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• Karácsony ünnepére talán ebben az évben várakoztunk a legintenzíveb-
ben, hiszen annyi minden történt velünk, környezetünkkel, a világgal, ami 
elgondolkoztatott bennünket, és még jobban Isten felé emeli lelkünket. 
Vágyakoztunk Őrá, akinek eljövetele bevilágít a világ és emberi életünk 
sötétségébe.

K arácsonykor újra visszatalá-
lunk Istenhez, megtaláljuk 
helyünket a betlehemi Kis-

ded jászla mellett, és rádöbbenünk, 
hogy egyedül csak Ő képes visszaad-
ni lelkünk békéjét.

Menjünk el Betlehembe!

Szent Lukács evangéliuma a máso-
dik fejezetben részletesen leírja az 
első karácsony történetét, az angya-
lok bátorítását: „Ne féljetek! Íme, 
nagy örömet adok tudtul nektek, és 
az lesz majd az egész népnek. Ma 
megszületett a Megváltó nektek, 
Krisztus, az Úr, Dávid városában. 
Ez lesz a jel: találtok egy jászolba 
fektetett, bepólyált gyermeket.” (Lk 
2, 10–12) Ezt követi a pásztorok vá-
laszcselekedete: „»Menjünk el Betle-

hembe, hadd lássuk a valóra vált be-
szédet, amit az Úr tudtunkra adott!« 
Gyorsan útra keltek, és megtalálták 
Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő 
gyermeket” (Lk 2, 15–16). 

Karácsony ünnepén örömre báto-
rítanak bennünket is az angyalok a 
kilátástalannak tűnő helyzetünkben, 
a bizonytalanság, félelem és aggódás 
közepette. Megtapasztaltuk, hogy 
mennyire törékennyé válhat egészsé-
günk, mennyire elsorvasztja emberi 
kapcsolatainkat egy váratlan fordulat. 
Ezért felemelő karácsony ünnepén az 
angyalok üzenete: „ne féljetek, ... ma 
megszületett a Megváltó nektek”. Van 
kiút, van megoldás, van remény!

Hívnak bennünket is a pásztorok: 
menjünk el Betlehembe, és ott meg-
találjuk Őt, aki visszaadja szívünk 
békéjét. Ahogyan Szent Ágoston püs-

pök megfogalmazza: „a földre szállt, 
hogy az emberek jóakaratúak legye-
nek”. Késlekedés nélkül induljunk!

Járjunk együtt!

Együtt, mint közösség, mint Egyház, 
és nem külön-külön. Ebben az évben 
nagyon sokszor megtapasztaltuk, 
hogy mennyire fontos a mellettünk 
lévő ember, és hogy felelősek va-
gyunk egymásért. Láttuk nagyon 
sokszor azt az emberfeletti szolgála-
tot és áldozatot, amit egymás egész-
ségének megőrzése érdekében em-
berek százezrei hoztak meg. Járjunk 
együtt! Együtt, azon az úton, amely 
a jászolhoz vezet minket. Az Élethez, 
nem a pusztuláshoz.

A megszületett gyermek, Jézus 
Krisztus, Isten Fia ma is beleszüle-

tik ebbe a sok sebből vérző világba, 
hogy velünk legyen és begyógyítsa 
lelkünk sebeit. Az életünket nem 
sebzetten, hanem szeretetben kell 
élnünk. Karácsony, Jézus Krisztus 
születésének ünnepe ismételten visz-
szahív Isten szeretetének kézzelfog-
ható valóságához, hogy megroppant 
hitünket növelje, reményünket erő-
sítse és szeretetünket tökéletesítse. 
Jézus Krisztus azért jött el a világba, 
hogy mindenkinek elmondhassa: az 
Isten maga a szeretet. A megszületett 
Megváltóval való találkozás ben-
nünket is arra sarkall, hogy úgy sze-
ressük egymást, ahogyan ő szeret 
minket. Isten nélkül, a megtestesült 
Szeretet nélkül karácsony mindösz-
sze ajándékcsere.

Kalkuttai Szent Teréz anya mon-
dotta: „Nem akarjuk Jézust ma már 
jászolban fogadni, mégis sokszor a 
szívünk az, mely kemény és hideg 
hely lenne az Istengyermek számá-
ra. Úgy szeretnénk őt ma a szívünk-
be fogadni, hogy az tele legyen sze-
retettel, alázattal. Azt szeretnénk, 
ha tiszta és szeplőtelen szívünkbe 
születne meg ma Jézus.”

Karácsonyi lélekkel

Menjünk el mi is Betlehembe! Lép-
jünk ki megszokott gondolatainkból 
és életünkből. Haladjunk át a pusz-
tán anyagi világon, hogy eljussunk 
a lényegeshez, a túlsó partra, ahhoz 
az Istenhez, aki értünk jött el ide, 
közénk. Kérjük a megszületett Isten 
Fiát, adja meg a képességet, hogy 
túlhaladjunk korlátainkon, világun-
kon. Segítsen, hogy találkozzunk 
Vele, különösen abban a pillanat-
ban, amikor Ő maga a Legszentebb 
Oltáriszentségben kezünkbe és szí-
vünkbe helyezi magát.

A Boldogságos Szűz Mária, Isten-
nek szent Anyja, a megszületett Is-
ten Fia édesanyja és Szent József, az 
Ő jegyese legyenek közbenjáróink, 
hogy karácsonyi lélekkel tudjunk 
járni életünk minden napján.

Kegyelemteljes karácsonyi ünne-
pet és áldott, boldog új esztendőt kí-
vánok minden jóakaratú embernek!

Kovács Gergely,
a Gyulafehérvári Római Katolikus 

Főegyházmegye érseke

• „Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta ál-
tal: Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek. Ami azt jelenti, 
velünk az Isten.” (Mt 1, 22–23)

A mikor karácsonyra készül-
tünk, sok ember szívében a 
szorongás és a szomorúság 

vert tanyát. Hiszen mindannyian ar-
ra gondoltunk, vajon mi fog történni 
ünnep tájékán, és visszaemlékez-
tünk arra, hogy milyen jó volt, ami-
kor mind együtt lehettünk.

Igazi üzenete

Ünnepelni egészen más, mint emlé-
kezni. Számunkra az ünnep mindig 
azt jelenti, hogy valami olyan ese-
ményre gondolunk vissza, amelynek 
hatása ma is közöttünk van. Mert 
amikor a karácsonyi romantika hát-

térbe szorul, akkor hangsúlyosabbá 
válik az ünnep igazi üzenete: velünk 
az Isten.

Az elmúlt időben sokan érezték 
azt, hogy Isten nincs velük. Ahogy a 
Bírák könyvében Gedeon is, amikor 
azt kérdezte a sok vereség és csapás 
után: ha Isten velünk van, akkor 
mindez hogyan történhetett meg? Az 
Úr azonban annyira hűséges, ahogy 
a Zsidókhoz írt levél 13. részének 5. 
versében olvashatjuk: „nem maradok 
el tőled, sem el nem hagylak téged”. 
Ő nem hagy el egy pillanatra sem, ha-
nem velünk marad a világ végezetéig, 
ami az örökkévalóságot jelenti. Ha 
önpusztító életet élünk, ha a szülő-

földtől távol, a világ másik végén la-
kunk, ő akkor is ott van. Ez a szeretet. 
Ezért hívjuk őt Immánuelnek.

Amikor Máté evangéliumában Jé-
zusra vonatkoztatva olvassuk, hogy 
Immánuel, vagyis velünk az Isten, 
akkor beteljesedik Mózes könyörgése. 
Karácsonykor vált véglegessé, állan-
dóvá Isten jelenléte az ő népének életé-
ben. Ez volt az a csodálatos hír, amely 
bejárta a világot: Isten velünk van 
Jézus által. Pedig mi mindent megtet-
tünk, hogy ő ellenünk legyen. Az len-
ne a jogos, ha a járvány által minden 
bűnünket számonkérné, elítélne min-
ket és kiirtana. De ő nem távozik el tő-
lünk, és azt üzeni: velünk marad.

Hálaadás

A názáreti Jézus Betlehemben több 
mint kétezer évvel ezelőtt született 
meg. De ha a mi szívünkben nem szüle-
tik meg, akkor minden hiábavaló volt. 
Mindannyiunk számára fontos, hogy 
együttműködjünk Isten kegyelmével. 
Hozzá kell segítenünk az embereket 
ahhoz, hogy rádöbbenjenek: nem a sö-
tétségé a végső szó. Mert a világosság 
a sötétségben világít, s azoknak, akik 
befogadták azt, megadatik a lehetőség, 
hogy Isten gyermekei legyenek.

Karácsonykor az élet jelent meg, 
ezért ez az egyik legszebb ünnepünk. 
De ne feledjük, nem csak a gyermekek 
ünnepe. Ilyenkor ugyanis hálaadás-
ra gyűlünk össze – hálát adunk Isten 
minden ajándékáért. Ezen az ünne-
pen nem az a fontos, hogy mi van a 
karácsonyfa alatt, hanem hogy ki 

van ott, szülő, nagyszülő, testvérek és 
mindazok, akikért Isten ajándékaiként 
hálát tudunk adni. Hiszen minden lé-
tezésnek van egy mélységes értelme, 
s ez a szeretet. Bárcsak minél többen 
megtapasztalnánk mindezt az ünnep 
alkalmával. Aki megtanulta kisgyer-
mekként, hogy őt felkarolták és örültek 
létezésének, az idős korában is megé-
rezheti, hogy az ő életének még akkor 
is értelme van, ha már nehezen mozog 
vagy éppen magatehetetlen.

Karácsonykor nem az ajándékra 
kell rácsodálkozni, amit kibontunk 
a fa alatt, hanem örömmel kell hálát 
mondani azokért az ajándékokért, 
amelyeket Isten adott azokban a sze-
mélyekben, akik mellettünk állnak.

Kató Béla,
az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspöke

Ne féljetek!
Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában (Lk 2,11)

Velünk az Isten
A megtestesült Szeretet nélkül karácsony mindössze ajándékcsere   ▴  F O T Ó K :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




