
de a szeretet nye lve hangosan beszél. Ezen az estén a fé r j a fe leségé-
nek, a nö hi tvestársának, szülő gyermekének odateszi, odalopja a 
maga a jándéká t a karácsonyfa alá. S a csók, mellyel i lyenkor össze-
forrnak, minden kincsnél nagyobb ju ta lom az a jándékozónak. 

Neked, k i gazdagon ter í te t t asztalhoz ülsz, ju t -e eszedbe, h o g y 
vannak, ak iknek a mai n a p o n sincs mivel csillapítani éhségüket? Mi, 
akik békességben ünnepelünk, gondolunk-e azokra, akik karácsony 
é jszakájá t is hazájukér t ha rco lva a lövészárokban töltik? Mi, akik 
együt t vagyunk szeretteinkkel, emlékezünk-e azokra, akiket ottho-
nuktól távol tar t a kötelességtel jesí tés? A pihenők gondolnak-e az 
örállókra, akik ma is v igyáznak, hogy nekünk vi l lanyunk és szórako-
zásunk legyen, a betegnek ápolásuk s az utazni k ívánóknak szállító-
eszközük. Az egészségeseknek jut-e eszébe a beteg, aki ágyban f e k -
szik, k ínokban vergődik? 

Ha csak egy pillanatra is eszünkbe villannak mindezek, akko r 
k imondhata t lan hálával ke l l eltelnünk a gondviselő Isten iránt, hogy 
mieinkkel együt t töl thet jük karácsony szent ünnepét békességben és 
szeretetben. Hadd derül jön örömre arcunk, mert v a n mindennapi k e -
nyerünk és b é k é s otthonunk, mert v a n egészségünk, és ölelő ka rok 
vesznek körül , mert van Is tenben bízó lelkünk, mely meglá t ja a k a r á -
csonyi csillagot. Az első karácsony csodás eseményei távol vannak 
tőlünk. A napkele t i bölcsek csillaglátó örömén csodálkozunk v a g y k é -
telkedünk talán, de karácsony nem lehet puszta álom, lidérces messze-
fény. Üjra meg újra é lővé kell lennie, meg kell születnie bennünk. 
Mondjuk együ t t a költővel: „Oh jer, szüless meg bennem, mint k a r á -
csonykor Betlehemben, d icsőség s béke nagy királya." 

Hinnünk kel l abban a karácsonyban, mely megvál tozta t ja a hivő 
embert. Legyen a mi ka rácsonyi ünnepünk azért a megelégedés ün-
nepe, a gyermek Jézus megtalálása és az Isten felé való e l indulás 
kezdete. Gyúl jon ki a mi le lkünkben is a csillag, mely hazavezet a 
békés otthonba, hol öröm és szeretet v á r reánk. Ugye, testvérem, ma, 
mikor hazamész a templomból, tudni fogod, hogy mi t kell cseleked-
ned? Tiszta szívvel fogod megcsókolni a tieidet, és hálát adsz Isten-
nek, hogy együt t töltheted velük ka rácsony ünnepét. Az a karácsony 
lesz az igazi, hol tetteink a hazatalálás öröméről fognak beszélni. A 
karácsonyi csillag vi lágánál induljunk hát mi is örvendező szívvel 
hazafelé, Isten felé. Isten mindnyá junka t keres, a karácsonyi csillag fé-
nyénél hazavár . Ámen. 

BÁLINT FERENC 

ÉGI ÜZENETRE — FÖLDI ÖRÖM 
Lk 2, ?0— ír 

Csillagfényes éjszaka után, melyben angyalok közvet í te t ték az ég 
üzenetét, ismét karácsony ünnepére virradtunk. Vágyakozással teli 
adventi napok után boldog betel jesülés jött el számunkra. A k a r á -
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csonyi csillag fénye beragyogta lelkünk, s a mindennapok hivő em-
bere ma is éppen úgy, mint kétezer esztendővel ezelőtt a jászolbölcső 
felé fordította tekintetét . Vágyódó lelkének feltette a kérdést: hogy 
lehet az, hogy karácsony ünnepén tel jes összhangban van az ég és 
a föld, üzen Isten, és boldogság tölti be a szíveket? 

Keresztény ünnepeinkben karácsony kivételével mindenikben v a n 
valami titokzatos, amelyet nem értünk meg olyan könnyen. Karácsony 
az egyedüli kivétel. V a j o n miért? Azért, mert karácsony lényege köz-
vetlenül kapcsolódik az életünkhöz, és minden megnyilatkozása a 
gyermek, a bölcső körül fordul meg. Az ő születését ad ja a világ tud-
tára isten, ezt hirdetik meg az angyalok, ez serkenti fel a pásztorokat,, 
és indítja a bölcseket a megtalálás boldog pillanatára. 

Megszokott dolog életünkben a születés, szinte nem is vesszük 
észre. De ez a születés oly csodálatos módon adatik tudtára a vi lág-
nak, hogy benne minden megmozdul és összhangra talál. A sötétséget 
égi fény oszlat ja el, megriadt félelmet angyali szózat bátorít, kereső-
nek csillag mutat utat, s a jászolbölcső mellett minden betel jesülésre 
talál. Lelket megkapó a költészet, amelyben az égi és földi o lyan 
csodálatosan egyesül. És a nagyszerű események mindig hatnak lel-
künkre. A hír futótűzként terjed, hogy valami eddig nem ismert dolog 
történt, amelyről csak álmodni szokott az ember. Kigyúl az ég, és 
angyalok közvetí t ik az égi üzenetet: „Ne féljetek, mert íme, hirde-
tek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen, mer t 
született nék tek ma a megtar tó . . . " 

Ez üzenet óta kétezer esztendő telt el. Lelkünk sok mindennek 
volt szemlélője, de nem tud olyan mély fájdalom, nagy bánat lenni r 
amelyet ez égi üzenet meg ne vigasztalna, mosolyra ne derítene. Lé-
lekben ma is körülál l juk a jászolbölcsőt, melyben képzeletünk piros 
arcú J ézuská j a fekszik. Átkarol juk az ártat lan gyermeket , aki azért 
született, h o g y békesség és jóakarat legyen az emberek között. 

Karácsony lényege nem a gyönyörű költészet, amelyhez hi tünk-
nek olyan kevés köze van, hanem a születés, a jövőt ígérő gyermek-
mosoly. Ezt díszíti a köl tészet szépsége is. Tudjuk, hogy semmi sem 
szebb a tisztaságnál, de a tiszta léleknek is kell a simogatás. Tudjuk, 
hogy a bátor megáll ja a 'helyét, de annak is jólesik a biztatás. Kará-
csony lényege is a születés, de a költészet fényében sokkal mélyebb 
tartalmat nyer . Értékesebb a születés, ha angyal hirdeti meg, diadal-
masabb az élet, mely jézusi magaslaton nyilatkozik, hogy mint töké-
letes ember legyen mintakép azok számára, akik Istenországa meg-
valósí tásában akar ják ki tel jesí teni életüket. 

Jézuson kívül sok próféta támadt Izraelben. Sok tanítás ver te fel 
a puszták csendjét , de csak kevés tudott áthatolni a megcsontosodott-
ság korlátain. És mind csak egy csoporthoz, egy közösséghez szólot-
tak. Jézusnak a születése örömet jelent nekünk. Tanításaiban meg-
őrizte a múltat, de mel lé jük ú j taní tásokat adott. Nem ragaszkodott 
görcsösen az elavulthoz, hanem átfogta az életet. Megmutat ta Is ten 
jóságos arcát és testvéri kötelékbe kapcsolta az embert . Lehajolt a 
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sírókhoz, osztozott az örvendők örömében, és u ta t mutatott minden-
kinek. Bekopogott a vámszedők és bűnösök haj lékába, és leült ve lük 
vacsorázni. Megismertet te velük az élet igazságait, hogy ők is bol-
dognak érezzék magukat . Ezért fordul karácsonykor minden tekintet 
a bölcső felé. Ezért öröme a földnek az égi üzenet. Ezért próbál ja min-
den hivő ember megfürdetni életét az evangél ium kristálytiszta vi-
zében. 

A születés nagy dolog, mert n a g y próbával és áldozattal jár . A 
bölcső öröm, de ugyanakkor gond is. Sok áldozat és munka kell , míg 
a bölcső kicsinységéből kinő az élet. A karácsonyi gyermek sem volt 
kivétel ez alól. Születésekor nem vol t hely a vendégfogadóban. Övéi 
nem értik meg, fa lu jában kigúnyol ják, a főpapok bosszút esküsznek 
ellene, bará ta i e lárul ják, taní tványai t üldözik. De az evangélium esz-
méi túlélik a századokat, mert a bölcső mindenek fölé nő, és általa 
megújul az élet. 

A bölcső sok t i tkot és sok örömet rej t magába. Sok mindennel 
kell szembenézzenek, kik feléje sietnek, de ha közelébe ér tünk, és 
belőle fe lénk vetődik egy sugár, megér i a fáradságot . Szól az angyali 
üzenet: „ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy ö r ö m e t . . . " Örül je-
tek és örvendezzetek, mert van már gyermek. N e m maradnak meddőn 
az álmok és betel jesület lenül a remények . Van már , aki továbbvigye 
gondolatunk, megőrizze minden tu la jdonságunk. Nem imádkoztunk, 
és nem sóhaj toztunk hiába az ég fe lé . Van már, aki megmutassa az 
utat Istenországa munkálására, ú j ege t és földet hirdető taní tása. 

Testvérem! Mondd, nem örök időre szóló örömöd-e ez? Még ak-
kor is, ha nem fonná körül karácsonyi költészet? Megállani- a jövőt 
író bölcső mellett, és elmerengeni az élet kérdései felett. Érezni, látni, 
hogy jönnek, hogy egyre jönnek piros arcú, jövőt építő, drága gyer-
mekek. Nyilatkozni t iszta érzésekben a szív által, mint a pásztorok, 
arról az örömről, amit magunkban hordozunk. 

Ügy érzem, hogy mindenkit ez a boldog öröm hozott ide Isten 
házába ünnepelni, imádkozni. Nem kérdem, hogy megmozdult-e szí-
ved, mint a pásztoroknak, hogy az öröm indított-e el, mint a napkelet i 
bölcseket. Tégy mindenben belátásod szerint. Én csak egyre kérlek 
ez alkalommal. Kedves hit testvérem, ál l j meg egy pillanatra a bölcső 
mellett, és meglátod, tekinteted a j övő felé fordul, szívedben szeretet 
kél, munkád nyomán öröm és jóság fakad. Míg nem jössz ide szíved-
del, tiszta gyermekhit tel , addig nem tudod, h o g y mit je lent kará-
csony, a boldogító angyali szózat. Ha nem tudnál, mint a bölcsek, 
drága kincseket áldozni szent ka rácsony szép ünnepén, boru l j á l le 
imádkozni. így öleld át az örök isteni titkot, s az angyali sereggel 
zengje együt t a jkad is karácsony himnuszát: „Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek, a földön békesség és az emberekhez jóaka-
rat." Ámen . 

SÁNDOR BÁLINT 
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ÚJ PARANCSOLAT 
Jn 13, 34 fa 

Az idők tel jességében angyala jakró l hangzott el a szózat: „Ne 
fél je tek, mert íme, hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész nép-
nek öröme lészen, mer t született nék tek ma a megtartó" (Lk 2, 10—11). 
Akik a szózatot meghallották, azokon valami különös érzés vett erőt. 
Mintha nem olyanok lettek volna, mint amilyenek vol tak . Kívülről 
nézve semmi sem változott , minden maradt a régiben. A pásztorokat 
körülvet te a csil lagfényes éjszaka,- a pislákoló mécses vibrá ló fényt 
vetet t a bölcsek könyvére , amely fölé elmerülten hajol tak, mint az-
előtt is annyi más alkalommal. S most mégis szinte egyszerre mond-
ták ki a bölcsek is és a pásztorok is: „Menjünk el mind Betlehemig, 
és lássuk meg e dolgot, melyet az Ür megjelentet t nékünk" (Lk. 2, 15/b). 
Valaminek tehát mégiscsak tör ténnie kellett. És történt is. Belül, a 
lélek világában, va lami megváltozott . A közöny he lyébe lelkesedés 
költözött, ahol a lemondás sö té t j e honolt, oda most a betlehemi 
csillag hintette fénylő sugarát, ahol eddig az önzés hal lat ta szavát, 
oda most ú j érzés költözött. Akik az angyali szózatot meghallot ták 
és megértet ték, úgy néztek egymásra, mintha csak most találkoztak 
volna először. A pásztor a pásztortársában nemcsak azt látta, aki meg-
osztja vele az é jszakai virrasztást, a nyáj felett i őrködést,• bölcs tár-
sában nemcsak azt látta, aki hozzá hasonlóan é j je leken át ku ta t ja a 
csillagos ég titkait, ennél sokkal többet láttak egymásban. Meglát ták 
a testvért, a felebarátot . Ügy érezték, hogy szívük egyszeriben ringó 
bölcsővé változott, amelyből ú jszülöt t kisded mosolyog mindenkire. 
Arcuk is felderült, szemükben felcsillant a sz ívükben született kisded 
mosolya, s ebben a pil lanatban megismerték a titkot, hogy mit jelent 
egymást szeretni. Karácsony é j szaká ján a pásztorok és bölcsek lel-
kében megszületett a szeretet. így lett karácsony a szeretet ünnepévé. 

Most még tehetet len újszülött, kinek tisztességes bölcsője sincsen, 
hanem, barmok jászlában fekvőhelye. Nem barátságos, meleg szobá-
ban születet t a világra, hanem rongyos istállóban. Senki más nincs 
mellette csak édesanyja és édesapja s a jászol mellett csendesen ké-
rődző állatok. De a szülök szívében végtelen nagy szeretet, s ez pó-
tol ja a hiányzó külsőségeket . És a kisgyermek a jászolbölcsőben szü-
leire mosolyog. Megérkeznek a csillag nyomában járó pásztorok, s 
köszöntik a kisdedet angyalok himnuszával: „Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek, és a fö ldön békesség és az emberekhez jó-
akarat" (Lk 2, 14). És a kisded a pásztorokra is mosolyog. Jönnek 
messzi napkeletről a bölcsek, a csil lagfény vezeti őket is. Fáradtak a 
hosszú utazástól, de nem pihenésre gondolnak, hanem azt kérdik: 
„Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát 
napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki" (M 2, 2). 
S a t isztességtevö bölcsekre is rámosolyog a kisgyermek. 

Sem a szülök, sem a pásztorok, sem a tisztességtudó bölcsek nem 
is vá rnak mást. Nekik elég ez a mosoly, mert ígéretet lá tnak benne. 
Talán lelkükben hal l ják is már, amint ezek a mosolygó pa rány i a jkak 
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