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Bátorító gondolat beteg és bajbajutott embereknek 
 

NE LEGYEN A MACSKÁÉ A BETLEHEM!  

Rendhagyó karácsonyi prédikáció - (Dr. Reinhold Stocker osztrák püspök) 

A bregenzi erdőben történt azon csodálatos parasztházak egyikében, melyekben 

szerencsém volt vendégeskedni. Karácsony tájékán jártunk, 

és a barátságos szobában a karácsonyfa mellett állt egy nagy 

jászol. Minden ünnepi meghittséget sugárzott. 

A házban volt egy termetes macska is, amelyik szerette a 

meleget, és mindig finom pihenőhelyeket keresett magának, 

mint a macskák általában. 

Este sikerült neki abba a szobába is besurrannia, amelyet 

tulajdonképpen nem az ő éjszakai szállására szántak. Egy 

különösen kényelmes alvóhely után kutatva rátalált a 

betlehemi istállóra. Rövid úton kipakolta a szent családot, egy mellettük álló angyalt, 

valamint az ökröt és szamarat, és kényelmesen összegömbölyödött a szent helyen… 

Reggel a szobába lépve lelepleződött a galádság Az istállóból a lusta kandúr 

hunyorgatott kifelé, miközben az angyalok bájos pofikával tartották a szalagot fölötte: 

„Dicsőség a magasságban Istennek”. Ők ugyanis nem követték kellő gyorsasággal az 

eseményeket, a lábuknál történt lényegi változást. 

A macskát természetesen kikergették, a karácsony hátralévő idejére könyörtelenül 

kitiltották a szobából. Ezen az egyszeri, különös „betlehemezésen” pedig még sokat 

nevettünk. 

A kérdés azonban az, vajon nem surranhatnak-e be titkon a mi betlehemeinkbe is kövér 

macskák, akik kirámolják mindazt, ami szent, és aztán szépen elterpeszkednek 

középen… Az a kérdés, vajon nem válnak-e a mi betlehemeink is - amelyek 

tulajdonképpen sokat jelentenek nekünk -, a macskák áldozatává. 

1. Az egyik ilyen szelíden doromboló példány, amelyik néhány házba beoson: a vallási 

felületesség. Még tartja magát néhány megfakult hagyomány, egy és más fennmaradt 

szokással -, de mindezt tulajdonképpen nem vesszük komolyan. A hit lényegéből nem 

sok marad meg. Felállítjuk a betlehemet, mert az az ünnephez tartozik, akárcsak az 

ünnepi kávéskészlet vagy a karácsonyfadíszek. A betlehem a jászollal nem más, csak 

az évszaknak megfelelő dekoráció. Ha ránéz az ember, egyáltalán nem jut az eszébe, 



hogy a szívének valamely eldugott sarkában hála támadjon, hogy Isten milyen jó 

hozzánk. Így aztán a jászolt a macska bitorolja… 

2. Egy másik macskatípus lenne a mogorva, a rosszkedvű, amelyiket ha 

megsimogatjuk, attól tartunk, megkarmol. Ez a macska az állandó veszekedés, a családi 

perpatvar, a növekvő elidegenülés, a békétlenség. Ha a házban gyűlölség és civódás 

uralkodik, a glóriás angyalok, akik heteken keresztül, az egész karácsonyi idő alatt 

tartják a transzparenst a „Békesség a Földön a jóakaratú embereknek” felirattal, olyan 

frusztráltak lesznek, mint egy atomellenes tüntetés résztvevői Csernobilban. Mert a 

házban a legszebb betlehemi fény a békesség, az egymásra figyelés, a kölcsönös 

jóindulat. 

3. Egy másik macskatípustól még inkább óvnék mindenkit! Kövér és öntudatos, és 

korunk előszeretettel tenyészti a fajtáját. Könnyen befészkeli magát a lelkünkbe, pedig 

ott tulajdonképpen a legnagyobbnak és legszentebbnek lenne csak helye. Ez a kandúr 

szimbolizálja a jóléti gondolkodást, az „egyre többet akarok szerezni” – mentalitást, 

hogy minden gondolatunk az anyagiak körül forog. E macskafajta aztán teljesen kiüríti 

a betlehemet. Akkor aztán a drága öreg barokk betlehem nem több, mint 

státusszimbólum és pénzköltési alkalom, és százszor értékesebb az a betlehem, amit a 

kis első osztályos papírból maga készít. Abban egyáltalán nincs helye kövér 

macskának. A jóllakottság és falánkság eme képviselőjét szigorúan ki kell tiltanunk a 

szobából. A betlehem ugyanis nem a birtoklás, hanem az ajándékozás szimbóluma. 

Karácsonykor az ég ajándékozza magát a földnek, míg a pásztorok és a három királyok 

a föld ajándékát viszik a mennynek. - Valószínűleg akadna még néhány macskafajta, 

amelyikre ügyelnünk kellene, de most maradjunk csak ennyinél. Határozzuk el 

szilárdan, hogy vigyázunk, nehogy a mi betlehemeink is „macskák betlehemeivé” 

váljanak.                

„JÉZUSKA” HOZZA AZ AJÁNDÉKOT? - Forrás: Könyvtitok 

Egy édesanya egyszer egy kis papíroson kapta a kérdést lányától: „Anya, te vagy a 

„Jézuska”?” Amit válaszolt neki, abból vallástól, szokásoktól függetlenül mindenki 

meríthet ötleteket az egyszer elkerülhetetlenül bekövetkező vallomáshoz: „Kedvesem! 

A válasz az, hogy nem, nem én vagyok a „Jézuska”. Az ajándékokat én hozom, ez igaz. 

Én figyelek rád hónapokon át, hogy tudjam, mi okozna neked igazán örömöt. Én 

választom ki, és én is csomagolom be őket, pont úgy, ahogy az én anyukám is tette, 

amikor még kislány voltam, és ahogy az ő anyukája is annak idején. (És igen, Apa is 

segít benne.) Elképzelem, ahogy majd te is megteszed ezt a te gyerekeidért, és tudom, 

hogy mekkora öröm lesz látnod az arcukat, amilyen izgalommal bontják ki az 

ajándékaikat, és jobban ragyognak, mint a karácsonyfa. De te sem leszel ettől Jézuska. 

A „Jézuska” hatalmasabb, mint bármelyik személy, és jóval régebb óta végzi a dolgát, 

mint amióta mi élünk… Például a szeretet, az a hatalmas erő, ami onnan legbelülről 



világítja be az életed, még a legsötétebb, leghidegebb pillanatokban is. A „Jézuska” egy 

tanító, és én a tanítványa vagyok. Igyekszem jól csinálni. Most már ismered a titkot is, 

azok az emberek segítenek neki, akiknek a szívét örömmel töltötte meg. Az olyan 

emberek, akiknek tele van a szívük szeretettel és örömmel, mint Apa és én, segítünk a 

„Jézuskának”. Az ő csapatában vagyok, és most már te is benne vagy. Segítesz? 

Szeretlek, Anya”  

ADJUK ÁT A KARÁCSONYI SZERETET MELEGÉT! - Gyökössy Endre 

Hogyan mutathatom én meg Istennek azt, hogy szeretem az Ő fiáért, Jézusért, azért, 

hogy nekünk adta Őt az első szentestén? Ó, sokan tudják már ezt a hogyant! ... Sokan 

értik már, egyre többen, hogy az igazi emberszeretet az Isten szeretetéből fakad. Jézus 

így mondja ezt: „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34) 
Hogyan? Amint Ő. Ebben az amintban, ebben az egyetlenegy szóban benne feszül a 

divinum és a humánum: az isteni szeretet és az emberi szeretet lehetősége. Ebben az 

egy szóban három dimenzió van: 

- Fenntartás nélkül szeretni, mint Jézus. 

- Nem érzelgősen, hanem cselekedve, mint Jézus. 
- Nem kis körben, hanem tágra ölelő karral, mint Jézus. 

A mi egydimenziójú karácsonyunk valamiképpen „a család 

ünnepe” lett. Ez nem volna baj, csak az a baj, hogy ott meg is reked. 

Onnan nem tör ki, nem hat ki. Ebbe a családi ünnepbe már nem fér 

bele más. Pedig az első karácsonyba a szent családban volt helye a 

pásztoroknak, bölcsek is. 

Akarattal, akaratlanul ez lett a jelszó, a karácsonyi jelszó: karácsonykor összezár-

kózunk! Ez az ünnep a mienk. A szenteste a szűk családé. A karácsony napja a 
szélesebb körű családé, egy-két baráté, s talán a templomé. Így lett privát családi és 

vallási ügy a karácsony. - Szeretném a nagy szavakat kerülni, de ki kell mondanom, 

hogy ha ezt a szűk, leszűkült, egydimenziójú karácsonyt nem tudjuk kitágítani, akkor 

ez a keresztyén kultúra és világ halálát jelentheti. - Mert olyan korszakban élünk, amikor 

akaratlanul felvetődik a kérdés: vagy-vagy! Vagy a gyűlölet szabadul ki még-még 

féken tartott határaiból és a nukleáris halál acélköpenyeiből - vagy a háromdimenziójú 

karácsony tör ki, hullámzik ki családi zárkózottságából. Vigyük ki tehát a karácsonyi 

szeretet melegét - valakinek. Sokan vannak, akiknek egy morzsa se jutott még az 

emberi szeretetből, s ezért már nem hisznek Isten szeretetében sem. Már csak keseregni 

és gyűlölni tudnak. Adjunk nekik belőle! Miért mindig csak az atomrobbantások és 

rakétakilövések legyenek sikeresek, s a háromdimenziójú szeretet fölszabadítása és 

„kilövése” az emberi szívek felé - ne sikerüljön? Amikor pedig vagy-vagy a kérdés. Ha 

van szolgálata a keresztyén embernek a világ felé, már pedig van, akkor ez az! Miért is 

ne tennénk, ha ettől lesz szebb ez a világ! És a mi kis világunk is - szent ráadásul. 



IMÁDKOZZUNK! 

Mennyei Atyánk! Ez a szenvedő világ soha sem lesz képes arra, hogy 

méltóképpen ünnepelje és megköszönje a Te karácsonyi Ajándékodat. Mi nem 

értjük ezt a misztériumot, mert nem is lehet. Csak Te tudod, miért lett a Logosz 

testté; csak Te tudod, miért szántad meg ezt a bűnös Földet és bűnös lakóit. Nem is 
értenünk kell a csodát, hanem átélnünk és élnünk az áldásaiból, a kegyelemből. Ezért 

most lélekben leborulva megköszönjük Neked, dicsérünk, dicsőítünk, áldunk és 

imádunk érte mindörökkön örökké. Ámen. 

MINDEN IDŐKRE SZÓLÓ ÉLETPROGRAM - Szenthelyi-Molnár István 

Assisi Szent Ferenc különösen sokat fáradozott azon, hogy karácsonykor minden 

templomban betlehemet állítsanak fel kis jászollal. Szépen írja erről Gálos László: 

- A jászol életprogramja az, amit a még beszélni nem tudó Kisded helyett angyali karok 

hirdetnek a világba: „Dicsőség a magasságban Istennek, és béke a földön a jóakaratú 
embereknek”. 

Ebben a minden időkre szóló életprogramban szomorú korunk számára az a szó a 

legfontosabb, amelyikre mint legrövidebbre és legjelentéktelenebbre senki 

sem gondol, és ez az „és”. Dicsőség - és - béke! Ez az „és” azt mondja, 

hogy a kettő el nem választható, hogy isteni akarat köti össze az ég 

dicsőségét és a föld békességét. Egyiket a másik nélkül 

megvalósítani nem lehet. 

Bárcsak tudomásul venné ezt a világ, s akkor megújulna a föld 

színe! 

IMÁDKOZZUNK! (évfordulóra) 

Tudjuk kedves Atyánk, hogy Te vagy a Kezdet és a Vég, az Alfa és az Ómega 

- csak m mérjük műszereinkkel és öregedő testünkkel, fogyó erőnkkel azt, amit 

időnek nevezünk. Időtlenség Ura, kérünk, ebben a kis töredék időben 

állhassunk meg előtted, Fiad, Jézus Krisztus védelme és imádsága alatt, hogy 

megköszönhessük Neked mindazt, amit adtál az elmúlt évben. 

Jézusunk, most, mielőtt átkelnénk Veled, a Te oltalmad alatt a túlsó partra, 

reménységgel fordulunk Hozzád: maradj velünk az elsuhanó évek parányi 

szakaszában, az új esztendőben, maradj velünk mind a 365 napon! … Nem tudjuk még, 

mit hoz, nem tudjuk, mit visz el, kit visz el, talán éppen minket. De arra kérünk, bármi 

történjék. el tudjuk mondani: „Akik Istent szeretik, minden a javukra szolgál" (Róm 

8.28). Ki tudjuk mondani a nehéz pillanatokban: Legyen meg a Te akaratod! És tudjunk 

Hozzád könyörögni, Téged dicsőíteni a boldog, tiszta órákban is. Ámen. 
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