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Barnóczki Anita 
 

Mit ér a karácsony? 
 
 …nem veszend  holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyái-
toktól örökölt hiábavaló életetekb l; hanem drága véren, mint hibátlan és 
szepl tlen bárányén, a Krisztusén: A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ 
megalapítása el tt, megjelent pedig az id k végén ti érettetek, a kik   általa 
hisztek Istenben, a ki feltámasztotta  t a halálból és dics séget adott néki; 
hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben” (1 Péter 1, 18-19) 
 
it ér a karácsony? Ez attól függ, mit ér, aki karácsonykor született. M"anyag 
betlehemes szoborcsoport a f tér közepén, kivilágított f utcák gyakran az 
el z  évr l kint felejtett ég sorokkal. Kuporgatásból vagy pazarlásból született 
ajándékok, halálra ítélten is jó illatú karácsonyfák. Templomi istentisztelet, 
akár szenteste családdal, akár kétszer, háromszor is az ünnep során. Ünnepi 
asztal vagy jótékonyan osztott g zölg  gulyás jótékony arcok elégedett moso-
lyával. 

Aranyosak karácsonyi dalaink, amelyekben kis sajnálattal vegyes megha-
tottsággal zengjük a hóesésben, jeges ködben jászolba szorult kis babácska 
könnyekig megható születését, amelyen egy kicsit szebbít, hogy a gondoskodó 
Anya alaposan bepólyálja. Szegények. Közös a sorsunk, van okunk ünnepivé 
hatódni. 

Mit ér az ünnep? Ha megállunk rohanásunkban, vagy kilépünk fásultsá-
gunkból, és lélekben is megérkezünk a jászolhoz. Beletekintünk. Ember lett. 
Nem szánni való a barlang-menedék. Tükör, amelyben megláthatjuk, hová 
szám"ztük életünkb l azt, aki az övéi közé jött, és akit az övéi nem fogadtak 
be. Nem szánni való a törékeny újszülött, akit pólyával kell óvni a körülmé-
nyekt l. Isten-ember. Aki letette értünk isteni határtalanságát, és testben szü-
letett, vállalva az ember-sorsot és ember-létet. Nem az elemekt l kell óvni, 
amelyeknek oly megrendít en parancsolt kés bb. Az emberekt l sem, akik 
magukat óva t le megfeszítik, vagy olcsóvá téve üzletelnek a korlátok közé 
szorítottan is korlátlanul áradó szeretettel.  

A jászolba tekintve a Békesség Fejedelmét kell hogy lássuk, a régen vár-
tat, és számunkra immár megtalálhatót, hisz megtalálni hagyja magát annak, 
aki nem is kereste. A próféták által jövendölt Isten-Szolgája Királyt.  A Bá-
rányt, aki azért él, hogy vérben haljon, föltámadjon, és majd egyszer megnyis-
sa a könyvet. 

Nem veszend  dolgon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg. Mit ér az 
ünnep? Pontosan annyit, amennyit az jelent, hogy az ember általa megszaba-
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dulhat a hiábavalóságtól. Hiábavaló lét. Hiábavaló reggel, este, év, évtized, 
élet. Ünnep lehet a szembesülés: érhet annyit a mai nap, amennyit a hiábava-
lóságtól szabadító szeretet jelent. 

Ezüstöt, aranyat, vagy tömjént és mirhát. A legdrágább, legnemesebb 
dolgokat vitték els  tisztel i. Szívemet Istennek ajánlom, mondta valaki, akit 
mi tisztelünk a magunk református módján. Szívemet. Mert nem gyönyörkö-
dik véres áldozatokban. Annak elég volt az az Egy, akinek a születését ünne-
peljük.  

Így emlékeztethet a köztéri vagy templomkerti betlehemes szoborcsoport, 
és lehet séget ad, hogy belegondoljunk egy pillanatra a történet szerepl inek 
szent pillanatába. Pásztorok, akik angyalszót hallanak. Isten népe-nyája, aki 
valóban hallja a szót: dics ség a magasságban Istennek, és angyalszót hallva 
énekli: békesség földön az embernek. 

Nem olcsón. Drága véren. Nem ingyen. Áldozat által. És a felkészülés le-
het ségével. Úgy várom, úgy készítem útját, hogy tudom, a vendég már közel. 
Megtisztíthatom lelkemet képmutatás nélküli testvérszeretetre, hogy bennem 
is megszülethessen, köztünk is megszülethessen.  
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