
Tizenöt év telt el az emlékezetes karácsony 
óta. Szíria szívét, a kereszténységet még nem 
tudta kitépni a háború, ám vérző sebbé vált, s 
dobbanása elhalkult. „Az ünnepet már öt éve 
fájdalom járja át. Minden család a vesztesé-
geivel küzd: halottait siratja, elrabolt rokona-
iért, a hadseregben szolgáló fiaiért aggódik, 
s mindeközben a leghétköznapibb szükség-
letekre is nehéz megoldást találni” – mondja 
Naim al-Gharbi atya, a damaszkuszi Melkita 
Görögkatolikus Patriarkátus parókusa, akinek 
két fivérét 2012-ben rabolták el fegyveres láza-
dók. A patriarkátus épületében az adventi idő-
szakban jótékonysági vásárt tartanak. Meleg 
ruhákat és a téli időszakban szükséges taka-
rókat, valamint sérült és beteg emberek által 
készített ajándékokat lehet jelképes áron vá-
sárolni, amelynek bevételét a készítőikhez és a 
leginkább rászorulókhoz juttatják el. 

Az ünnepi készülődés tehát zajlik, az áramki-
maradások és a becsapódó rakéták ellenére. 
A templomok környékét a katonaság őrzi, s ez 
némi biztonságérzetet ad az embereknek. A 
korai sötétedés után azonban az utcák lassan 
elnéptelenednek, a lakásokban leterítik a nyá-
ron félretett szőnyeget, a családok az egyetlen 
fűtött szobában töltik az esti órákat. A be-
szélgetésekben újra és újra a távolba szakadt 
barátok, rokonok nevei hangzanak el, alig né-
hány évvel ezelőtti történetek, amelyek mára 
már egy másik világ emlékei. Az élet azonban 
jelen van, a gyerekek izgatottan szaladgálnak, 
kérdezősködnek, vigaszt adnak. Sokuk tekin-
tete a jászolban fekvő kis Jézuséhoz hason-
ló: a gyermekarcban komoly kis szempár ül; 
védtelenek, de már sokat tudnak a világról. 
A repülők, helikopterek zajára a lányok ösz-

szerezzennek, a fiúk vetélkednek, ki tudja a 
fegyvereket a hangjuk alapján leginkább meg-
különböztetni. 

December elején azonban kicsit minden meg-
változik. A gyermekek számára Szent Borbá-
la napján (december 4.) kezdődik az ünnepi 
időszak (az ortodox egyházban Szent Barba-
ra). Ez a karácsony előhangja, miként nálunk 
Szent Miklós napja. A harmadik században élt 
és mártírhalált halt Szent Borbála a mai Tö-
rökország területén született, és a hagyomány 
szerint üldözői elől változatos álruhákban me-
nekült. Emléknapján a gyerekek jelmezbe búj-
nak és ünnepségen vesznek részt, ahol színjá-
tékokat és énekeket adnak elő.

Szent Borbála ünnepének előestéjén láto-
gatta meg a Közel-Kelet idén megválasztott 
görögkatolikus pátriárkája, Júszef al-Abszi a 
sokat szenvedett Homsz városát, amelyben 
2012 és 2014 között, közel három éven ke-
resztül súlyos harcok dúltak. Homsz a szíriai 
görögkatolikusok egyik központja. A püspök-
ség és a Béke Asszonyáról elnevezett székes-
egyház helyreállítása befejeződött, és advent 
kezdetén a megújult templom felszentelésére 
is sor kerülhetett. Al-Abszi pátriárka szerint az 
újjáépítés tükrözi azt a szeretetet és ragaszko-
dást, amit a hívek éreznek hazájuk és egyhá-
zuk iránt. A veszteség és a szenvedés valósága 
kapcsán a pátriárka hangsúlyozta, hogy Krisz-
tus meghallgatja kéréseiket, átérzi fájdalmu-
kat, és arra hívja őket, hogy ne féljenek, mert 
Ő legyőzte a világot. „Homszban az élet szava 
győzedelmeskedett a halál és a sötétség fölött” 
– hangsúlyozta a melkiták főpásztora.
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  Karácsony                   SzíriábanÉppen tizenöt éve, 2002 de-
cemberében Damaszkusz, a 
hatmilliós metropolisz bel-
városa ünnepi fényekben 
pompázott. Az üzleteket, 
akárcsak nálunk, fenyőágak, 
színes gömbök, csengettyűk 
ékesítették. A keresztény ne-
gyed Báb Túma (Szent Tamás 
kapuja) és Egyenes utca kör-
nyékének templomai díszvi-
lágításban tündököltek, az 
Abbászida tér polgári laká-
sainak verandáján a Mikulás 
száguldott rénszarvasszán-
ján. Tartuszban, muszlim ba-
rátaim házában is feldíszített 
karácsonyfa várt. Meglepőd-
ve kérdeztem a családfőt, 
hogy lehetséges, hogy fenyőt 
díszítenek a muszlimok. „A 
karácsony afféle nemzeti ün-
nep Szíriában. A katolikusok 
és az ortodoxok egyszerre ün-
neplik, Jézust és Máriát pedig 
az iszlám is különösen tiszte-
li. Nem mindenütt mutatják 
ki, de Szíriában ez magától 
értetődő” – hangzott a szá-
momra akkor igencsak megle-
pő válasz. Egy másik barátom 
édesanyjának mondata is 
örökre a szívembe vésődött: 
„A kereszténység mindig is 
Szíria lényegéhez tartozott, a 
kereszténység szíve pedig Szí-
riában dobog.” 
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Homsztól alig negyedórányira található al-
Dmeine al-Sarqijja faluja, amely a közelmúltig 
virágzó, elsősorban mezőgazdasággal foglal-
kozó, görögkatolikusok által lakott település 
volt. A háború pusztítása azonban nyomot ha-
gyott a közösségen, lakosságának közel egy-
negyedét elvesztette. A templom előtti téren 
azonban az évszázados hagyomány szerint 
idén is, már december első napjaiban felállít-
ják a karácsonyfát és a betlehemet, a kis Jézus 
szobrát azonban csak karácsony előestéjén 
helyezik a bölcsőbe. A cserkészek december-
ben megkezdik felkészülésüket a zenés kör-
menetre, amelyre szenteste délutánján kerül 
sor. A hittanórákon a karácsonyi ünnepkörbe 
illeszkedő jeleneteket tanulnak a gyerekek, 
amit december 24-én adnak elő a keresztény 
kulturális központban. Ezt követően kerül sor 
a cserkészek körmenetére, őket a Mikulás is 
elkíséri. Vidám zenéléssel vonulnak, a házakba 
beköszön a Mikulás, és a gyermekek kibont-
hatják az ajándékokat.

A karácsony ünneplése december 24-én, a hét 
órakor kezdődő Szent Liturgiával veszi kezde-
tét. A vecsernyét követően a gyermek Jézus 
szobrát ünnepélyesen körbehordozzák, majd 
elhelyezik a betlehemben. A falu temploma 
ilyenkor zsúfolásig megtelik, a szertartás előtt 
a cserkészek zenélnek, a Szent Liturgia alatt 
pedig a férfiakból álló kórus vezeti a közösség 
énekét. Békeidőben a fiatalok és a gyermekek 
új ruhában ünnepeltek, s ez alól csak azok a 
családok jelentettek kivételt, amelyek abban 
az évben közeli hozzátartozójukat vesztették 
el. Az elmúlt években azonban szinte kiveszett 
ez a szokás, hiszen nincs olyan otthon, ahol ne 
lenne ok a gyászra és a szomorúságra.

A Szent Liturgiát követően a rokonság együtt 
vacsorázik, majd a szomszédok és barátok lá-
togatása kezdődik, egymást kávéval és édes-
séggel kínálják. Elsőként azokhoz térnek be, 
akiket nemrég súlyos veszteség ért. Éjfélkor 
aztán újra megszólal a templom harangja, s 
aki teheti, visszasétál a főtérre, ahol hatalmas 
máglya tüzénél melegednek és beszélgetnek.

Az iszlamisták visszaszorulásával a harcok 
még nem szűntek meg Szíriában. A helyzet 
napról napra változik, családok ezrei várják az 
elraboltak szabadulását s a férfiak hazatérését 
a frontról. Százezrek álmodnak a napról, ami-
kor visszatérhetnek otthonaikba. Az elmúlt he-
tekben a lázadók újra rakétákkal kezdték lőni 
Damaszkuszt, ahol ősszel öngyilkos merénylet 
is történt. December 5-én pedig Homszban 
robbantottak föl egy kisbuszt, a nyolc halálos 
áldozat közül öten keresztények voltak.

Tartuszban fogalmazták meg az alábbi imád-
ságot, amelyet elmondva tanúságot tehetünk 
amellett, hogy emberként sorsunk a végtelen-
ben, Istennél összeér. Egymás terhét hordoz-
zuk, s ha csak néhány perc erejéig is, de segít-
hetünk hordozni a szenvedés és a reménység 
keresztjét.

„Kérlek, Uram, szabadítsd meg 
Szíriát a háborútól, a szenvedés-
től és a megpróbáltatásoktól. 
Imádkozom a fogságban lévők 
és az elraboltak, közöttük püs-
pökeink és papjaink visszatéré-
séért. Béke legyen velük. Amen.”
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  Karácsony                   Szíriában


