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Ébren lenniA titok: merjek ajándékká  válni!

Kedves olvasó! Klaus Hammer-
le, Achen egykori püspöke 
mondotta volt: Isten érdek-

lődése nem csupán baráti ajándé-
kok osztogatásából áll, miközben 
Ő távoli marad, hanem érdeklődve 
irántunk be is lát a helyzetünkbe. 
Odajön, ahol mi vagyunk, belép az 
életünkbe.” Karácsonykor valami 
hasonló történt az emberiséggel, 
amikor Isten az emberiség lelké-
nek ajtaját egy csendes éjszakában 
felsíró kisgyermek születése által 
nyitotta meg, és lépett az életünkbe. 
Ezért mondják sokan, hogy kará-

csony a szeretet ünnepe. Ez persze 
így is van, mert karácsonykor Isten 
nagy szeretete nyilvánul meg: „Úgy 
szerette Isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta érte” (Jn 3,16). Isten leg-
nagyobb ajándéka a világ számára, 
hogy elküldte Fiát, Jézus Krisztust. 
Aki elgondolkodott már a betlehe-
mi barlang-istálló üzenetén, annak 

nem kell bizonyítani, hogy Isten 
szeret és irgalmas, hiszen azonosult 
a szenvedő és a nélkülöző emberrel. 
Isten nekünk adta Szent Fiát. Aki 
megérti ezt, rájön, hogy Isten szemé-
lyesen megszólít, tehát válaszolni 
kell. Ez a szeretet élő párbeszéde, Is-
ten és ember között. Ezért karácsony 
egyik első számú feladata, hogy az 
ember rendezze Istennel való kap-
csolatát. Ünneplésünk felszínes 
marad, ha nem kíséri a bűnbánat. 
A jóllakottság nem helyettesíti az 
imádás lelkületét. Az ajándékozás is 
üres marad, ha nincs ott a szeretet. A 

betlehemi barlang-istálló rideg kör-
nyezete azt mutatja, hogy Istennek 
nem a dolgok kellettek, hanem a szí-
vekből jövő imádás és szeretet. Ezt 
kérte Máriától, Józseft ől és a pász-
toroktól. A családtagoknak és bará-
toknak átadott ajándékok a szeretet 
jelei. Az ajándékokkal együtt nyújt-
suk át türelmünket, fi gyelmünket és 

szolgálatunkat. Tanuljuk meg a sze-
retetet a földre szállt Istenfi ától, va-
lamint Máriától és Józseft ől. A szere-
tet sokkal több, mint egy érzés vagy 
hangulat: ez személyes kapcsolat. A 
szeretet persze egyúttal lemondást 
és fáradságot is jelent, ezért a szere-
tet szolgálat és áldozat. Az Úr Jézus 
a betlehemi barlangtól kezdve erre 
adott példát nekünk is. És ezért kell 
nekem is ajándékká válni és nem 
elhalmozni magam ajándékokkal. 
Merjek ajándékká válni, ahogyan 
Isten tette ezt Betlehemben.

Karácsony szent ünnepén Suenez 
bíboros imájával forduljunk hálatelt 
szívvel szerető mennyei Atyánkhoz, 
aki elküldte hozzánk szabadítóul az 
ő Szent Fiát, a Betlehemben testet 
öltött második isteni személyt, hogy 
nekünk életünk legyen.

Urunk, most karácsonykor 
kérünk Téged, önmagunkért és 
minden keresztény testvérünkért, 
minden jóakaratú emberért, mind-
azokért, akik nyugtalanok és akik 
keresnek. Adj nekünk szemet, 
hogy a Gyermekben fölismerjük 
Isten mosolyát. Adj új szívet ne-
künk, hogy befogadjuk Őt, hogy 
megértsük üzenetét. Végül adj 
erős, élő lelket, hogy elkísérhes-
sük az Urat, hogy nyomába léphes-
sünk mindennap az elkövetkező év 
során, amely előttünk áll. 

Kívánok minden jóakaratú ol-
vasónak kegyelmekben gazdag, ál-
dott karácsonyi napokat!

Gál Hunor
gyergyószentmiklósi 

örmény katolikus plébános

Kedves karácsonyt ünneplő ke-
resztény testvérem!

Tudod, hogy hatalmas meg-
lepetésben és ajándékban lesz részed 
idén karácsonykor? Olyan ajándékot 
kapsz ez ünnepen, aminek értéke 
semmivel sem ér fel. Mert tudod, 
hogy ki adja? Isten, aki minden ka-
rácsonykor a legnagyobb ajándékát 
küldi nekünk, az ő legjobb fi át, Jé-
zust. Ugye te is úgy gondolod, hogy 
az Ő születése a listádon lévő vala-
mennyi ajándékodat felülmúlja? És 
ugye te is érzed, hogy így lesz teljes 
és egész a karácsonyi örömöd? Kará-
csonyt a szeretet ünnepeként szokták 
megnevezni. De én most azt mon-
dom, hogy a lehetőségek ünnepe is. 

Most bizonyára összeráncolod 
tekinteted, és kérded: lehetőségek 
ünnepe? És én, bár itt nincs lehetőség 
párbeszédre, felelem, hogy igen, a le-
hetőségek ünnepe. Figyelj csak, ki is 
fejtem, hogy miért gondolom ezt. 

Karácsonykor a Kisjézus által a 
vágyott, de nagyon ritkán vagy in-
kább soha el nem érhetett eszményi 
emberi élet példája születik meg ne-
künk. Tükörként, mely karácsonyról 
karácsonyra mutatja nekünk, milyen 
kellene legyen az életünk. S mi, tudva 
vagy tudatlanul, minden karácsony-
kor meglátunk ebből egy szeletet, egy 
részt, nagyon ritkán a teljességet. A 
karácsonyi ünnepek napjain szán-
juk-bánjuk hibáinkat, gyarlóságain-
kat, a lélek mélyén fogadkozunk: so-
ha többet ilyet nem teszek. Majd lejár 
az ünnep, belekerülünk a mindenna-
pok forgatagába, s nehezen tudjuk 
megvalósítani vágyott, eszményi éle-
tünket. Aztán magaslatokon és hul-
lámvölgyeken át élve életünket néha 
igaz, máskor pedig szennyes emberi 
életünk. Néha belátjuk, megbánjuk, 
bocsánatért esedezünk, megbocsá-
tunk. Máskor meg mintha érzése-
ink, lelkiismeretünk kikapcsolna, 
átgázolunk másokon, a szeretet falait 
tiporjuk szeretteinkben. Aztán újra 
az adventi gyertyák fényében és a ka-
rácsonyfa lelket melengető közelsé-

gében a Tükör elé állunk, s belátjuk, 
nagyon ritkán tudunk a jézusi paran-
csolatoknak megfelelni. 

És tudjátok, kedves Testvéreim, 
így van ez rendben. Isten bennünket 
tökéletesedő, de szüntelenül elbukó, 
fejlődésre kész embereknek teremtett. 
Ezáltal folyamatosan úton vagyunk, 
hol a hit magaslatai felé szárnyalunk, 
hol szakadékokba zuhanunk. 

De nem vagyunk egyedül, ma-
gunkra hagyottan. Isten minden 
karácsonykor megszületni engedi 
bennünk a Kisjézust, hogy aztán 
úttalan útjainkon fel tudjuk ismer-
ni a bennünk lehetőségként mindig 
jóra buzdító Jézust, aki tanításain 
keresztül tanít bennünket az em-
beri keresztényi életünk igaz úton 
lévő megélésére.

Ekkor lesz a karácsonyi csoda iga-
zi csodává bennünk. De ehhez a mi 
részünk is kell. Azt olvassuk a kará-
csonyi történetben, Lukács evangéli-
umában, hogy a pásztorok egész éjjel 
éberen őrködtek a nyájuk mellett. 
Nyilvánvaló, hogy aki ébren van, az 
tudja a nagy örömet fogadni. 

Mi is ébren várjuk idén is kará-
csonyt, hogy a csodálatos hírt ne 
szalasszuk el: ,,Üdvözítő született 
ma nektek, aki az Úr Krisztus, Dávid 
városában”. Valamint örvendünk, 
mert az Úr hatalmas ajándékkal 
gazdagít bennünket, lehetőséget 
adva teljesebb emberi keresztényi 
életünk megélésére. Tegyünk azért, 
hogy így lehessen!

A tavalyi szeretetteljes üdvözlet 
egy részletét adom tovább, kívánva 
áldott, szeretettel teljes, eszményi 
karácsonyi ünnepet! ,,A szeretetnek 
Istene adjon erőt és áldást, hogy 
megtalált önmagunkat meg is tud-
juk tartani! A karácsonyi üzenetet 
úgy hallgassuk és adjuk tovább, 
mint gyermekek, hogy igazán em-
berek lehessünk.
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„Aki elgondolkodott már a 
betlehemi barlang-istálló 
üzenetén, annak nem kell 
bizonyítani, hogy Isten 
szeret és irgalmas, hiszen 
azonosult a szenvedő és 
a nélkülöző emberrel.




