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A karácsonyi történet annyira közel áll 
hozzánk, és oly emlékezetes, hogy 
szinte észre sem vesszük azokat a 

mélységeket és magasságokat, amelyeket 
a történet hordoz. Nem érezzük eléggé a 
történet aktualitását és talán a ránk vonat-
kozó üzenetét sem. Inkább a karácsonyi 
hangulat lesz úrrá rajtunk. Évről évre több 
refl ektort, fényszórót adnak el nekünk, pe-
dig nem erre lenne szükségünk, hanem a 
jászolra. Arra a világosságra, ami a jászol-
ból jön, és belénk ivódik.

Népünk évszázadokon keresztül készíti a 
szállást Jézusnak. Ha a vallásórás kisgyere-
ket megkérdezzük, ösztönösen szállást akar 
biztosítani Jézus számára. Mi is mindent 
megteszünk, hogy az ünnep szép legyen, 
és hogy minden elkészüljön úgy, ahogy 
azt szeretnénk. Még a negatív érzéseket is 
próbáljuk elfojtani és elnyomni, amelyek 
egyébként egész évben betöltik a hétköz-
napjainkat is. Ám bármilyen áldozatot vagy 
erőfeszítést is tegyünk a karácsony megün-
neplésére, egyetlen dolgot ne feledjünk: 
lássuk meg Istent abban a gyermekben, aki 
a jászolban fekszik, s miután megláttuk, hó-
doljunk neki, fogadjuk őt életünk urának.

A napkeleti bölcsek elindultak, hogy 
megkeressék a királyt, akit a csillag jel-
zett számukra. A világ legtermészetesebb 
dolga volt, hogy először a fővárosba, Je-
ruzsálembe mentek megtudni, hol történt 
az esemény. A királyhoz fordultak, akinek 
fogalma sem volt arról, mi történik az or-
szágában. Gondolkozzunk el: ha most 
jönnének a bölcsek, hova mennének ér-
deklődni? Biztosan Brüsszelbe, hiszen 
az a legilletékesebb hely, ahol mindenről 
tudnak. De vajon ott ma mit hallanának? 
Azok, akik arra hivatottak – azt is mond-

hatnánk, hogy az elit –, nem hallanak, 
nem látnak, s ezért nem is indulnak el. Mi-
csoda tragédia! A vezetők nem alkalmasak 
arra, hogy vallásos üzeneteket befogadja-
nak, vagy erkölcsös életet folytassanak. 
Ezért a pásztorokra, idegenekre, egyszerű 
emberekre hárul a felismerés és a megta-
lálás feladata.

Létezik két középkori legenda, ame-
lyik egy negyedik mágusról szól, aki ké-
sőn érkezik meg, hogy a csillagot követve 
láthassa a megszületett királyt. Az egyik 
változat szerint a későn érkező odaér a já-
szolhoz, és Jézus megvigasztalja, hogy ne 
féljen, mert még időben érkezett. A másik 
változat szerint a mágus harminc évvel 
később érkezik meg, épp akkor, amikor a 
hatalmas tömeg Jeruzsálemben felbőszül-
ve kiáltja: „feszítsd meg!” Amikor a mágus 
Jézus szemébe nézett, épp azt a fényt látta 
meg visszatükröződni, amit annak idején 
a csillagban látott napkeleten. Ilyen kirá-
lyoknak kellene lennünk mindannyian.

Akik járjuk az életutunkat, és keressük 
boldogságunk forrását. Lehet, néha azt 
érezzük, mi is elkéstünk már. De ha egyszer 
kipróbálnánk, és elmennénk olyan helyre, 
ahol látnánk a kiszolgáltatottságban élő-
ket, akkor az ő szemükben biztosan meg-
látnánk azt a fényt, amely Jézushoz vezet. 
Legyen e karácsony az elindulások ideje, 
menjünk oda, ahova eddig nem jutottunk 
el, és ezért nem is találkozhattunk vele, Jé-
zus ugyanis ott áll a kiszolgáltatott ember 
mellett. Ha vállaljuk e kockázatot, akkor 
biztos lesz igazi, boldog karácsonyunk.
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erdélyi református püspök 

A lig térhettünk magunkhoz a csendes 
novemberi megemlékezés percei-
ből, és – mintegy vezényszóra – már 

dübörögni is kezdett a nagy ünnepi vásár. 
Bármerre tekintünk, minden arról beszél, 
hogy így, az esztendő vége felé közeledve 
egy különleges időszakhoz érkezünk, ami-
kor ricsajtól lesznek hangosak a napjaink, 
miközben azt mondjuk, hogy karácsonyra, 
az év egyik legszentebb ünnepére készül 
a keresztény világ. Olvasom az újságban, 
hallom a különféle beszámolókból, hogy 
ország- és világszerte ilyenkor milyen nagy 
erővel dolgoznak sokan, hogy teljes és 
gazdag ünnepe legyen az embernek, a csa-
ládnak. Bámuljuk és keressük a csillagot 
a magasságban, amikor az bennünk kel-

lene felragyogjon. Külsőségeket hajszolva 
önmagunkkal keltünk versenyre, a hang-
súlyt a vásárlásra, a csillogásra helyeztük. 
Elveszítettük magunkban a Gyermeket! 
Nem tudunk megfogalmazni egy jó szót, 
fáradtan érkezünk meg a karácsonyfa ár-
nyékába. Pedig nem ezt akartuk! Nagyon 
elrontottuk erre a szép ünnepre készítő 
adventi napokat. Nem így kell karácsony-
ra hangolni életünket. Nem a külvilághoz 
kellene igazítsuk magunkat. Nem külső 
parancsszónak kellene engedelmeskedni.

Az evangéliumi üzenet pásztorokról és 
napkeleti bölcsekről szól. Ők a külső világ-
ban keresgéltek: a pásztorok bámulják az 
eget, a bölcsek földi hatalmasságtól érdek-
lődnek. Keresgélnek, választ várnak. Két-

ezer év távlatából olvasva Jézus születési 
történetét, nem tehetünk úgy, mintha az ő 
tanítását nem ismernénk. Ő arra oktatott, 
arra akarta tanítványainak a szemét és ér-
telmét felnyitni, hogy a mélyre evezzenek, 
hogy ne féljenek, hanem keressék a belső 
szoba csendjét, hogy fi gyeljenek egymás-
ra, ne gyűjtsenek földi javakat, ne aggo-
dalmaskodjanak, hogy legyen egy mus-
tármagnyi hitük, a lelket ne öljék meg, és 
sorolhatnám tovább ezeket a mély, jézusi 
igazságokat. Mi pedig pont az ellenkezőjét 
tesszük most is. A külsőségekre helyezzük 
a hangsúlyt, varázslatot várunk, pedig a 
megoldás bennünk van. A „nagy varázs-
ló”, a Gyermek bennünk van.

Ez év karácsonyán a benned levő Gyer-
mekre akarom fi gyelmedet irányítani. Azt 
szeretném megtudni, hogy ebben a csillo-
gásban, ragyogásban, melyet mesterségesen 

magunk köré varázsoltunk, észre tudod-e 
venni a benned levő Gyermeket? A napke-
leti bölcsek és a pásztorok is megtalálták őt, 
bementek a házba, leborultak, ajándékaikat 
átadták neki. Karácsony ünnepén menj te 
is be a „házba”, és ott, lelked csendjében, 
értelmed világosságával, hited erejével ta-
láld meg a benned élő Gyermeket, és akkor 
hiszem, hogy boldog ünneped lesz. Tudsz 
majd mesélni, énekelni, magadhoz ölelni 
szeretteidet, és az angyalokkal együtt zen-
ged: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a 
földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”
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unitárius püspök

S okan olvassuk együtt ezen a karácso-
nyon a laodiceai gyülekezethez írt 
levelet (Jel 3,14–22). Jól tesszük, ha 

az írás üzenetét személyes és közösségi vo-
natkozásban komolyan értelmezzük. Nagy-
szerű látlelet beteglapjába tekinthetünk 
be, amelyet Krisztus állított össze. Nem 
azért, hogy összetörjön bárkit, hanem hogy 
messzemenő irgalmával megfogalmazza, 
ő mindenek ellenére az ajtónk előtt áll, és 
zörget. Krisztus karácsonyi üzenete ez.

Jézus Krisztus egyik neve kerül előtér-
be. Ő maga Ámen, azaz bizalom, aki volt, 
van, és örökre lesz. Sokkal inkább igaz ez a 
megállapítás, mintsem bármely legcsiszol-
tabb emberi elme felfoghatná ennek szer-
teágazó jelentőségét. Éppen karácsonykor 
emlékezhetünk, hogy ő a teremtés kezdete 
óta van mint hű és igaz tanú. Bethlehem-
ben megjelenik a világban, hogy az ember 
lássa és felismerje bűneinek megbocsátó-
ját. Karácsonykor tudatosítanunk kell ezt 
a gyakran elfelejtett igazságot.

Ha valaki arra gondol, hogy ünnepünk-
kel minden rendben van, akkor nézzen szét 
saját világában. A kora őszi bevásárlások al-
kalmával már a karácsonyi díszek tömeges 
megjelenésére csodálkozhatunk. Az árcédu-
lák valamennyiünket gyors, többnyire elke-
serítő számolásra késztetnek. A pénztárcák 
adottsága inkább vékonyabb, mint a meg-
ajándékozandók névsora, nem beszélve az 
egyre növekvő igények, olykor követelések 
nagyságához. Laodicea büszke, mert gaz-
dag, mert a kirakatok csillognak. A látszat 
tökéletes, az álarc hibátlanul takar. Krisz-
tus szemét nem lehet becsapni! Szegény 
vagy, mert többen nélkülöznek a gazdagok 
mellett. A hamis fények vakká tesznek, és 
nincs az a csodaszer, amely kiélesítené a 

látást. A divatos ruhák nem takarják el a 
mezítelenséget. A pőre test és becsapott lé-
lek előbb-utóbb halálos veszedelembe ke-
rül. A valóságban a szegény, a vak és a ron-
gyokban feszítők arra is képtelenek, hogy 
észleljék a közelítőt, a szelíden megszólítót. 
A karácsonyinak hazudott, pénztárcaürítő 
ajándékok, áruk és giccsek életveszélyesek. 
Megölik a Krisztust váró ünnepet, kioltják 
az emberi arcot visszahozó erőt, és megseb-
zik a lélekfi nomító hatalmat.

Ennek ellenére Krisztus, az igaz és hű 
tanú, Isten teremtése óta létező Ámen 
mint a bizalom megrendíthetetlen min-
denhatója  megszólal. Ha az ajtó előtt áll 
és zörget, akkor te igyekezz és térj meg! 
Igyekezz, mert Krisztussal a jártányi erő is 
szaporítható, és ez lényegesebb, mint a vá-
sárlóerőd. Siess a tiszta forráshoz, mert ka-
rácsonykor is a gyülekezetben találod meg 
és nem a bevásárlóközpontok tolongói 
között. Térj meg önmagadban elveszett-
nek hitt és mégis benned élő útra, melyet 
Istened jelölt ki, és Krisztusban elevenedik 
meg. Megszólal Jézus Krisztus a valóságos 
karácsonyhoz nem hasonlítható ünnepi 
vásárok zajában, hogy ne engedd magad 
becsapni, hanem indulj az angyalok köz-
zé, és érkezz azokhoz, akik együtt vacso-
rálnak az ég földre szállt Istenével!

Karácsonykor Krisztussal kapjuk Isten 
közösségét! Ünnepeljük őt, mert minden 
más csak másodlagos ebben az ünnepek-
ben amúgy is szegény világban, hogy álta-
la meggazdagodjunk, új mennyei ruhába 
öltözzünk, és világosságban járjunk!
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királyhágómelléki református püspök

Megtalálni a fényt, ami Jézushoz vezet

„Találd meg a benned élő Gyermeket!”

Az ajtó előtt állok és zörgetek

(A pásztorlevelek szerkesztett,
rövidített változata.)




