mt 

26,53), mint egykor Izrael (vö. 2Mak 10,29-30;11,8). Angyalok "evangelizálnak" is (vö. Lk 2,10) 

hirdetvén a megtestesülés jó hírét (vö. Lk 2,8-14) és Krisztus föltámadását (vö. Mk 16,5-7). Jelen 



lesznek Krisztus visszatérésekor, akit hirdetnek (vö. ApCsel 1,10-11), és szolgálni fogják az ítéletkor 

(vö. Mt 13,41;25,31; Lk 12,8-9). 

1159. A szent kép, a liturgikus ikon elsősorban Krisztust jeleníti meg. A szent kép nem képes 

megjeleníteni a láthatatlan és fölfoghatatlan Istent. Isten Fiának megtestesülése a képek új "rendjét" 

nyitotta meg: 

„Egykor, mivel sem teste, sem alakja nincsen, Istent egyáltalán nem lehetett ábrázolni. Most azonban, 

miután testben láthatóvá vált és az emberekkel együtt élt, arról, amit Istenből láttam, készíthetek képet. 

(...) Mi pedig fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét.” (Damaszkuszi Szent János: De sacris 

imaginibus oratio 1, 16: PTS 17, 89. 92 /PG 94, 1254. 1248.) 

1160. A keresztény ikonográfia képbe írja át azt az evangéliumi üzenetet, amit a Szentírás szóval 

közvetít. A kép és a szó kölcsönösen megvilágítják egymást: 

„Összefoglalva: mi őrzünk minden egyházi hagyományt, akár írásban, akár szóban hagyták ránk, 

anélkül hogy újításokkal helyettesítenénk azokat. E hagyományok egyike az ikonfestészet. Ez, mivel 

összhangban van az evangélium üzenetével, alkalmas arra, hogy megerősítse hitünket Isten Igéjének 

valóságos és nem elképzelt megtestesülésében, és nagy gyarapodást hozzon számunkra. Azok a dolgok 

ugyanis, amelyek kölcsönösen megvilágítják egymást, nyilvánvalóan azonos jelentést hordoznak.” (II. 

Niceai Zsinat 787-ben: Terminus: COD 135.) 

1161. A liturgikus ünneplés minden jele Krisztusra irányul, így az Istenanya és a szentek képei is: 

Krisztusról tanúskodó jelek, aki megdicsőül bennük. Őbennük látjuk "a tanúk felhőjét" (Zsid 12,1), akik 

továbbra is törődnek a világ üdvösségével, s akikkel - mindenekelőtt a szentségek ünneplésében - mi 

egyek vagyunk. Képeik megmutatják hitünknek az "Isten képmására teremtett" és az Ő 

"hasonlatosságára" (vö. Róm 8,29; 1Jn 3,2) átalakult embert, és az angyalokat is, akik Krisztusban 

szintén újra egybe vannak foglalva: 

„Szent Atyáink Istentől sugalmazott Tanítóhivatalát és a katolikus Egyház hagyományát követve (mert 

tudjuk, hogy ez a hagyomány a Szentléleké, aki az Egyházban lakik), teljes bizonyossággal és 

gondossággal elhatározzuk, hogy mind a drága és elevenítő keresztet, mind a tiszteletreméltó és szent - 

akár festett, akár mozaikból vagy bármely más megfelelő anyagból készült - képeket Isten szent 

egyházaiban alkalmazni kell szent edényeken és ruhákon, falakon és táblákon, magánházakban és utak 

mentén: mind Istenünknek és Üdvözítőnk, Jézus Krisztusnak, mind Asszonyunknak, az egészen tiszta és 

szent Istenszülőnek, a tisztelendő angyaloknak és az összes szenteknek és igazaknak képeit.” (II. Niceai 

Zsinat: Definitio de sacris imaginibus: DS 600.) 



1162. „A képek szépsége és színe serkenti imádságomat. E képek, mint a mező képe, Isten dicsőítésére 

serkenti a szívemet.” (Damaszkuszi Szent János: De sacris imaginibus orationes 1, 47: PTS 15, 151 /PG 

94, 1268/) A szent képek szemlélése, az Isten igéjén való elgondolkodással és az egyházi himnuszok 

éneklésével együtt beleszövődik a liturgikus jelek harmóniájába azért, hogy az ünnepelt misztérium 

bevésődjék a szív emlékezetébe, majd a hívők új életében mutatkozzék meg. 

2131. A megtestesült Ige misztériumára támaszkodva 787-ben a hetedik egyetemes zsinat Niceában 

igazolta a képrombolókkal szemben az ikonok tiszteletét: és nemcsak Krisztusét, hanem Isten Anyjáét, 

az angyalokét és a szentekét is. Isten Fia a megtestesülésével a képek új "üdvrendjét" indította el. 

2502. A szakrális művészet akkor igaz és szép, amikor megfelel sajátos hivatásának: a hitben és az 

imádásban fölidézi és dicsőíti Isten transzcendens misztériumát; az Igazság és Szeretet nagyszerű 

szépségét, mely megjelent Krisztusban, aki „dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása” (Zsid 

1,3), akiben „benne lakik testi formában az istenség egész teljessége” (Kol 2,9); a Boldogságos Szűz 

Máriában és az angyalokban és a szentekben tükröződő lelki szépséget. A hiteles szakrális művészet 

elvezeti az embert a Teremtő és Megváltó, Szent és Megszentelő Isten imádására és szeretetére és az 

imádságra. 

2.2.2. P{pai gondolatok 
 

2.3.Liturgikus vonal 

2.3.1. Evangéliumi szakasz kapcsolód{si pontjai a szentmise 

szertart{s{nak szövegeivel 

Az ünnepi evangéliumi szakasz a Logosz-himnusz, Szent J{nos könyvéből (Jn1,1-18; rövidebb 

forma Jn1,1-5.9-14). Isten örökkévaló Igéjének vil{gba jövetelét hirdeti, mellyel az volt a célja, 

hogy megvil{gítson minden embert. Ezt a fény-szimbolik{t követi az alleluja vers is (5. sz{m): 

„Fölragyogott r{nk a szent nap, jöjjetek, nemzetek, és im{dj{tok az Urat, mert nagy fényesség 

sz{llt le a földre.” (5. tónus) A  „nemzetek” kifejezés mag{ban hordozza azt az egyetemes 

t{vlatot, amit az evangélium is közvetít: az Úr minden ember megvil{gosít{s{t kív{nja – ha 

nem is fogadja be mindenki, Isten eredeti sz{ndéka akkor is minden ember üdvössége. Az 

örömhír egyetemességét közvetíti a v{laszos zsolt{r is (Zsolt97,1.2-30b.3cd-4.5-6  6. 

tónus): „A föld minden hat{ra l{tta üdvözítő Urunknak jós{g{t” (Zsolt97,3). Ugyanezt a 

zsolt{rverset idézi az {ldoz{si ének is. Szintén a fényszimbolik{hoz köthetők a szentlecke 

szavai Jézus Krisztusról (Zsid1,1-6): „Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képm{sa, és 

hathatós szav{val ő tartja fenn a mindenséget” (Zsid1,3). A kar{csonyi I. pref{ció szövegének 

tém{ja Krisztus, mint fény: „Az Ige megtestesülésének titka {ltal (a te) dicsőséged új fénye 

ragyogott föl nekünk, – hogy amikor l{tható alakban ismerjük meg az Istent, a l{thatatlan vil{g 

szeretetére gyulladjunk {ltala.” 

Emellett fontos gondolat az evangéliumban az, hogy az Ige, aki Jézusban öltött földi testet, az 

Aty{nak Fia, Egyszülöttje, ugyanakkor öröktől fogva létezik, s előbb volt minden embernél, 



illetve a vil{gban minden ő{ltala lett. Ennek a nehezen megérthető, ugyanakkor rendkívüli 

jelentőségű üzenetnek az előképét fedezték fel a liturgikus szövegek össze{llítói a kezdőénekül 

szolg{ló izaj{si szakaszban (Iz9,6): „Gyermek született, Fiú adatott nekünk, az ő v{ll{ra kerül 

az uralom. Így fogj{k hívni: Isten örök terveinek Hírnöke”. Ez a gondolat a kar{csonyi II. 

pref{cióban köszön vissza: „Vil{grajöttének most ünnepelt szent titka révén – l{thatóan 

megjelent köztünk a l{thatatlan, élő Isten. Az idő kezdete előtt született, mégis időbeli létezést 

v{llalt: hogy önmag{ban felemeljen mindent, ami veszni indult, így helyre{llítsa a vil{g 

rendjét, – és az elbukott embert ismét a mennyek orsz{g{ba hívja.” 

A földre érkező istent nem fogadta be mindenki, „mindazoknak azonban, akik befogadt{k, 

hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek” (Jn1,12). Ehhez kapcsolódik az egyetemes 

könyörgések bevezetője: „Testvéreim, Megv{ltónk születésének ünnepén az istengyermekség 

örömével foh{szkodjunk az Úrhoz”, illetve az ötödik egyetemes könyörgés: „Add Urunk, a 

Kar{csony boldogs{g{t a gyermeket v{ró édesany{knak, az újszülötteknek pedig add meg az 

istengyermekség kegyelmét!”. A megtestesüléssel, ahogyan az aty{k kor{ban 

megfogalmazt{k, „csere” ment végbe: az isteni és emberi természet közti „csere” arra utal, 

hogy az ember bűnös volta felcserélődik az istengyermekség {llapot{val – Krisztus 

emberségünkben való részesedése {ltal részesedünk az isteni dicsőségben. Erről szól a kezdő 

könyörgés: „Istenünk, te az emberi természet méltós{g{t csod{latosan megalkottad, és még 

csod{latosabban megújítottad. Add, kérünk, hogy részesedjünk Fiad istenségében, aki 

szeretetből mag{ra vette emberi természetünket. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 

egységben, Isten mindörökkön-örökké.”, valamint a papnak ez egyetemes könyörgéseket 

lez{ró kérése is: „Urunk, Jézus Krisztus! Te részese lettél emberi természetünknek; engedd, 

hogy mi pedig megtestesülésed titka {ltal isteni dicsőségedben részesüljünk. Aki élsz és 

uralkodol mindörökkön-örökké.”. 

 

 

Az ünnepi evangéliumi szakasz a Logosz-himnusz, Szent J{nos könyvéből (Jn1,1-18; rövidebb 

forma Jn1,1-5.9-14). Isten örökkévaló Igéjének vil{gba jövetelét hirdeti, mellyel az volt a célja, 

hogy megvil{gítson minden embert. Ezt a fény-szimbolik{t követi az alleluja vers is (5. sz{m): 

„Fölragyogott r{nk a szent nap, jöjjetek, nemzetek, és im{dj{tok az Urat, mert nagy fényesség 

sz{llt le a földre.” (5. tónus) A  „nemzetek” kifejezés mag{ban hordozza azt az egyetemes 

t{vlatot, amit az evangélium is közvetít: az Úr minden ember megvil{gosít{s{t kív{nja – ha 

nem is fogadja be mindenki, Isten eredeti sz{ndéka akkor is minden ember üdvössége. Az 

örömhír egyetemességét közvetíti a v{laszos zsolt{r is (Zsolt97,1.2-30b.3cd-4.5-6  6. 

tónus): „A föld minden hat{ra l{tta üdvözítő Urunknak jós{g{t” (Zsolt97,3). Ugyanezt a 

zsolt{rverset idézi az {ldoz{si ének is. Szintén a fényszimbolik{hoz köthetők a szentlecke 

szavai Jézus Krisztusról (Zsid1,1-6): „Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képm{sa, és 

hathatós szav{val ő tartja fenn a mindenséget” (Zsid1,3). A kar{csonyi I. pref{ció szövegének 

tém{ja Krisztus, mint fény: „Az Ige megtestesülésének titka {ltal (a te) dicsőséged új fénye 

ragyogott föl nekünk, – hogy amikor l{tható alakban ismerjük meg az Istent, a l{thatatlan vil{g 

szeretetére gyulladjunk {ltala.” 

Emellett fontos gondolat az evangéliumban az, hogy az Ige, aki Jézusban öltött földi testet, az 

Aty{nak Fia, Egyszülöttje, ugyanakkor öröktől fogva létezik, s előbb volt minden embernél, 



illetve a vil{gban minden ő{ltala lett. Ennek a nehezen megérthető, ugyanakkor rendkívüli 

jelentőségű üzenetnek az előképét fedezték fel a liturgikus szövegek össze{llítói a kezdőénekül 

szolg{ló izaj{si szakaszban (Iz9,6): „Gyermek született, Fiú adatott nekünk, az ő v{ll{ra kerül 

az uralom. Így fogj{k hívni: Isten örök terveinek Hírnöke”. Ez a gondolat a kar{csonyi II. 

pref{cióban köszön vissza: „Vil{grajöttének most ünnepelt szent titka révén – l{thatóan 

megjelent köztünk a l{thatatlan, élő Isten. Az idő kezdete előtt született, mégis időbeli létezést 

v{llalt: hogy önmag{ban felemeljen mindent, ami veszni indult, így helyre{llítsa a vil{g 

rendjét, – és az elbukott embert ismét a mennyek orsz{g{ba hívja.” 

A földre érkező istent nem fogadta be mindenki, „mindazoknak azonban, akik befogadt{k, 

hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek” (Jn1,12). Ehhez kapcsolódik az egyetemes 

könyörgések bevezetője: „Testvéreim, Megv{ltónk születésének ünnepén az istengyermekség 

örömével foh{szkodjunk az Úrhoz”, illetve az ötödik egyetemes könyörgés: „Add Urunk, a 

Kar{csony boldogs{g{t a gyermeket v{ró édesany{knak, az újszülötteknek pedig add meg az 

istengyermekség kegyelmét!”. A megtestesüléssel, ahogyan az aty{k kor{ban 

megfogalmazt{k, „csere” ment végbe: az isteni és emberi természet közti „csere” arra utal, 

hogy az ember bűnös volta felcserélődik az istengyermekség {llapot{val – Krisztus 

emberségünkben való részesedése {ltal részesedünk az isteni dicsőségben. Erről szól a kezdő 

könyörgés: „Istenünk, te az emberi természet méltós{g{t csod{latosan megalkottad, és még 

csod{latosabban megújítottad. Add, kérünk, hogy részesedjünk Fiad istenségében, aki 

szeretetből mag{ra vette emberi természetünket. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 

egységben, Isten mindörökkön-örökké.”, valamint a papnak ez egyetemes könyörgéseket 

lez{ró kérése is: „Urunk, Jézus Krisztus! Te részese lettél emberi természetünknek; engedd, 

hogy mi pedig megtestesülésed titka {ltal isteni dicsőségedben részesüljünk. Aki élsz és 

uralkodol mindörökkön-örökké.”. 

 

2.4.Pedagógiai vonal: 

2.4.1. Tantörténetek 
Aj{nl{s oka:  

„Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. 

Minden ő{ltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az 

emberek vil{goss{ga. A vil{goss{g a sötétségben vil{gít, de a sötétség nem fogadta be." (Jn 1,1-

5) 

„És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig l{ttuk az ő dicsőségét, mely az Atya 

Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazs{ggal.” (Jn 1,14) 

C. Jinarajadasa: "A csodagyerek" című meséjéből.  

Ezt mondta az isteni gyermek:  

Mindegyikőtök, ak{r jó, ak{r rossz, egy-egy csodagyermek, sokkal előbb, mint hogy 

megismertétek volna az életet és nyomorús{gait, a Vil{goss{g Orsz{g{ban éltetek, csupa 

örömben és készségesen befogadtatok mindent, ami igaz volt és szép. Ti magatok voltatok a 

Fény; az volt lényegetek és anyagotok. Az a Fény mindig ott volt körülöttetek, bennetek, 

fölöttetek, telítve erővel, és mindig örömet sug{rzott; kimondhatatlan szeretettel nyúlt felétek, 

s ez a szeretet örök karjaival ölelt körül. E Fényen túl azonban a sötétség birodalma terült el és 

a Fény nem tudott rajta {thatolni.  

Ti pedig, akiket nem lehetett a Fénytől elv{lasztani, annyira szerettétek a Fényt, hogy azt 



kív{nt{tok, b{rcsak ne lenne a vil{gnak olyan része, ahol ez a Fény nem ragyog teljes 

pomp{j{ban. Nyugtalans{g fogott el amikor arra gondoltatok, hogy vannak sötét vidékek is. 

Olyannyira a tagad{sa volt a sötétség önmagatoknak meg a Fénynek, hogy nem tűrhettétek a 

sötétségnek még a gondolat{t sem.  

Csak egy módja volt annak, hogy elűzzétek ezt a sötétséget: ha mindny{jan beléptek a 

sötétségbe a magatok vil{goss{g{val, és ott a sötétségben a Fény egy kis központj{v{ lesztek. 

Akkor azt{n, amint mindegyik központ növekszik, eljön az idő, amikor mindegyik fény-kör 

megérinti és egybeolvad a szomszédos fénykörökkel, és így eltűnik minden sötétstég.  

Evégből jöttetek le, Vil{goss{g gyermekei a sötétségbe.  

 

Aj{nl{s oka 

„Az Ige az igazi vil{goss{g volt, amely a vil{gba jött, hogy megvil{gítson minden embert. A 

vil{gban volt, és a vil{g ő{ltala lett, de a vil{g nem ismerte fel őt. A tulajdon{ba jött, de övéi 

nem fogadt{k be. Mindazoknak azonban, akik befogadt{k, hatalmat adott, hogy Isten 

gyermekei legyenek” (Jn 1,9-12) 

 

„Istent soha senki nem l{tta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.” 

(Jn 1,18) 

 

folytat{sa: 

A sötétség az egyik anyagi f{tyl{t a m{sik ut{n borította r{tok.  

Akkor történt először, hogy az anyag tulajdons{gai rabul ejtettek. Ismeretlen {ramok és erők 

söpörtek ide-oda. Sóv{rg{s ébredt föl bennetek, r{éheztetek a tapasztal{sra, s ez a szomjús{g 

oly őrjítő volt néha, hogy elfeledtette veletek, hogy ti vagytok a Fény.  

Kezdtetek ellentétbe kerülni egym{ssal, hiú örömet éreztetek a győzelmen, amit egym{son 

arattatok. Neheztelések születtek és fokról-fokra vad gyűlölethez vezettek.  

És ami a legsajn{latosabb, egészen megfeledkeztetek a Fényről és a sötétséget fogadt{tok el 

természeteteknek. Kezdtetek kételkedni a Jó, Igaz és Szép létezésében; a Fény nem létezővé 

v{lt sz{motokra, valószerűtlenné, helyét a sötétség foglalta el, mint az egyetlen valós{gpont. 

És ami ut{n így félrevezetett a sötétség, éneteket és szükségleteit tettétek meg minden dolgok 

mértékének, elfeledvén, hogy egykor csak azért éltetek, hogy a Fényt szolg{lj{tok. Mégis 

folyton harcoltatok, csodagyermekek.  

A csata szünet nélkül {llt. Volt idő, amikor valameddig visszaszorított{tok a sötétséget és a 

Fény mellett tettetek vallom{st. De mihelyt kimerültetek a küzdelemben és azt kív{nt{tok, b{r 

lenne vége, megcsalattatok. A f{rads{gnak ezen pillanataiban a sötétség a pihenést és 

megnyugv{st hozó {llarc{t öltötte mag{ra. Abban a pillanatban azonban, amikor féligmeddig 

elfogadt{tok ezt a l{tszólagos pihenést, azonnal ler{ntott és eszközévé tett benneteket. Így 

ejtett csapd{ba az anyag és eltöltött gőggel, vagy kéjjel, vagy kapzsis{ggal, vagy gyűlölettel, 

vagy hamiss{ggal.  

Ezer meg ezer form{ban cs{bított az anyag és rabszolg{iv{ tett titeket. Amint mindny{jan az 

anyag eszközévé lettetek, csodagyermekségtektől függött, miféle fajta sötétség ejtett 

rabj{ul. Azt a csodagyermeket, akinek az uralkod{s érzésével kellett volna hozz{j{rulnia a 

Fényhez, a gőg {ltal ejtették rabszolgas{gba; az aki rokonszenvével kellett volna, hogy a Fényt 

gazdagítsa, a kegyetlenség eszköze lett. És mint ahogy minden csodagyermeknek megvolt a 

maga aj{ndéka, amit a Fénynek kellett volna megkapnia, megvolt mindenik sz{m{ra az igazi 

természetéről való megfeledkezés speci{lis form{ja is.  



 

Az emberek fiai nem vakt{ban teszik a rosszat. Mint ahogy minden {rnyék alakja azt a form{t 

mint{zza, amelyik veti, úgy {ll ott a rossz minden fajt{ja mögött is - alig kivehetően - a 

csodagyermek természete, aki harcol a sötétséggel és győzni v{gyik. Mint ahogy a rossz csak a 

jó sötét oldala, úgy van meg a Fényben is a gőgnek, a vakmerőségnek, kéjnek, kapzsis{gnak és 

hamiss{gnak ellentétes pólusa, mint önbizalom, b{tors{g, rokonszenv, gyöngédség, lemond{s 

és sokoldalús{g.  

Csak az uralkodhatik a sötétség erőin, aki ismeri a jónak és rossznak ezt a misztérium{t.  

Mert a rosszat nem lehet azzal elpusztítani, ha gyűlöljük, sem pedig ha elnyomjuk. Ha csak a 

legcsekélyebb haragot érezzük a rossz ir{nt, a gyűlölködő m{ris a sötétség erői vezetékévé 

v{lik. Haragj{val még több rosszat v{lt ki a bűnösből; a sötétség egyik form{j{t erőszakkal 

elnyomja ugyan benne, de ugyanakkor m{sik form{t hív életre, és az hasonlítani fog a sötétség 

ama form{j{ra, amelynek ő maga is hatalm{ban van, jóllehet öntudatlanul.  

 

Senki meg nem értheti, miért tesz rosszat az embernek fia, hacsak meg nem pillantja a 

csodagyermeket. Mert míg amikor a sötétség hatalm{ban is van, mint az ember fia, a Fényt 

egészen mégsem feledheti el. Az ember fia csak azért nyújtja ki a kezét egy gyönyör ut{n, mert 

hom{lyosan emlékszik a Fény orsz{g{ra, ahonnan sz{rmazik, és szeretne véget vetni 

sz{műzetésének. De nem ébred r{, hogy az, amit megragad, a sötétségtől való, nem pedig a 

Vil{goss{gtól. Így azt{n minden gyönyör sebet ejt, és mindegyik seb tov{bb vakít.  

Csak egy módja van annak, hogy megszabaduljunk a sötétség rabs{g{ból. Ha azt keressük, 

ami belül van és lemondunk arról, ami kívül van. Valah{nyszor lemondunk arról, hogy a 

boldogs{got igényeljük, valah{nyszor elhat{rozzuk, hogy nem haragszunk egy sértés miatt, 

valah{nyszor a személytelen megfigyelés foglalja el az elitélés helyét, egy-egy szakad{s t{mad 

a sötétségen, amely az ember fi{t körülveszi, és a csodagyermek egy fénysugara vil{gítja meg 

szívét és elméjét. Mint ahogy a betegség eltűnik az egészség be{llt{val, a sötétségnek is mennie 

kell, ha jön a Fény. Mert ti mindig a Fény vagytok, és semmi sem kell boldogs{gotokhoz és 

növekedésetekhez, amit a Fény meg ne adhatna nektek.  
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Aj{nl{s oka: 

„Az Ige az igazi vil{goss{g volt, amely a vil{gba jött, hogy megvil{gítson minden embert. A 

vil{gban volt, és a vil{g ő{ltala lett, de a vil{g nem ismerte fel őt. A tulajdon{ba jött, de övéi 

nem fogadt{k be. Mindazoknak azonban, akik befogadt{k, hatalmat adott, hogy Isten 

gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test 

kív{ns{g{ból, és nem is a férfi akarat{ból, hanem Istentől születtek.” (Jn 1,9-13) 

 

„És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig l{ttuk az ő dicsőségét, mely az Atya 

Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazs{ggal.” (Jn 1,14) 

Őszintén szeretni (ismeretlen szerző) 

Egy könyörületes személy, l{tva hogyan küszködik egy pillangó, hogy kiszabadítsa mag{t a 

b{bból, segíteni akart neki. Nagyon gyengéden kit{gította a sz{lakat, kialakítva egy kij{ratot. 

A pillangó kiszabadult, kibújt a b{bból, bizonytalanul bukd{csolt, de nem tudott repülni. 

Valamit ez a könyörületes személy nem tudott, és ez az, hogy csak a megszületés, kibúj{s 
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küszködésén keresztül tudnak annyira megerősödni a sz{rnyak, hogy repülni lehessen velük. 

Megrövidített életét a földön töltötte, sose ismerte meg a szabads{got, sose élt igaz{n." 

Én úgy mondom, nyitott kézzel szeretni. Ez olyan tapasztalat, ami lassan ért meg bennem, a 

f{jdalom tüzében és a türelem vizében kov{csolódva. Azt tapasztalom, hogy musz{j 

felszabadítanom azt akit szeretek, mivel ha r{kulcsolódok, r{csimpaszkodom, vagy 

megprób{lom ir{nyítani, azt vesztem el, amit megtartani prób{lok. Ha én megprób{lok 

megv{ltoztatni valakit, akit szeretek, mivel úgy érzem, én tudom milyennek kellene lennie, 

akkor egy nagyon értékes jog{tól fosztom meg. A jogtól, hogy felelősséget v{llaljon saj{t 

életéért, v{laszt{saiért, létform{j{ért.Valah{nyszor r{erőltetem a kív{ns{gomat, akaratomat, 

vagy megprób{lok hatalmat gyakorolni felette, megfosztom a fejlődés, az érés lehetőségétől, a 

birtokl{si v{gyammal korl{tozom, keresztezem, és teljesen mindegy milyen jó sz{ndékkal 

tettem ezt. Korl{tozni és {rtani tudok a legkedvesebb óvó cselekvésemmel, és védésem, túlzott 

figyelmem szavakn{l ékesszólóbban tudja mondani a m{sik személynek: ,,Te képtelen vagy 

vigy{zni magadra, nekem kell veled törődnöm, vigy{znom r{d, mert Te az enyém vagy, én 

vagyok érted a felelős!" 

 

Ahogy tanulom és gyakorlom, egyre ink{bb azt tudom mondani annak, akit szeretek: 

,,Szeretlek téged, értékellek téged, tisztellek, bízom benned, és bízom abban, hogy birtok{ban 

vagy, illetve ki tudsz fejleszteni magadban olyan erőt, képességeket, hogy mindazz{ v{lj, ami 

lehetséges sz{modra, ha én nem {llok az utadban.  

Annyira szeretlek, hogy teljesen felszabadítalak, hogy egym{s mellett sét{ljunk örömben, 

b{natban. Együtt fogok veled érezni, ha sírsz, de nem foglak kérni, hogy ne sírj. Törődni fogok 

a szükségleteiddel, t{mogatni foglak, de nem tartalak vissza, amikor egyedül tudsz menni. 

Mindig készen fogok {llni, hogy veled legyek a b{natodban, mag{nyodban, de nem fogom azt 

elvenni tőled. Igyekezni fogok, hogy figyeljek szavaidra, azok jelentésére, de nem ígérem, 

hogy mindig egyet fogok veled érteni. Néha dühös leszek, és olyankor ezt olyan nyíltan fogom 

neked megmondani, hogy ne kelljen különbözőségeink miatt elutasít{st, vagy elidegenedést 

éreznem. Nem tudok mindig veled lenni, nem hallom meg mindig amit mondasz, mert van, 

amikor magamra kell figyeljek, magammal kell törődjek, de ilyenkor is olyan őszinte leszek 

veled, amennyire csak tudok." 

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=1864&n=blueflower 

 

Aj{nl{s oka: 

„Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. 

Minden ő{ltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az 

emberek vil{goss{ga. A vil{goss{g a sötétségben vil{gít, de a sötétség nem fogadta be.” (Jn 1,1-

5) 

 

„Az Ige az igazi vil{goss{g volt, amely a vil{gba jött, hogy megvil{gítson minden embert. A 

vil{gban volt, és a vil{g ő{ltala lett, de a vil{g nem ismerte fel őt. A tulajdon{ba jött, de övéi 

nem fogadt{k be. Mindazoknak azonban, akik befogadt{k, hatalmat adott, hogy Isten 

gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test 

kív{ns{g{ból, és nem is a férfi akarat{ból, hanem Istentől születtek.” (Jn 1,9-13) 

 

Két magzat beszélget 

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=1864&n=blueflower


Két kis magzat beszélget egy anya has{ban: 

- Te hiszel a születés ut{ni életben? 

- Természetesen. A születés ut{n valaminek következnie kell. Tal{n itt is azért vagyunk, hogy 

felkészüljünk arra, ami ezut{n következik. 

- Butas{g, semmiféle élet nem létezik a születés ut{n. Egyébként is, hogyan nézne ki? 

- Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt. Tal{n a saj{t l{bunkon 

fogunk j{rni, és majd a sz{junkkal eszünk. 

- H{t ez ostobas{g! J{rni nem lehet. És sz{jjal enni - ez meg végképp nevetséges! Hiszen mi a 

köldökzsinóron keresztül t{pl{lkozunk. De mondok én neked valamit: a születés ut{ni életet 

kiz{rhatjuk, mert a köldökzsinór m{r most túls{gosan rövid. 

- De, de, valami biztosan lesz. Csak valószínűleg minden egy kicsit m{sképpen, mint amihez 

itt hozz{szoktunk. 

- De h{t onnan még soha senki nem tért vissza. A születéssel az élet egyszerűen véget ér. 

Különben is, az élet nem m{s, mint örökös zsúfolts{g a sötétben. 

- Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, de mindenesetre megl{tjuk a 

mam{t, és ő majd gondoskodik rólunk. 

- A mam{t? Te hiszel a mam{ban? És szerinted ő mégis hol van? 

- H{t mindenütt körülöttünk! Benne és neki köszönhetően élünk. Nélküle egy{ltal{n nem 

lennénk. 

- Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle mam{t nem l{ttam, teh{t nyilv{nvaló, hogy nincs is. 

- No, de néha, amikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és azt is érezzük, ahogy 

simogatja körülöttünk a vil{got. Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még csak 

ezut{n v{r r{nk! 

 

http://csakvar.lutheran.hu/10%20olvasnivalok/102%20tortenet%202 

Modernebb megfogalmaz{ssal: http://www.csendespercek.hu/anekdotak/1621-ket-magzat-

beszelget-2847127 

 

 

Aj{nl{s oka: 

„Az Ige az igazi vil{goss{g volt, amely a vil{gba jött, hogy megvil{gítson minden embert. A 

vil{gban volt, és a vil{g ő{ltala lett, de a vil{g nem ismerte fel őt. A tulajdon{ba jött, de övéi 

nem fogadt{k be. Mindazoknak azonban, akik befogadt{k, hatalmat adott, hogy Isten 

gyermekei legyenek” (Jn 1,9-12) 

„És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig l{ttuk az ő dicsőségét, mely az Atya 

Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazs{ggal.” (Jn 1,14) 

A kicsi lélek története 

Részlet: Neale Donald Walsch – Beszélgetések Istennel 

Volt egyszer egy lélek, aki fénynek ismerte önmag{t. Lévén újdonatúj lélek, türelmetlenül 

v{gyott a megtapasztal{sra. 

- Én vagyok a fény!- mondogatta - én vagyok a fény! 

Ám mindaz, amit erről tudott és mondott, nem helyettesíthette a megtapasztal{s{t. 

 

M{rpedig abban a birodalomban, ahol ez a lélek felbukkant, semmi m{s nem létezett, csak 

fény, fény és fény. Valamennyi lélek nagyszerű volt, valamennyi lélek csod{latos volt, és 

valamennyi lélek az én fenséges fényemmel ragyogott.  

http://csakvar.lutheran.hu/10%20olvasnivalok/102%20tortenet%202
http://www.csendespercek.hu/anekdotak/1621-ket-magzat-beszelget-2847127
http://www.csendespercek.hu/anekdotak/1621-ket-magzat-beszelget-2847127
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=64511&n=blueflower&blog_cim=A%20kicsi%20l%E9lek%20t%F6rt%E9nete


 

Ilyenform{n a szóban forgó kis lélek úgy érezte mag{t, mint gyertyal{ng a napsütésben. A 

legnagyobb ragyog{s közepette, melyhez ugyan maga hozz{tette a saj{tj{t, nem l{thatta 

önmag{t, nem tapasztalhatta meg önmag{t annak, Aki és Ami valój{ban. 

 

Majd az történt, hogy ez a lélek epekedve sóv{rgott megismerni önmag{t. És oly hatalmas volt 

a v{gyód{sa, hogy így szóltam egy napon: 

- Tudod-e kicsike, mit kell tenned, hogy kielégítsd a te hatalmas v{gyód{sodat? 

- Mit, Istenem, mondd, mit? B{rmit megteszek! - ki{ltotta a kicsi lélek. 

- El kell v{lasztanod magad tőlünk, a többiektől, v{laszoltam. Folyamodj a sötétséghez! 

- Mi az a sötétség, ó szentséges Egy? - kérdezte a kicsi lélek. 

- Az, ami te nem vagy - v{laszoltam, és a lélek megértette.  

 

Követte a tan{csomat. Elt{vozott a mindenségből, és egy m{sik tartom{nyba költözött. Ebben 

a tartom{nyban a lélek rendelkezett azzal a hatalommal, hogy megtapasztaljon mindenféle 

sötétséget, és meg is tette.  

Ám a sötétség közepette egyszer csak felki{ltott: 

- "Aty{m! Aty{m! Miért hagyt{l el engem?" - miként Te, amikor a legsötétebbnek tartott időket 

éled.  

 

Én azonban soha nem hagylak el téged, mindig melletted vagyok, és készen {llok r{, hogy 

emlékeztesselek arra, Aki Valój{ban Vagy, és mindig készen {llok r{, hogy hazahívjalak. Ezért 

mondom, hogy legyél fény a sötétségben, és ne {tkozd a sötétséget! És ne feledd, hogy Ki 

Vagy, olyankor sem, amikor mindenfelől körülfog mindaz, ami nem vagy! Csak adj h{l{t a 

teremtésért, akkor is, ha éppen a megv{ltoztat{s{ra törekszel. És tudd, hogy amit a 

legnagyobb megprób{ltat{sod idején teszel, az lehet a legnagyobb diadalod. Mert az {ltalad 

teremtett tapasztalat annak kinyilv{nít{sa, Aki Vagy, - és Aki Lenni Akarsz. 

 

Azért meséltem el ezt a kis történetet - a lobogó kis lélekről szóló tanmesét - hogy jobban 

megérthesd, miért éppen olyan a vil{g, amilyen; és hogyan v{ltozhat meg mindez egyetlen 

pillanat leforg{s alatt, ha mindenki emlékszik legmagasztosabb valós{ga isteni igazs{g{ra. 

B{rki érezheti mag{t megb{ntva, b{rki érezheti úgy, hogy {rtalm{ra voltak, {m amikor 

visszatértek az Örök Birodalomba, r{jöttök majd, hogy nem ért benneteket semmiféle k{r. 

Akkor meg fogtok bocs{tani azoknak, akikről azt hittétek, hogy megb{ntottak benneteket, 

mert tudatosulni fog bennetek a Magasabb Rendű terv. 
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=1864&n=blueflower 

 

 

2.4.2. Evangélium tém{j{t feldolgozó vers 
Aj{nl{s oka: 

„Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. 

Minden ő{ltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az 

emberek vil{goss{ga. A vil{goss{g a sötétségben vil{gít, de a sötétség nem fogadta be." (Jn 1,1-

5) 

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=1864&n=blueflower


„Az Ige az igazi vil{goss{g volt, amely a vil{gba jött, hogy megvil{gítson minden embert. A 

vil{gban volt, és a vil{g ő{ltala lett, de a vil{g nem ismerte fel őt. A tulajdon{ba jött, de övéi 

nem fogadt{k be.” (Jn 1,9-11) 

 

Weörös S{ndor – Ima 

Köszöntelek a folyók zúg{s{val,  

a felhő-arcú hegyekkel, a hegy forma fellegekkel,  

a gong-alakú csillagokkal,  

köszöntelek a sziv{rv{nnyal, az éj minden tüzével,  

és végül az {mulatos nap-ragyog{ssal:  

mind a tiéd!  

valamennyiben itt vagy,  

akkor is, ha szenderegsz és úgy is, ha lesz{llsz hozz{nk v{ratlanúl  

s a teremtmények seregének megvil{gítod újra meg újra  

kerek pajzsaidat, eleven mezőkön és rideg mérföldköveken heverőket,  

egyszerűségük örök titk{ban, nyílts{guk rejtelmében,  

miket {llandó ittlétük miatt oly könnyen, szűntelenül feledünk. 

http://www.ars-sacra.hu/vers.php?vers=24 

 

Aj{nl{s oka:  

„Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. 

Minden ő{ltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. (Jn 1,1-3) 

„Az Ige az igazi vil{goss{g volt, amely a vil{gba jött, hogy megvil{gítson minden embert. A 

vil{gban volt, és a vil{g ő{ltala lett, de a vil{g nem ismerte fel őt. A tulajdon{ba jött, de övéi 

nem fogadt{k be.” (Jn 1,9-11) 

 

Wass Albert – Intelem (részlet) 

A l{tszat csal. Isten ma is a régi.  

Te hagytad őt el, te s a többiek,  

s míg vissza nem zar{ndokoltok Hozz{,  

s a múlt hib{it le nem törlitek:  

magyar földön nem lesz új  

Magyarorsz{g,  

Gaz és szemét nem terem nemzetet!  

S a gyűlöletet nem mossa le semmi,  

csak az összetartó igaz szeretet! 

http://www.ars-sacra.hu/vers.php?vers=110 

 

Aj{nl{s oka:  

„Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. 

Minden ő{ltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az 

emberek vil{goss{ga.” (Jn 1,1-4) 

„Az Ige az igazi vil{goss{g volt, amely a vil{gba jött, hogy megvil{gítson minden embert. A 

vil{gban volt, és a vil{g ő{ltala lett, de a vil{g nem ismerte fel őt. A tulajdon{ba jött, de övéi 

nem fogadt{k be.” (Jn 1,9-11) 

 

http://www.ars-sacra.hu/vers.php?vers=24
http://www.ars-sacra.hu/vers.php?vers=110


Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem  

 

Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,  

Hófehér csúcsokra, kop{r legelőkre.  

Kanyargós folyók tükrében l{ttam kelni a Napot,  

Sugaraiban {lmos hajnal mosakodott.  

L{ttam az óce{nt gyermekként ragyogni  

Sir{lyokat felette felhőkkel t{ncolni,  

L{ttam a békét az emberek szívében,  

L{ttam az erdőket fürödni a fényben.  

L{ttam sok-sok mosolyt és l{ttam a reményt,  

L{ttam az embert, és l{ttam a zenét,  

L{ttam a földet szeretetben élni,  

L{ttam a csöndet a széllel zenélni.  

L{ttam Istent amerre csak néztem,  

Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,  

S az Ő hangj{n szólt hozz{m a szél,  

Mint anya, ki gyermekének mesél,  

Millió apró tükörben l{thatod magadat,  

Hisz olyannak l{tod a vil{got, amilyen Te vagy! 

 

http://www.ars-sacra.hu/vers.php?vers=117 
 

2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó játék 

 

Aj{nl{s oka:  

„Föllépett egy ember, akit Isten küldött: J{nos volt a neve. Azért jött, hogy tanús{got tegyen: 

tanús{got a vil{goss{gról, hogy mindenki higgyen {ltala.” (Jn 1,6-7) 

 

„Az Ige az igazi vil{goss{g volt, amely a vil{gba jött, hogy megvil{gítson minden embert.” (Jn 

1,9) 

 

Magvető - Kicsiny kis fényemmel 

https://www.youtube.com/watch?v=noo-aH-nRzQ 

Kotta: http://www.kottacsere.hu/?p=444 

 

 

Aj{nl{s oka:  

„Az Ige az igazi vil{goss{g volt, amely a vil{gba jött, hogy megvil{gítson minden embert.” (Jn 

1,9) 

 

Kar{csonyi gyertyagyújt{s 

Üljünk körbe. Csendesítsük el a csoport tagjait. Lehetőség szerint sötétítsük be a termet. 

Olvassuk fel az Evangéliumból Jn 1,1-18-at. Tartsunk p{r percnyi csendet. Készítsünk ki 

középre egy feszületet vagy egy Jézust {br{zoló ikont, egy t{lc{ba pedig minden 

csoporttagnak helyezzünk ki egy teamécsest. A kar{csony közeledtével adjunk nekik 

http://www.ars-sacra.hu/vers.php?vers=117
https://www.youtube.com/watch?v=noo-aH-nRzQ
http://www.kottacsere.hu/?p=444


lehetőséget arra, hogy {tvizsg{lj{k életük sötét és a fénylő szakaszait is. Egym{s ut{n csendben 

menjenek ki középre, és kötetlen im{ds{g keretében először kérjenek bocs{natot.  

 

Fontos, hogy nem közösség előtti gyón{sra hívjuk őket, ez az alkalom csup{n elősegíti a 

megtisztul{st, és a gyón{sra való igényt! Pl. „Bocs{ss meg, Uram, minden elkövetett bűnömért 

/ akaratoss{gomért / akaratoddal való szembemenésemért<” Ezt követően adjanak h{l{t az 

Úrnak mindazért a jóért, amivel a nehéz helyzetekben megsegítette Őket, amiért, és amivel 

fényt gyújtott az életükben. 

 

Mindez idő alatt halk git{ros pengetés vagy halk gépi zene aj{nlott, mely szintén a 

meghittséget és a bensőséges hangulatot segíti elő. Kérjük meg a csoport tagjait, hogy legyenek 

diszkrétek. A csoportban elhangzottakat ne sziv{rogtass{k ki m{soknak. Őrizzék és hordozz{k 

egym{s titkait. Vegyék nagyon komolyan az elhangzottakat és figyelmes lélekkel kövessék az 

eseményeket. Ne zavarj{k egym{st rendetlenséggel, figyelmetlenséggel, közbeszól{sokkal. 

Csod{lkozzanak r{ arra, ahogy a sötétséget rajtuk és közreműködésükön keresztül Krisztus 

fénye beragyogja. 

 

Ha mindenki meggyújtotta a gyerty{j{t, a vezető p{r gondolatot fűzzön a történtekhez, majd 

énekeljen a csoporttal. Ide illik péld{ul a Gyújts éjszak{nkba fényt, mely ének a lelki sötétség 

megszüntetéséért foh{szkodik. 

 

2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó foglalkoz{sok 
Aj{nl{s oka:  

„Föllépett egy ember, akit Isten küldött: J{nos volt a neve. Azért jött, hogy tanús{got tegyen: 

tanús{got a vil{goss{gról, hogy mindenki higgyen {ltala.” (Jn 1,6-7) 

 

„Az Ige az igazi vil{goss{g volt, amely a vil{gba jött, hogy megvil{gítson minden embert.” (Jn 

1,9) 

 

Magvető - Kicsiny kis fényemmel 

https://www.youtube.com/watch?v=noo-aH-nRzQ 

Kotta: http://www.kottacsere.hu/?p=444 

 

 

Aj{nl{s oka:  

„Az Ige az igazi vil{goss{g volt, amely a vil{gba jött, hogy megvil{gítson minden embert.” (Jn 

1,9) 

 

Kar{csonyi gyertyagyújt{s 

Üljünk körbe. Csendesítsük el a csoport tagjait. Lehetőség szerint sötétítsük be a termet. 

Olvassuk fel az Evangéliumból Jn 1,1-18-at. Tartsunk p{r percnyi csendet. Készítsünk ki 

középre egy feszületet vagy egy Jézust {br{zoló ikont, egy t{lc{ba pedig minden 

csoporttagnak helyezzünk ki egy teamécsest. A kar{csony közeledtével adjunk nekik 

lehetőséget arra, hogy {tvizsg{lj{k életük sötét és a fénylő szakaszait is. Egym{s ut{n csendben 

menjenek ki középre, és kötetlen im{ds{g keretében először kérjenek bocs{natot.  

https://www.youtube.com/watch?v=noo-aH-nRzQ
http://www.kottacsere.hu/?p=444


 

Fontos, hogy nem közösség előtti gyón{sra hívjuk őket, ez az alkalom csup{n elősegíti a 

megtisztul{st, és a gyón{sra való igényt! Pl. „Bocs{ss meg, Uram, minden elkövetett bűnömért 

/ akaratoss{gomért / akaratoddal való szembemenésemért<” Ezt követően adjanak h{l{t az 

Úrnak mindazért a jóért, amivel a nehéz helyzetekben megsegítette Őket, amiért, és amivel 

fényt gyújtott az életükben. 

 

Mindez idő alatt halk git{ros pengetés vagy halk gépi zene aj{nlott, mely szintén a 

meghittséget és a bensőséges hangulatot segíti elő. Kérjük meg a csoport tagjait, hogy legyenek 

diszkrétek. A csoportban elhangzottakat ne sziv{rogtass{k ki m{soknak. Őrizzék és hordozz{k 

egym{s titkait. Vegyék nagyon komolyan az elhangzottakat és figyelmes lélekkel kövessék az 

eseményeket. Ne zavarj{k egym{st rendetlenséggel, figyelmetlenséggel, közbeszól{sokkal. 

Csod{lkozzanak r{ arra, ahogy a sötétséget rajtuk és közreműködésükön keresztül Krisztus 

fénye beragyogja. 

 

Ha mindenki meggyújtotta a gyerty{j{t, a vezető p{r gondolatot fűzzön a történtekhez, majd 

énekeljen a csoporttal. Ide illik péld{ul a Gyújts éjszak{nkba fényt, mely ének a lelki sötétség 

megszüntetéséért foh{szkodik. 

  



 

2.4.4. Evangéliumhoz tartozó festmények 

 
Borúth Andor:  Jézus születése, 

 

1905, olaj, v{szon, 211,5x114,5 cm, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria 

 
Münchenben rövid ideig Hollósy Simonn{l, P{rizsban öt évig tanult. Madridban Valazquezt tanulm{nyozta. 1896-

ban volt első ki{llít{sa a Műcsarnokban (Este a műteremben), az új intézménynek legjelentősebb kitüntetéseit nyerte 

el képeivel (köztük a bibliaiakkal: Jézus születése, 1905, Krisztus sirat{sa, 1909). Akadémikus stílusban dolgozott, 

1921-től azonban teljesen visszavonult T{traszéplakra (ma: Tatransk{ Polianka, Szlov{kia). Az MTA sz{m{ra több 

tudós portréj{t festette meg. A Magyar Nemzeti Galéria sz{mos alkot{s{t őrzi. 

2.5. Kérdések az evangéliumhoz 
 

- Mire utalnak az Ige kapcs{n az al{bbi képek, kifejezések: élet, vil{goss{g, 

kegyelem, igazs{g? 

- Mennyire ismerem én fel, hogy a vil{goss{g a vil{gba jött? 

- Mit jelent sz{momra , hogy Isten gyermeke vagyok? 



 
 

 

3. Oratio – im{ds{g 

3.1. A szentmise első könyörgése 

Istenünk, te az emberi természet méltós{g{t csod{latosan megalkottad, 

és még csod{latosabban megújítottad. 

Add, kérünk, hogy részesedjünk Fiad istenségében,  

aki szeretetből mag{ra vette emberi természetünket. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

3.2. Szerzetes közösségek im{ja: 
Abba! Atya! 

Végtelen isteni szereteted legerősebb bizonyíték{t adtad nekünk, amikor elküldted hozz{nk 

egyetlen Fiadat, aki a betlehemi Kisded személyében jelenik meg földünkön, hogy mag{ra 

véve emberi természetünket, osztozzon velünk életünk minden rezdülésében, a bűnt kivéve, a 

szülők ir{nti h{l{s bizalmunkban, örömökben és f{jdalmakban, feszültségekben és 

elhagyatotts{gban, boldogs{gban és reménységben. Tudod, hogy sok veszély fenyeget minket 

ami megakad{lyozhat az Ő befogad{s{ban, de mégis add nekünk azt a p{ratlan kegyelmet, 

hogy szemlélhetjük arc{n dicsőségedet. Mivel dicsőségedből igazs{g és kegyelem {rad, 

képesek leszünk őt befogadni, aki övéinek nevez bennünket és hatalmat ad nekünk arra, hogy 

gyermekeiddé v{ljunk. És nem csak gyermekeiddé leszünk, hanem őszinte, hat{rozott 

tanúidd{; minden nehézség ellenére reménykedni fogunk végtelen jós{godban, tanús{got 

teszünk ir{ntunk való üdvözítő tervedről, és Fiaddal együtt a Szentlélek vil{goss{g{ban 

minden testvérünk arc{n egy szeretett gyermeked von{sait fogjuk felismerni. 

Sarutlan K{rmelita Nővérek 

 

 



4. Contemplatio – szemlélődés (fotók) 
 

 

 
 

 

5. Condivisio – megoszt{s 

5.1. Örömhír megfogalmaz{sok 

Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy< 

- az Isten annyira szeret, minket, hogy alkalmazkodik a mi csekély értelmükhöz 

és mindig, sokféle úton bizonyítja a létét, szeretetét. 

- A megtestesült Ige: Jézus Krisztus végérvényesen velem van, ha r{ figyelek 

megismerhetem az Aty{t. 

- Nekem ebben a szakaszban az az örömhír, Isten gyermekei lehetünk 

- Isten minden emberért eljött a vil{gba. 



 

6. Actio, oper{ció – tettekre v{lt{s 

6.1. Tanús{gtétel megfogalmaz{sok 

Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy< 

- még jobban keressem az Istent a mindennapjaimban. 

- Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, elmélyüljek 

Istengyermekségemben. 

- én is megprób{ljak vil{goss{g lenni m{sok sz{m{ra. 

 


