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akkor ennek az ünneplésnek az ő 
szellemében kell történnie. Abban a 
szellemben, amelyet jól fejez ki 
Angelus Silesius közismert párverse: 
„Hiába születik Jézus százszor Bet-
lehemben, ha nem születik meg újra 
a te szívedben.” 

Itt azonban mindjárt el kell ke-
rülni egy újabb félreértést vagy 
ellentmondást. Az, hogy Jézus újra 
megszületik valakiben, nem azt 
jelenti, hogy szép karácsonyi dalo-
kat teszünk föl a lemezjátszóra, egy 
aranyos kisbabára gondolunk a tá-
voli Betlehemben, s aztán elérzéke-
nyülünk vagy könnyekig megható-
dunk. Jézus csak akkor születik újra 
bennünk, ha újra élni és hatni kez-
denek bennünk az ő gondolatai, 
tanításai, ha annak örülünk, aminek 
ő örült, attól szomorodunk el, ami őt 
elszomorította, ha az ő értékrendjét 
tesszük sajátunkká, és arra próbá-
lunk megtanítani másokat is. Az 
pedig egy mondatban így foglalható 
össze: Ne önmagunk körül forog-
junk, ne a magunk vágyait és érde-
keit nézzük, hanem hogy mire van 
szüksége a másik embernek, első-
sorban azoknak, akik az élet árnyé-
kos oldalán járnak, akik az élet ha-
jótöröttjei. Csak akkor ünnepeljük 
tehát helyesen a karácsonyt, Jézus 
születését, ha ettől az ünnepléstől 
érzékenyebbek leszünk a rászorulók 
iránt, több időnk lesz a bajban lévők 
megsegítésére, jobban kinyílik a 
pénztárcánk a nélkülözők támogatá-
sára és így tovább. 

Ehhez képest az elmúlt évszáza-
dok során meglehetősen lezüllesztet-
tük a karácsonyt, amely immár az 
egyéni és családi önzés, meg a csö-
pögős szentimentalizmus egyvelege 
lett, az utóbbi évtizedekben pedig a 
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apostola, a názáreti Jézus születésé-
nek ürügyén. Nem kell évtizedes 
teológiai tanulmányokat folytatni 
ahhoz, hogy valaki fölismerje ebben 
a képtelen ellentmondást Jézus 
szándékával. 

Jézus nem azért lépett föl, nem 
azért mondta, amit mondott, és tette, 
amit tett, hogy egy kis fölüdülést 
hozzon a keserű hétköznapokba, 
egy kis lelki kábítószerrel enyhítse 
az élet elviselhetetlenségét, egy 
kicsit megvigasztalja azokat, akik 
örömtelenül tengetik napjaikat, vagy 
hogy az ő születésének ünneplésére 
hivatkozva legyen a családoknak 
évenkint egy hangulatos estéjük, és 
lehetőleg kellemes körülmények 
között múlassák az időt a téli nap-
fordulón. Jézus nem azért élt, és 
vállalta az üldöztetést meg a ke-
resztre feszíttetést, hogy egy kicsit 
elviselhetőbb legyen az egyébként 
elviselhetetlen élet. 

Hanem azért, hogy megtanítsa 
az embereket arra: változtassák 
meg magát az életet – az életüket, 
hogy emberhez méltó, értelmes és 
szép élet legyen, és ne kelljen olcsó 
vigaszokhoz folyamodniuk. Belső 
fordulatot akart az emberek lelké-
ben, gondolkodásmódjában, visel-
kedésében, s ennek révén azt, hogy 
igazi fordulat álljon be egymás közti 
kapcsolataikban és az egész emberi 
társadalomban is. Érzékenyen fi-
gyelt és reagált korának súlyos 
gondjaira: a szegények és a gazda-
gok közötti szakadékra, a szegények 
nyomorára, a „nemzetiségi ellensé-
geskedésekre” (zsidó-szamaritánus 
viszony), a teológusok (írástudók) 
és papok vallási garázdálkodásaira, 
az uralkodók zsarnokságára, vagy 
éppen a rómaiak általi megszállás 
problémáira. Mindezekre és a többi 

bajra nem egy kis fájdalomcsillapí-
tót, nem tüneti kezelést akart adni, 
hanem gyökerükben akarta orvosol-
ni őket. 

Természetesen tudta, hogy 
egyedül nem tudja megoldani va-
lamennyit. Ezért gyűjtött tanítvá-
nyokat, és azt akarta, hogy majd 
azok is gyűjtsenek tanítványokat, 
hogy egyre többen legyenek, akik az 
ő tanítása szerint élnek; mert abban 
biztos volt, hogy csak az ő tanítása 
(vagy bármely, azzal összhangban 
lévő tanítás) alapján lehet valóban 
átalakítani és emberivé tenni az 
életet. A karácsony ünneplése tehát 
kizárólag akkor lehet méltó Jézus-
hoz, ha a mai keresztények ugyan-
olyan érzékenyen és ugyanolyan 
segítőkészséggel figyelnek a mai 
kor problémáira, mint Jézus a saját 
koráéira – az öregek, betegek, ma-
gányosok, drogosok, válási árvák 
nyomorúságától kezdve a hajlékta-
lanságon, a munkanélküliségen, az 
AIDS-en és a klónozáson át az öko-
lógiai katasztrófa veszélyéig, a mér-
hetetlen fegyverkezésig és a világé-
hezésig, különös tekintettel például 
a tőkés társaságok világuralmára. 

Nyilvánvaló, hogy ezeket a gon-
dokat néhány keresztény nem tudja 
megoldani, de még néhány százezer 
sem (ha egyáltalán megoldhatók). 
Mégis: a keresztényeknek kell lenni-
ük azoknak, akiket nem saját kis 
magánproblémáik kötnek le, hanem 
akik keresik a megoldásokat a világ 
súlyos bajaira, és életüket teszik a 
megoldási kísérletekre – „ha érde-
mes, ha nem” (Váci Mihály). Mert 
Jézus szerint nekik az a dolguk, 
hogy a föld sója és a világ világos-
sága legyenek (Mt 5,13-14). 
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állami és egyházi kampányünne-
pünket, a karácsonyt az idén is 
megelőzi az ajándékok utáni lótás-
futás, az ételek és italok beszerzése, 
a lázas készülődés a vendégsereg 
fogadására. Mindez persze rengeteg 
sorban állással, idegeskedéssel, 
gonddal jár. Ilyenkor az egész or-
szág nyüzsög, ki-ki a maga módján 
igyekszik hozzájárulni a szeretet 
ünnepének kikiáltott össznépi ellá-
gyuláshoz. E 48 vagy 72 órás non-
stop színjátékban, amelyben együtt 
a díszletek ragyogása, a mesterkélt 
ünnepi hangulat, a szép gondolatok 

és beszédek, elhitetjük magunkkal, 
hogy a dolgok bennünk és körülöt-
tünk tulajdonképpen rendben van-
nak, és átmenetileg mindenki min-
denkit szeret. Ne így legyen! 
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gyermekünknek vagy gyermekkori 
énünknek tekintett, általunk gyakran 
életfogytiglan cumira, csörgőre, 
tejbepapira ítélt, marcipánba, mákos 
bejglibe, töltött káposztába csoma-
golt, lejézuskázott JÉZUS! Meddig 
viseled még jászolbölcsős, csendes-
éjes parasztromantikánkat és infan-
tilizáló karácsonyozásainkat? Ne 

engedd, hogy az ünnepen és azt 
követően agyunk és szívünk bölcső-
det tekintse koporsódnak is; de en-
gedd, hogy gőgicsélésed és Hegyi 
beszéded egyaránt Atyádra, a mi 
Atyánkra emlékeztessen bennünket, 
akinek életedet-életünket, halálodat-
halálunkat, feltámadásodat-feltáma-
dásunkat köszönhetjük! Segíts fel-
nőni Hozzád, vagyis légy felnőtté 
bennünk, Emberfiává, hogy isten-
gyermekségre jussunk általad! Így 
legyen! 

 
Erőnyerő. „Ami kezdettől fogva 

volt, amit hallottunk, amit láttunk 


