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KARÁCSONYI HARANGSZÓ 
 

Francois Coppée írja le egyik novellájában: egy este Napóleon 
szobájába bezárkózva dolgozott és egyszerre meglepetve emelte fel tekin-
tetét. Valami mély zúgást hallott, mintha a függönyöket díszítő aranymé-
hek kezdenének zümmögni. Csakhamar felismerte a zúgásból a harangok 
hangját. Párizs összes harangjai szóltak. Karácsony érkezését, a Megvá1t6 
születését hirdették a harangok. Napóleon elgondolkozik, visszaemléke-
zik gyermekkorára… egy régi karácsony estére. 

Karácsony estéjén nemcsak a templomok tornyaiban, hanem szí-
vünkben is megcsendül a karácsonyi harangszó. Ott is a Megváltó szüle-
tését hirdeti. Egy régi ókeresztyén legenda szerint, karácsonykor megkon-
dulnak még a tenger mélyébe süllyedt harangok is. A mélységből feltörő 
harangszó kíséri az angyalok énekét, betöltve a mindenséget. 

A karácsonyi harangok szavából a betlehemi angyalok éneke 
visszhangzik: „Hirdetek néktek nagy örömet”. Jézus megszületett! Meg-
váltó érkezett! Schäfer Rudolf híres grafikusművésznek van egy karácso-
nyi rajza. A karácsonyi történetnek olyan jelenetét ábrázolja, amely a leg-
kevésbé szokta a művészek figyelmét megragadni. Sokan megfestették, 
megrajzolták már a betlehemi mezőt az angyali jelenéssel, vagy a jászolt 
az imádók és hódolók seregével … de a közbeeső útról mindenki megfe-
ledkezett. A művész ezt rajzolta meg. 

Jönnek a pásztorok, mögöttük erdő sötétlik, a hold megvilágítja 
őket. Egymás vállára hajtott fővel jönnek, nem néznek hátra. Mögöttük a 
fák hatalmas árnyéka fekete keresztet alkot. A karácsonyi esemény a nagy-
pénteket is eszünkbe juttatja. 

Eszünkbe juttat mást is. Amikor karácsony estéjén mindenhol 
kigyúlnak a fények, komoly elmélyedésre intenek. A világnak Megváltója 
született, és mi miért születtünk? Isten jó volt hozzánk, könyörült, Egy-
szülött Fiát adta nekünk, értünk, hogy benne és általa születésünknek 
értelme, áldása, üdve lehessen. A karácsonyi harangok szavából, zúgásá-
ból kihallatszik: „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek.” 

Jött Jézus a Szabadító, hogy felemelje azt, aki a bűn mélységében 
van. Diadalmassá tegye a megalázottat, hozta az ég Urának megváltó 
szeretetét, könyörületét. Nem azzal tette a legnagyobb csodát, hogy a 
kánai menyegzőben a vizet borrá változtatta, viharzó tengert csendesített 
le. Hanem békességet hozott a földre és az emberekhez jóakaratot. Szere-
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tete hű, tiszta – Igéje igaz –, megtartó, boldogító. 
Amíg hallgatjuk a karácsonyi harangszót, átéljük-e az evangélium 

örömét, elkötelezettségét? Készek vagyunk megbocsátani, Krisztus él 
bennünk? Barátot, ellenséget egyaránt készek vagyunk szeretni, az Ő 
áldozatos szeretetével? Legyünk a krisztusi szeretet hordozói, erre biztat 
az ige és erre emlékeztet a karácsonyi harangszó! 

Amikor Erkel Ferenc a Himnusz megzenésítéséhez hozzákez-
dett, sokáig gondolkozott, nem tudta honnan merítsen ihletet. Ekkor 
eszébe jutott mesterének tanácsa: „ha majd egyszer magasztos, hatalmas 
művet akarsz szerezni, gondolj a harangok szavára”. Mesterének tanácsa 
szerint a harangok szavára gondolt, így írta meg a Himnusz zenéjét. A 
pályázaton az ő művét fogadták el, győzött a harangok szava! 

A karácsonyi boldogító, megváltást hirdető evangéliumot elfo-
gadva, szívünkbe zárva, gyönyörködtessen bennünket a karácsonyi ha-
rangok szava, amelyből kihallatszik a mindenséget betöltő csodálatos 
öröm: „üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus…” 




