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D I C S Õ S É G J É Z U S K R I S Z T U S N A K
Nem hidegülhetünk el egymástól!

Ünnepi érintéstan
Amikor megjegyeztem, milyen szörnyû, hogy a járványhelyzet miatt
karácsonykor sem ölelhetjük meg a nem velünk élõ szeretteinket,
szüleinket, akkor Makkai László görögkatolikus pasztorálpszicholó-
gus atya egyetértve mondta, hogy bizony az érintésnek óriási jelentõ-
sége van a kapcsolatokban. Olyannyira, hogy egy tudományág is ki-
alakult a vizsgálatára, a haptonómia, azaz „érintéstan”. Ennek egyik
megállapítása, hogy naponta 10-12 pozitív érintés nagyban hozzájá-
rul a jobb mentális közérzethez.

– A karácsonyi készületi idõben,
egyben a nyomasztó világjárvány
közepette éljük a mindennapi éle-
tünket. Ott motoszkált bennünk,
milyen lesz a karácsonyunk, az ün-
nepünk, lesznek-e családi
összejövetelek, át tudjuk-e
nyújtani a szeretett szemé-
lyeknek megvett apró aján-
dékainkat, meg tudjuk-e
egymást ölelni, tudunk-e ta-
lálkozni azokkal a szerette-
inkkel, akiket egy ideje a jár-
vány miatt nem is nagyon lá-
togathattunk meg, hiszen –
felelõsségbõl – ajánlatos
volt elkerülni az érintkezést
az idõs szülõkkel, nagyszü-
lõkkel. S ez nagyon hiányzik
mindannyiunknak. Amikor
a tavaszi járvány után végre haza-
mentem, édesanyám boldogan ölelt
magához, még a könnye is kicsor-
dult, annyira jólesõ érzés volt. Ha
az ember azt tapasztalja, nincs, aki
megérintse, megsimogassa, meg-

ölelje, betegség esetén még bete-
gebbnek érzi magát...

– Az emberiség viszonylatában a
járvány miatt már nem csak szimbo-
likusan idegenedünk el egymástól:

ha szembe megy két ember, látvá-
nyosan széles ívben kerülik ki egy-
mást. Most sajnos így kell, de vissza-
találunk-e valaha az emberséghez?

Reméljük, hamarosan vége lesz
ennek, és visszatér életünk a normál

kerékvágásba. Hogy egy ilyen hely-
zetben vagyunk, indítson még na-
gyobb felelõsségre, hogy az ember
embertõl nem hidegülhet el, hiszen
egymásra vagyunk utalva, társak
kell hogy legyünk… Most türelemre
van szükségünk, s emellett annak át-
gondolására, mi is fontos igazán. Hi-
szen látjuk, hogy az élet pillanatok
alatt kicsúszik a kezünk közül. Fé-
lünk, hogy elkapjuk a betegséget, fé-
lünk, mi lesz, ha szerettünk kórház-
ba kerül, és nem vagyunk mellette…
És nyomasztó az a félelem is, mi-

lyen lesz az idei karácsony,
kik lesznek még mellettem,
hol lesznek a rokonaim…
Megköszönve a karácsony
igazi örömét, Krisztus szüle-
tését, imádkozzunk azért,
hogy nyugodtan meg tudjuk
egymást ölelni, s a szeretet-
nek ezzel a finom, érzékeny
rezdülésével fejezhessük ki,
hogy fontos a másik… A
gyermek Jézusnak is fonto-
sak voltak az elsõ érintések,
amikor Mária karjába vette,
ellátta, bölcsõbe tette, ha sírt,

fölvette, amikor menekülnie kel-
lett, végig az ölében vitte… Az
érintés olyan kapcsolatrendszer ki-
épülésének az alapja, amely gyó-
gyítani tudja a testet és a lelket…

D. K.

Akire vártunk, eljött közénk
Advent 4. vasárnapja, a kereskedelem és a média világában az arany jelzõt
kapta, mert ezen a napon hazánkban is milliók és milliók töltik el az idõt a
vásárlással. Karácsonyra készülnek, amikor megajándékozzák egymást,
szeretteiket, amikor a szentestén jóízûen fogyasztják el a halászlét, a töl-
tött káposztát, a mákos-diós kalácsot, és koccintanak egymás egészségére.

Nem vagyunk farizeusok. A hívõ,
keresztény ember is bevásárol. Mi is
szeretjük az ajándékozást és az ünne-
pi menüt, de nálunk az aranyvasár-
nap a karácsony fényétõl ragyog,
mert az Úr Jézus, az istengyermek
születését várjuk. Az éjféli szentmi-
se, a karácsony áldott és szent napja
a Kisjézussal való örömteli találko-
zás által válik az ünnepek ünnepévé.

Az olvasmányban, Sámuel 2.
könyvében a próféta, Dávid király
nagy vágyáról és Isten szent tervérõl
szól. Dávid király, Isten válasz-
tottja szeretett volna méltó há-
zat, templomot építeni az Úrnak.
Amíg õ palotában lakik, és né-
pének is tisztességes otthona
van, az Úr háza egy közönséges
sátor. Bízott benne, hogy a tervét
megvalósító nagy építkezéssel
közelebb kerülhet Istenhez és a
választott népéhez.

Az Úr világosan tudomásá-
ra hozta Dávidnak, hogy a
templom fölépítése a fia, Sala-
mon király feladata lesz. A
hír, amelyet Sámuel próféta
tolmácsolt, szomorúsággal
töltötte el Dávidot, de hamar
megvigasztalódott, amikor
megtudta, hogy az õ királyi
házából származik majd a
Messiás, az Isten Fia, aki a megvál-
tásunkért, üdvösségünkért vállalja
emberi sorsunkat.

A választott nép ezer éven át vár-
ta Isten terveinek a beteljesülését, a
szent karácsony ünnepét, amikor az
Isten Fia emberré lett, és Betlehem-
ben, Dávid városában megszületett.

A szentleckében Szent Pál apos-
tol a rómaiakhoz írt levelében a teo-
lógia mélységét: Isten üdvözítõ ter-
vét, az isteni kinyilatkoztatást és a
Jézusról szóló prófétai jövendölések
beteljesülését tárja föl a levél cím-
zettjei és mindnyájunk elõtt.

Szent meggyõzõdéssel hitte és
hirdette, hogy Isten örök titka kará-
csonykor legszentebb valóság lett,
minden nép és nemzet elõtt.

Karácsony titkának ünneplése, és
lelki átélése segítsen bennünket, hogy
a kereszténységünk megalapozott, hi-
teles és örömteli legyen. Karácsony
szent ünnepe kell, hogy átnemesítse
hitünket és életünket. Kell, hogy kö-
zelebb vigyen bennünket Istenhez és
egymáshoz. Kell, hogy alkalmassá te-
gye szívünket és lelkünket a szeretet
elfogadására és sugárzására.

Az evangéliumban Szent Lukács
evangélista Gábor fõangyal názáreti
látogatásával és Mária alázatos igen-

jével tanít bennünket és készít föl a
karácsony méltó várására. Az evan-
gélista mûvészi szépséggel, ragyogó
stílusban és nagy lelki átéléssel írja
le üdvtörténetünk szent titkának a
közlését, Isten akaratának elfogadá-
sát, a természetfölötti világ és Mária
legszentebb kapcsolatát.

Az Úr kiválasztott Leánya már
Názáretben lakik József házában. A
világ elõtt házaspárok, de a valóság-
ban úgy élnek, mint testvérek. Gábor
fõangyal, mint a gondviselõ Isten sze-
mélyes küldötte nagy hatalommal és
méltósággal érkezett Mária otthoná-
ba. A legnagyobb tisztelettel és szere-
tettel hajolt meg és köszöntötte az Úr
legkedvesebb Leányát. „Üdvözlégy,
kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!

Áldottabb vagy te minden asszony-
nál. „ A Szent Szûz megrettent, meg-
ijedt az angyaltól és köszöntõ szavai-
tól, mely nem a természetes világot
jelenítette meg. Megszólalni sem tu-
dott. Az angyal szelíden, de kellõ tisz-
telettel bátorította: „Ne félj Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert
íme, gyermeket fogansz méhedben és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod nevezni.
Nagy lesz Õ, a Magasságbeli fiának
fogják hívni.” Mária ekkor értette meg
Isten szent tervét, benne az Õ szerepét,
hívatását és a Messiás eljövetelét.

Elcsodálkozott az Úr akaratán és
az õ kiválasztottságán, ezért szelíden,
õszinte lélekkel és visszafogott, sze-
mérmes megfogalmazással tárta fel a
személyes titkát, hogy József csak a

világ elõtt férje. Gábor fõangyal
érthetõen, de nagy tisztelettel és
bölcs szavakkal világosította
föl a Szent Szüzet a Fiúisten
megtestesülésérõl: „A Szentlé-
lek száll le rád, és a Magasság-
beli ereje borít be árnyékával.
Ezért szent lesz az, ki tõled szü-
letik: Isten Fiának fogják hív-
ni.” E szavak hallatán Mária
elõtt minden világos lett.

A szülei, József és a názáreti
emberek is várták a Messiás el-
jövetelét. Lelke megtelt végte-
len szeretettel és az Isten iránti
töretlen hûséggel, szent enge-
delmességgel. Mély meghatott-
ságában csak ennyit tudott
mondani: „Íme az Úr szolgáló
leánya, legyen nekem szavaid

szerint.” Ebben a rövid hitvallásban
benne volt Mária igenje, egész élete,
hívatása, az Úr akaratával való teljes
azonosulása, elfogadása és az isten-
anyaság alázatos, de örömteli vállalása.

Az angyal, aki tökéletesen teljesí-
tette küldetését, csendben távozott.
Mária pedig imádságba merülve, el-
sõként fohászkodott ahhoz, aki ura,
de akinek majd édesanyja lesz. A
boldogságos Szent Szûz üdvtörténeti
igenje, az anyai méltóság vállalása
segítsen minket is, hogy tudjuk meg-
érteni, elfogadni és teljesíteni Isten
akaratát, hogy küzdelmes életünk so-
rán a lelkünket is áthassa a hála, a
megnyugvás, az öröm és a boldogság
isteni ajándéka.

Marics József

Jézusnak is fontosak voltak az elsõ érintések

Kölcsönös ajándékozás
Fel sem tudjuk fogni, milyen nagy ajándékot kaptunk az elsõ karácso-
nyon, hogy mit jelent Istent kapni. Igen, ez az óriási szeretetrõl tanúskodó
nagy ajándék: Isten emberré lett. Olyan lett õ Betlehemben, mint mi.

Isten olyan nagy ajándék, akinél
nincs nagyobb ajándék számunkra e
világon. Hozzá viszonyítva minden
más érték – hasonlattal élve – légy-
piszok. Akár tömérdek pénz, mond-
juk 7 milliárd forint megnyerése a
lottón.

Ehhez az eseményhez viszonyít-
va az ember Holdra vagy Marsra
szállása csak egy bolhaugrás. Mek-
kora lehet egy bolhaugrás? Legfel-
jebb 10-20 centiméter.

Olyan óriási esemény, olyan óri-
ási misztérium és ajándék az Isten
Fiának a földre szállása, hogy fel
sem tudjuk fogni. Ha a hívõk fel tud-
nák fogni – megközelítõleg is –,
örömükben ujjonganának. Kevesen
járnak a mi elég nagy kelebiai temp-
lomunkba, ha viszont a lakosságunk
fel tudná fogni ezt a betlehemi cso-
dát, egy másik csoda történne. Az,
hogy akkor vasárnaponként annyian
jönnének a szentmisére, hogy fele
sem férne be. Ha teljes egészében
felfognák az emberek, akkor nem
lenne hazánkban elegendõ temp-
lom, még az utcán is sokan állná-
nak. Ezen felül nem merülne ki sok
ember karácsonya abban, amit csak
„össznépi ellágyulásnak”, idõzített
szeretetnek, vásárlási kötelezettség-
nek és „kellemes” karácsonynak le-
het tekinteni.

Tehát a „Jézuska” óriási ajándék
az embereknek, aki mikor felnõtt,
utolérhetetlen szeretetet tanúsított
irántunk. Vállalta a megostorozást, a
töviskoronát, keresztre szögezést, Is-
tentõl való elhagyottságát. Ajkára
adhatnánk ezeket a szavakat: „Em-
berek, testvéreim, ennél jobban már
én se tudom kimutatni, hogy mennyire

szeretlek titeket!” És ezekkel a kí-
nokkal szerzett nekünk belépõjegyet
a mennyországba.

Mi milyen ajándékkal viszonoz-
zuk Jézus nagy ajándékát? Nem ne-
héz erre válaszolni. Jézus maga
mondja meg: „aki szeret engem, az
megtartja parancsaimat” (Jn 14, 23)
Föntebb említettem, hogy a tízpa-
rancsolat 3. parancsát is milyen la-
zán veszik az emberek. Mint jelen-
téktelent a hátuk mögé dobják. Vi-
szont, aki szereti Istent, Jézust, az
örömmel megy szentmisére, „akár
esik, akár fúj”.

Az elmúlt napokban beszélget-
tem egy gazdag emberrel, aki nem
jár templomba. Egyébként adakozó,
igen jó ember. A sok és halasztha-
tatlan munkájára hivatkozott, ami-
kor megindokolni akarta, hogy mi-
ért nem jár szentmisékre. Most még
nem látja a helyes sorrendet. Isten
szeretete, parancsa és a pénz, a gaz-
dagság között kell választania. Azt
a dilemmát éli, mint a „gazdag ifjú”,
aki Jézus szeretete, követése helyett
a nagy vagyonát választotta. (Mk
10,17–22) Ha a gazdag ember misé-
re járna, nevetséges lenne azt gon-
dolni, hogy ha minden vasárnap el-
menne szentmisére, akkor sem jutna
koldusbotra.

Az idei karácsony csak ezt az
egyetlen gondolatot mélyítse el ben-
nünk: a Jóisten hatalmas szeretetét,
betlehemi ajándékát köszönjük meg
azzal, hogy viszontszeretetünket jut-
tassuk kifejezésre. Azzal, hogy
igyekszünk hasonlítani minél jobban
Jézusra, a csodálatos betlehemi aján-
dékra.

Pribitek László

Krisztusfüzér
Váljunk mások számára mi is gyöngyszemekké

A Krisztusfüzér egy ima- és elmélkedõ füzér, amelyhez nincs elõírva sem-
milyen imádság, ezért korlátlan imádkozási lehetõséget kínál. A gyön-
gyök jelentéseit beazonosíthatjuk a saját életünk legfontosabb állomása-
ival és megírhatjuk a segítségével a saját életimádságunkat, így válnak a
szemek az Élet gyöngyeivé. De éppúgy jelképezhetik a gyöngyök Jézus
Krisztus életútját is, ez esetben a gyöngysor Krisztusfüzér lesz. Akár a
magunk, akár Jézus életén elmélkedünk és imádkozunk, ezáltal mélyeb-
ben megismerjük önmagunkat és közelebb kerülünk az Úrhoz.

A Krisztusfüzér, más néven Élet gyön-
gyei tizennyolc, javarészt üveggyöngy-
szembõl álló, ökumenikus eredetû
imafüzér, amelynek keletkezése Mar-
tin Lönnebo svéd evangélikus püs-
pök nevéhez fûzõdik, és amely szá-
mos országban elterjedt, a protestáns
és a katolikus egyházban egyaránt.
Minden gyöngyszem egy-egy jelen-
tést hordoz, amelyek témaként ve-
zetnek az elmélkedés során és ame-
lyekhez nem tartoznak kötelezõ imád-
ságok. Ezért is vált a füzér többféle
néven ismertté: Svédországban Meg-
váltófüzérnek, német nyelvterületen
a Hit gyöngyeinek, Dániában és Nor-
végiában Krisztusfüzérnek, miná-
lunk Élet gyöngyeinek is nevezik.

Az imafüzért Udvardy György ak-
kori pécsi püspök és az esztergomi ka-
tekétikai iroda hozta Magyarországra.
Kató Csaba diakónus és katekéta Élet
gyöngyei – Útjelzõk a XXI. század em-
berének címû füzetének két, 2005-ös
kiadása után kilenc évvel, vecsési plé-
bánossága idején felfedezte az imafü-
zért a jelenleg Zürichben szolgáló
Varga Péter atya, aki nyomban el is
határozta: meghívja az embereket,
hogy a gyöngyszemek segítségével
mélyedjenek el a Jézussal való barát-
ságban. Péter atya magyar nyelvterü-
leten apostola lett a mozgalomnak.

Az õ szerkesztésében jelent meg
2014-ben a Krisztusfüzér, Élet gyön-
gyei címû, Sánta János teológiai tanár
által lektorált könyv. A kötetet és az
imafüzért Anselm Grün többek között
e szavakkal ajánlja: „…mindenkinek
azt kívánom, akik a Hit gyöngyeit a ke-
zükbe veszik, hogy mindig egyre mé-
lyebben belenõjenek hitünk titkába és
valóban Krisztus által mások számára
gyöngyszemmé váljanak.” Beer Mik-

lós püspök pedig fõpásztori ajánlásá-
ban rámutat: ez az egyszerû gyöngyfü-
zér elvezet bennünket a Legdrágább
Gyöngyhöz, aki Krisztus.

Barsi Balázs ajánlásával egy misszi-
ós füzet is napvilágot látott, az imafü-
zér énekeihez pedig Útitársak néven
együttes is alakult, CD-jükön 28 fel-
vétel hallható. A Szeress! címû dalra
készült videóklip megtekinthetõ az
Élet gyöngyei YouTube-csatornán. A
lelkiség honlapja, közösségi oldala és
levelezõlistája gazdag tartalomkíná-
lattal várja az érdeklõdõket, a Tes-
ti-lelki Segítség Alapítvány pedig
webáruházán keresztül gondoskodik
az imafüzér és az ahhoz tartozó se-
gédeszközök terjesztésérõl.

Hogy minél többen képesek le-
gyünk mások számára gyöngysze-
mekké válni…

Varga Gabriella

„Íme az Úr szolgálóleánya”

Út lelkünk mélyéhez és Isten or-
szágához


