
VI. évfolyam 12. szám  2018. december 

Övéi közé jött 

Gyermekkorunk játéka a körbe-körbe forgatás után szédelegve nekiindulni 

a világnak. Jót nevettünk magunkon és egymáson, mennyire nem tud 

megállni a lábán és tájékozódni még néhány lépés erejéig sem ilyenkor az 

ember. 

Karácsony közeledtével a felnőttek körében is elindul ez a játék. S ahogy 

egyre jobban pörögnek a napok, sok minden és sok mindenki megpróbál 

bennünket is felpörgetni az ünnepre hivatkozva – pedig ehhez az ünnephez 

aztán kell a józanság, a tisztánlátás. 

Ha visszaemlékezünk, a betlehemi születéskor is nagy volt a sürgés-forgás 

– éppen ezért csak néhányan vették észre a csodát, a történelem legnagyobb 

eseményét: hogy Isten emberré lett, hogy meglátogatott minket, hogy 

hasonló lett hozzánk, hogy minket Magához hasonlóvá tegyen. Mi vártunk 

rá ezer évig, s közben megpróbáltuk elképzelni, milyen is lesz – aztán 

mégsem vettük észre! 

A nagy sürgés-forgásban nem jutott Neki hely. Meg különben sem olyan 

volt, amilyennek vártuk. Nem így képzeltük. 

„Övéi közé jött, de övéi nem fogadták be.” – állapítja meg sommásan János 

apostol. Ennek nem szabad ezen a karácsonyon megismétlődnie.  

 
Juhász Géza 



Az ikontisztelet krisztológiai alapja 

Az Ószövetség az a korszak volt, amelyben 

Isten a szaván keresztül nyilatkoztatta ki magát. 

Tehát a Messiásra való várakozás ideje, ezért volt 

tilos a láthatatlan Istent ábrázolni. /Eltekintve a 

szövetség sátrának szimbolikus ábrázolásaitól./        

Ez a tilalom csak egy ideiglenes intézkedés volt.  

Az Újszövetségben Isten egyszerre szóban és 

képben nyilatkoztatta ki magát, ez a szemlélődés 

ideje. Mert Isten örök szava, a Logosz, az Atya 

képmása emberré lett. Isten szövetséget kötött az 

anyaggal és láthatóvá lett. A Fiú megtestesülése teszi 

jogossá a szentképek elkészítését. Így érvelnek az 

igazhitű teológusok a képvitában, és ezt a Niceai 

Egyetemes Zsinat 787-ben ünnepélyesen kihirdette.  

Az atyák hangsúlyozzák, hogy az Újszövetség az Ószövetség 

beteljesítője. Ezt egész logikusan állapítják meg: az ikonok készítése legyen 

egy lényeges feltétel a keresztények számára: a hitről való tanúságtétel ez – 

tehát nemcsak lehet és szabad, hanem szükséges és kívánatos. Már a Trulloszi 

Zsinat 691-ben előjelezte a 82. kánonban ezt az utat. Az ikon elutasítása a 

megtestesülés tagadásával egyenértékű. Azt mondhatjuk, hogy az igazhitűek 

diadala a képet támadók fölött, az igaz hit győzelme is a krisztológiai 

eretnekségek fölött, amelyek Krisztus valóságos Istenemberségét tagadják. 

A keleti Egyház az első nagyböjti vasárnapon ünnepli az igazhitűségnek ezt a 

győzelmét. Az ünnep kontákjában ez így hangzik: „Az Atyának leírhatatlan 

Igéje, tőled, ó, Istenszülő, megtestesülvén, leíratott…”. Ez a mondat kifejezi az 

ikon krisztológiai alapját. Krisztus arcképe a Khalkedóni zsinat dogmájának 

felel meg: Jézus személyét ábrázolja – az Atyával egyenlő isteni 

természetében, velünk egyenlő emberi természetében.  
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Sem az isteni, sem az emberi természetet nem lehet egymástól 

elszigetelten ábrázolni. Ezért Krisztust az ikon mindig Istenemberként 

mutatja be az ő dicsőségében: a dicsfényen és a fénykoszorún, a görög 

feliraton /ho ón/, méltóságának, fenségének és ragyogásának kifejezésén 

keresztül – sőt még a kereszten való megaláztatásában is. A TE SZENT 

KÉPED előtt meghajlunk, Jóságos, * kérvén bűneink bocsánatát, Krisztus 

Istenünk, * mert önként kegyeskedtél testileg a keresztre fölmenni, * hogy 

megszabadítsd, kiket alkottál, az ellenség rabságából. * Ezért hálásan kiáltjuk 

neked: * Mindeneket örömmel betöltöttél, Üdvözítőnk, * eljővén a világot 

üdvözíteni.(tropár) 

Pacsai János 

Mit jelent szeretetünk és barátságunk Krisztus felé? 

Jézus Krisztus, amikor emberré lett értünk, attól a pillanattól nem úgy mutatja 

magát, mint Törvényhozó, hanem mint barátunk és társnak tárja fel magát.      

Ő nem azért jött, hogy elítéljen minket (törvény), hanem, hogy felszabadítson a 

bűn hatalma alól, vagyis, hogy életünk legyen és bővebben legyen. És ez a bővebb 

élet a feltámadás által jön, hiszen feltámadása által újjáéleszti az életet bennünk! 

Most is sokan valljuk, hogy Jézus Krisztus Isten Fia. Hisszük, de valahogy nem 

tudjuk szeretni, mint személyt. Tőlünk több hitet vár Jézus. Szomorúan kérdezi az 

apostolokat is, meddig maradjak még veletek?  

Hogyan lehet megszeretni Jézust? 

Jézus Krisztusban mindenben hasonlóak vagyunk. Amikor valaki kifejezi, hogy 

ragaszkodik egy kedves barátjához, úgy kellene Jézus Krisztushoz is, ily módon 

kellene megmutatni szeretetünket. Ki kell alakítani ezt a bensőséges kapcsolatot. 

Nagyon nehéz eljutni erre a személyes kapcsolatra. Sok-sok dolognak kell velünk 

történnie, csalódások, kudarcok, reménykedések, hogy kimozduljunk 

kényelmességünkből, közönyünkből, vagy félelmeink örvényéből.  

Az igazi barátot a bajban lehet felismerni. Egymás gondját, baját felvállalni, a 

másik gondját megoldani. A félreértések, próbakövei a barátságnak és egy-egy 

megpróbálást, ha kiállunk, utána nagyobb bizalommal térünk vissza egymáshoz.  
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Krisztussal könnyebb barátságba kerülni, hiszen ő elviseli a szégyent, a gyűlöletet, a 

szenvedést. Ő nem távolodik el tőlünk. Nem utál, vagy hidegül el tőlünk.       

Minden nap közeledik hozzánk, a mindennapi-megtört kenyérben, de mi valahogy 

eltávolodunk tőle. Ő nem sértődik meg, hanem jön hozzánk. Mennyi bűnt elkövetek 

és ő nem hagy cserben. Az igaz barátok nem irigyek, nem sajnálják a 

boldogságunkat. A barátság több energiát igényel, mint az istenfélelem. Amikor egy 

barátunk rossz állapotba kerül, félünk cselekedni, nehogy megbántsuk. Jézus nem 

késlekedik, azonnal a segítségünkre siet. Jézus azonnal megy, de nem hiánypótló, 

hanem értünk és velünk küzd. Amikor azt látjuk, hogy egy barátunk elidegenedik 

tőlünk, vagy ha meghal, szívszorító módon gyászoljuk, bár tudjuk, hogy a 

feltámadásban találkozunk vele és ez a mostani távozás nem választ el tőle örökre!  

Kár lenne, ha Jézussal úgy bánnánk, mint a barátainkkal. Egyre többször a 

barátságok már csak érdekkapcsolatok. Barátkozunk, mert az érdekünk, helyzetünk 

ezt kívánja. Az évtizedek során elfogytak a barátaink, hiszen csak önzésünkre 

használtuk őket. „De a test kívánsága a halálba vezet, a Lélek vágyódása ellenben 

élet és béke.” (Róm8,6) 

Néha a barátból ellenség lesz. Jézus megmutatja, hogyan kell bánni azokkal, akik 

ellenségünkké váltak. Krisztus mindig barátként viselkedik. Ő kopogtat az ajtókon 

és azért jön, hogy segítsen minket. Minden nap teszünk szemrehányást Krisztusnak, 

mert mi kapzsik vagyunk és zsákmányként ragaszkodunk mindenhez és 

mindenkihez. Irigylem a másikat, mert Isten az Ő munkájára tekint. Irigylem, mert 

Krisztus felé halad, de én nem vállalok semmilyen kockázatot.  

Krisztussal való kapcsolatban is azt szeretnénk, hogy előnyünk legyen a másikkal 

szemben. A Krisztus barátságából való tanulás azt jelenti számunkra, hogy ne a 

magunkét keressük, miből lehet előnyünk. „De mit számít ez? Csak Krisztust 

hirdessék bármi módon, akár érdekből, akár tiszta szándékkal, örülök és a jövőben is 

örülni fogok neki.” (Fil1,18) 

Amikor Krisztust megszereted, az embereket is elkezded szeretni. Azt fogod látni, 

hogy egyre több barátod lesz. A minket szüntelenül szerető Jézus Krisztus kéri, hogy 

szeressük ellenségeinket. Az ellenségemet is szereti, ezért szeretné Krisztus, hogy 

hagyjuk abba a gyűlölködést, az ellenségeskedést. A bűn sötétsége elhomályosítja a 

gondolkodásunkat. Kérjük mindnyájunk közös barátját, Jézus Krisztust: „Uram, 

Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk!” Amikor Krisztus kegyelmét adja, barátunkká 

válik, azok is, akik Vele barátságban vannak, a mi barátainkká válnak és többé nem 

kezelhetjük őket, mint ellenségeinket. Jézus azt mondja: „Atyám, azt akarom, hogy 

akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, 

amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél.” (Jn17,24)         

Ez a szeretet az alapja minden barátságnak. 

Szeretettel: Lelkiatyád 
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Vers- és novellaíró pályázat eredmények 
A Miskolci Egyházmegye Missziós Irodája  

Vers és novellaíró pályázatot hirdetett. 

A pályázat témája  

„Az én Édesanyám; A Földi és Égi édesanya szerepe az életemben” volt. 

A gyermekek munkáját három kategóriában vártuk:  

általános iskola, alsó és felső tagozatosok, illetve középiskolások. 

A zsűri pontozás alapján rangsorolta a műveket, így alakult ki az első három 

helyezett minden korcsoportban. Minden pályázó oklevélben és apró 

ajándékban részesül, helyezéstől függetlenül.  

Az ajándékokat a Missziós Irodában lehet átvenni. 

Vers 6-10 éves 

1. hely: Bodnár Dániel: Édesanyámnak: Ózdi Görögkatolikus Parókia 

2. hely: Farkas Zsófia: Földi és égi édesanyám: Szent Miklós Görögkatolikus 

Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Edelény 

3. hely: Maródi Margaréta: Az én édesanyám: Szent Miklós Görögkatolikus 

Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Edelény 

Vers 11-14 éves 

1. hely: Kovács Lilia: Édesanyám: Szent Miklós Görögkatolikus Általános 

Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Edelény 

2. hely: Lukács Adél: Anya: Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, 

Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Edelény 

3. hely: Németh Dorina: Édesanyáink: Szent Miklós Görögkatolikus 

Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Edelény  

Próza novella: 

1. hely: Korpás László: Álom: Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, 

Álatalános Iskola és Gimnázium Nyíregyháza 

2. hely: Czifra Anna Márta: Az én hősöm Hajdúnánási Kőrösi Csoma 

Sándor Református Gimnázium 

3. hely: Zsigmond Brenda: A földi és égi édesanya szerepe az életemben 

Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola, Encs 
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Baba—maba foglalkozás 

Szeretettel várunk minden anyukát és babáját (0-3 éves korig), 

a Missziós Irodában! 

(3526 Miskolc, Szeles utca 35.) 
 

Decemberi foglalkozás időpontja: 

2018. 12. 12. (szerda): 16:30-17:15 
 

Ölbeli játékok, mondókák, énekek, 

kötetlen játék, beszélgetés... 

Érdeklődni lehet: Bárányné Nagy Melindánál 06-30-630-5202 

Vers- és novellaíró pályázat eredmények 

Dícséretben részesülnek: 

Nagy András: Anyák Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Álatalános Iskola 

és Gimnázium, Nyíregyháza 

Sulomán Hanna: Az édesanyám Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, 

Álatalános Iskola és Gimnázium Nyíregyháza 

Sári Lilla: Anyukám Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola, Edelény 

Viszlai Ariella: Anya Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola, Edelény 

Kosiczki Luca: Az ÉN anyukám Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola, 

Múcsony 

Zsigmond Gábor: A földi és égi édesanya szerepe az életemben Szent László 

Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Encs 
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Karácsonyi ajándékötletek  

gyerekeknek felnőtteknek széles választékban. 
 

A mesék és a képek elkalauzolnak benneteket a Biblia 

világába, hogy feltáruljon előttetek az édenkert, a betlehemi 

istálló és a Golgota "másik oldala", vagyis az: hogyan 

láthatták a történetekben szereplő állatok a világ teremtését, a 

kis Jézus születését, vagy épp a kenyérszaporítás csodáját. 

 

 

E könyvünkben összegyűjtött elmélkedésekkel az a célunk, 

hogy segítsünk a hívőknek ismét megtalálni a karácsonyi 

öröm valódi és mély forrásait, hogy újra meg újra 

rácsodálkozhassanak a jászol előtt állva. 

 

A történetekből – amelyek között több karácsonyi témájú 

elbeszélést is találunk – átsüt a higgadt bölcsesség, néhol a 

kifinomult irónia. 

Decemberi nyitva tartás 

december 8. szombat 900-1300 

december 15. szombat ZÁRVA 

december 16. vasárnap 900-1100 Székesegyház udvara 

december 22. szombat 900-1200 

Hétköznapokon 900-1700  

december 23. és január 9. között ZÁRVA! 

Nyitás: január 10-én 900 

Minden kedves vásárlóinknak  

áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk! 



A cikkeket vagy véleményüket a következő e-mail címre várjuk: missziosiroda@gmail.com 

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapzárta: előző hónap 25. 

Kiadja: A Miskolci Egyházmegye Missziós Irodája — MI 

Ezt a hírlevelet Csoma Zsuzsanna szerkesztette. (tel.: 06 46/792-713) 

Felelős kiadó: Juhász Géza első helynök (tel.: 06 30 7426266) 

Szeretet süti:  

Végy egy kiló meleg szeretetet, 
Szitáld a türelem szitáján, 

Nehogy pletykamag kerüljön bele. 
 

Adj hozzá egy liter bátorságot,  
Három deci szorgalmat 
És egy csipetnyi jóságot. 

Azután gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel, 
és takard le tiszta jókedvvel. 

 

Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél, 
Szórd meg asszonyi kacagással, 

És tegyél rá pár csepp nyugodt megfontolást. 
 

Annyi darabra vágd fel, 
hogy eggyel mindig több legyen, 

Mint ahányan vagytok, 
Hidd el mindig akad valaki, aki még rászorul." 

Forrás:https://jezusafeny.hu/component/option,com_fireboard/Itemid,1/func,view/
catid,18/id,128/ 

 

Minden kedves olvasónknak 

áldott, békés, szeretetben gazdag 

karácsonyi ünnepeket kívánunk! 


