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LIPIEN MIHÁLY 

KEDVES BOKORBELI 
TESTVÉREIM! 

 
Karácsonyra készülve örömmel vettem tudomásul, 
hogy engem kértetek fel a közelgő ünnepet felvezető 
gondolatoknak az elkészítésére. Hogy ennek a 
felkérésnek mennyire sikerül eleget tennem, azt majd 
mindenkinek magának kell eldöntenie, de 
előkészületem során tisztában voltam azzal, hogy a 
Bokor bázisközösség egyik legaktívabb régiójához (4.) 
fogok jönni, ide Hozzátok. Hozzátok, akik az elmúlt 
évtizedekben mind a közösségi munka, mind pedig a 
jézuskövető élet terén nagyon sokat tettetek azért, hogy 
az Isten Országa ne csupán üres szóhasználat, de 
megvalósult tanúságtétel is legyen. Úgy gondolom 
ennyi felétek küldött tömjénfüsttől még nem fogjátok 
elbízni magatokat, de ami igaz, azt vétek lenne 
eltitkolni, elhallgatni. Örömmel olvastam az Érted 
vagyok közösségi újságunk legfrissebb 2019. 
decemberi számában, hogy a szentírási 
elmélkedéseitekkel már ősszel, az írások leadásakor 
lelkiismeretesen készültetek az ünnepre, a karácsonyi 
gondolatok megfogalmazásával. 
Ennyit bevezetésképpen. 
Manapság természetessé vált, hogy az emberek sokat 
utaznak. Vannak, akik többször rövidebb utazásokkal 
fedezik fel a világot, de vannak akik óceánokat 
átrepülve jutnak el egy-egy távoli és különleges helyre. 
Őszintén szólva irigylem is meg nem is azokat, akik 
elindulnak, hogy felfedezzék a világot, megismerjenek 
más kultúrákat, országokat és embereket. Miközben a 
kisebbrendűségi érzés is előjön bennem, hogy én csak 
egy otthonülő típus vagyok, kényelmesen hallgatom 
mások utazási élménybeszámolóit. De azért ez így 
mégsem igaz, mert az én elolvasott könyveim sokfelé 
elrepítenek, és bár fizikai szemeimmel nem látom meg 
a tájakat és az embereket, de a könyvek gondolatai és a 
hozzáadott fantáziám megadják azoknak a 
találkozásoknak az élményeit, melyeket mások az 
utazásokkal tapasztalnak meg. 
A mai délutánon elmondhatjátok, hogy szerencsés 
helyzetbe kerültetek, mert egy utazási iroda, - a Lipien 
Misi Tours Utazási Iroda - különleges és ingyenes 
ajándékában részesülhettek. Most nemcsak térben 
indulunk el, hanem - amelyet egyetlen utazási iroda sem 
vállal - időben is évszázadokat, évezredeket teszünk 
meg. 
Hölgyeim és Uraim, kedves Bokorbeli Testvéreim, 
mindenki foglalja el az ülőhelyét és kényelmesen 
helyezkedjen el. Kapcsoljátok be a biztonsági övet, mert 
gyorsan kell hosszú utat megtennünk, ráadásul egy 
háborús övezetbe. Szerencsére sikerült a legkorszerűbb 
légi járművet lefoglalnom Nektek, a székek hátulján 
található monitor nemcsak azt mutatja, hogy helyileg 
hol, hanem azt is mutatja, hogy a történelmi időben 
merre tartunk. Nézd csak a képernyőt! Elérkeztünk 

Izrael fölé, de nem is ez az érdekes, mert oda manapság 
rengeteg repülőjárat megy. Nézzétek meg a kijelzőn a 
dátumot: időszámításunk előtt 165! Ennek a repülőnek 
van egy különleges kivetítője. Életkor dimenzióban 
vetít filmeket. Hát az meg mi? Mindjárt megtudjátok. 
Nézzétek! A kicsik, a gyerekek már bámulják elől a 
dimenzió vásznat, mert a legkedvesebb mesefilmjeiket 
nézhetik. A nagyok, mármint a felnőttek egy történelmi 
drámát fognak nézni ugyanezen a kivetítőn. A kicsiket 
hagyjuk hadd szórakozzanak, mi pedig nézzük ezt az 
időszámításunk előtt 165 körül játszódó történelmi 
filmet. Az Isten által kiválasztott népet mutatja be, az ő 
rendkívül nehéz és sanyarú sorsukat. Mi a probléma? 
Az, hogy a szíriai-görög hódítók zsarnokoskodnak 
felettük. Az még a legkisebb bajuk, hogy a hódító 
hatalomnak nem csökken az étvágya az adók beszedése 
terén, de sajnos még az életük szent hagyományait, 
szokásait is meg akarják szűntetni. Rémület fogott el 
mindenkit, amikor kihirdették Antiokhosz Epifanesz 
királynak a hellenista beolvasztás céljából hozott 
törvényeit, melyek be nem tartását egyetlen bűntető 
tétel jellemez: a halál. Nincs kiválasztott nép, azaz aki a 
fiúgyermekét körülmetélteti, meghal – családostól. A 
kihirdetett törvény megtiltja a jeruzsálemi templomban 
a zsidó áldozatbemutatásokat, helyette még a papoknak 
is disznót kell áldozniuk a görög bálványisteneknek, 
melyeknek szobrai már ott állnak a templom 
szentélyében.  A Tórát, az Örökkévaló tanítását tilos 
tanulmányozni. Akit rajtakapnak, azt megölik. Tilos a 
szombatot, a zsidó Isten pihenőnapját ünnepelni. Az 
országot a király katonái járják és figyelik ki szegi meg 
a törvényt, mert azokkal szemben az egységes büntetés 
nem marad el. Nézzétek csak! Most a film egy kis 
csoportot mutat, akik a király parancsai elől pusztai 
barlangokba húzódtak. Katonai csapatok mennek 
utánuk és hamarosan megindítják ellenük a támadást. 
De ez a kis csoport nem viszonozta az erőszakot, 
egyetlen követ sem dobnak a katonák felé, de még a 
barlangok bejáratát sem torlaszolják el. Azt mondják: 
„Mi mindannyian tiszta lelkiismerettel akarunk 
meghalni! Tanunk az ég és a föld, hogy igazságtalanul 
öltök meg bennünket.” – A katonák szombaton 
támadták meg őket, s így meghaltak feleségükkel, 
gyermekeikkel és állataikkal együtt. Szörnyű látni ezt a 
brutalitást.  
Még az a szerencse, hogy ezt a részletet az életkor 
dimenzió miatt nem látták a repülőnkön utazó gyerekek.  
Nézzétek! Most pedig egy olyan részletet látunk a 
filmből – ezt most a gyerekek is tudják nézni -, 
amelyben a fiatal zsidó srácok elvonulnak Tórát olvasni. 
Tudják, hogy milyen veszélyes, amit csinálnak, de 
örömmel teszik, mert a Tóra olvasása nélkül üres és 
értelmetlen lenne az életük. A gyerekek felkészülnek a 
vészhelyzetre is! Amikor a közelükbe settenkedik egy 
görög katona, azonnal fatáblát raknak a Tóra tekercsre 
és egy pörgettyűt indítanak el, játékot színlelve terelik 
el a katona figyelmét. 
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Nem messze innen néhány életerős zsidó fiatal - Júdás 
Makabi vezetésével - elhatározza, hogy ez így nem 
mehet tovább, erős csapatot szervez és az erőszakra 
erőszakkal válaszol. Napról-napra, hétről-hétre, 
hónapról-hónapra visszaszerzik, amit az elnyomók, az 
Istenüket és törvényeiket nem tisztelő görögök elvettek 
tőlük. Felszámolják a rájuk telepedett idegen hatalmat. 
Bátorságuk nyomán elérik céljukat, az országot 
megszabadítják a külső zsarnokoktól. Végre eljött a 
várva-várt ünnep, a templom újraszentelésének napja. 
Megtörténik a csoda, találnak egy korábban a zsidó 
főpap által kóser pecséttel ellátott olaj edényt, hogy 
meggyújthassák a menórát és ennek a szent fénye 
tölthesse be a bálványoktól megtisztított templomot. 
Egy napra elegendő olaj nyolc napig ég, ameddig 
megérkezik az új olaj. Csoda történik a jeruzsálemi 
templomban!  
A Hanuka történetével, a filmvetítéssel kicsit eltereltem 
a figyelmeteket. Bevallom őszintén így is akartam. A 
Lipien Misi Utazási Iroda most arra kéri a repülőgép 
utasait, hogy nézzetek ki az ablakon. Nemcsak a térben, 
de az időben is repültünk miközben néztük a Hanuka 
csodáról szóló filmet. Észrevettétek hol vagyunk? 
Hóreb hegyénél. A tájékoztató képernyő mutatja, hogy 
már időszámításunk előtt 1300-nál járunk. Az ablakon 
kitekintve látjátok annak az embernek a kezében a 
kőtáblákat?  Most, mint a turistacsoport vezetője segítek 
Nektek elolvasni ami héberül rá van írva: 
 
I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 
II. Isten nevét hiába ne vedd! 
III. Az Úr napját szenteld meg! 
IV. Atyádat és anyádat tiszteld! 
V. Ne ölj! 
VI. Ne paráználkodj! 
VII. Ne lopj! 
VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne 
tégy! 
IX. Felebarátod házastársát ne kívánd! 
X. Mások tulajdonát ne kívánd! 
 
Azért repültünk ide Hóreb hegyéhez, hogy felhívjam 
valamire a figyelmeteket. A Tízparancsolat kihirdetése 
és Júdás Makkabi szabadságharca között időben több 
mint ezer esztendő telt el. 
Judás Makkabinak és csapatának minden jó szándékú 
törekvése ellenére sem sikerült a Tízparancsolat 
kihirdetése óta olyan megoldást találnia, hogy a „ne 
ölj!” parancsának megtartásával találjon rá a 
megoldásra, hogy népének szabad életet biztosítson. A 
Hanuka lángjainak fényei a zsidók számára még nem 
hozták el az igazi világosságot! 
Most szeretnék mindenkit arra kérni, hogy kapcsoljátok 
be a biztonsági övet. Nem kell félnetek nincs semmi 
vészhelyzet, csak most a gép visszafordul térben és 
időben, hogy mielőbb odaérjünk egy koncertre. Ez egy 
meglepi lesz! Nézitek a kijelzőt? Csak úgy pörögnek 

visszafelé az évek. Gépünk lassul, lefelé ereszkedik, 
leszállunk. Megkezdhetjük a kiszállást. Úgy látom, 
hogy a szabadtéri koncertre érkezők nagyon vegyes 
összetételűek. Szerintem mi magyarok vagyunk a 
legtöbben. Furcsa egy hely. Ilyet még nem is láttam. 
Állatok egy koncerten? Rengeteg négylábú birka, 3 
púpos teve, ugyancsak egy négylábú ökör meg szamár. 
Ahogy elnézem királyok is eljöttek a koncertre, mert 
korona van a fejükön, ráadásul ez egyik meg néger. 
Számozott székek sehol, elég puritán hely. Nem 
szeretek a földre leülni, de nincs más választásom. Az 
biztos, hogy ez nem egy Puskás stadion. Kicsit félek, 
hogy az utasaim becsapottnak érzik magukat, ennek 
zúgolódás lesz a vége. Ilyen lepusztult helyre nem 
számítottam. Még szerencse, hogy a gyerek utasok egy 
szempillantás alatt otthagyva szüleiket rohannak előre, 
ahol a sok vendég között ott van egy kisbaba. Alszik. 
Mindenkinek a gyermeken, anyukáján és apukáján a 
tekintete. Ebben a pillanatban megkezdődik a szabadtéri 
koncert. Rövid az énekszöveg, csodálatos 
dallamvilágokkal, ahogy Taize-ben szokták. Mindenki 
azonnal megjegyzi, dúdolja. Érdekes és szokatlan 
látványosság. Hallani a kórust, de nem lehet látni 
(biztosan Alföldi Róbert rendezés). Az ének rövid 
szövege pedig így hangzik: 
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön 
a jóakaratú embereknek!” 
Nekem is kicsordulnak a könnyeim. Úgy érzem a 
mennyországba kerültem, de ezzel nemcsak én vagyok 
így. Van, aki mélyről fakadóan zokog örömében. De 
mint minden csodálatos dolog ez a szabadtéri koncert is 
véget ért. A szöveget és a dallamot mindörökre 
megjegyeztük, életünk részévé vált. A koncertnek vége, 
indulunk tovább. Nehezen szállunk vissza a gépbe, 
olyan jó volt itt lenni. 
A repülőnk elindul hazafelé. A kivetítőn a légi kísérő 
hölgyek elindítanak egy filmet. Fiatal álmodozó férfiről 
szól, aki arra tette fel az életét, hogy a világot jobbá 
tegye. Érdekes dolgokat mond. Szerinte nélkülünk nem 
tudja megvalósítani álmát. Tőlünk kéri, hogy segítsünk 
neki! Azt mondja nem fogjuk megbánni, az egész világ 
jobbá lesz körülöttünk. Csak annyit mond, hogy 
figyeljünk oda egymásra, ez a lényeg. Igen szépen 
fogalmaz: „Ti vagytok a föld sója!”, „Ti vagytok a világ 
világossága” „A hegyre épült város nem rejthető el!” 
Közben a monitoron azt látjuk, hogy a történelmi 
időben visszaérkeztünk 2019-hez, a repülőnk már 
Magyarország felett jár. A repülőgép kapitánya 
bejelentkezik: Kedves utasaink! A magyarországi légi 
irányítástól most kaptam az információt, hogy 
Budapesten vihar tombol. ezért a gépünket nem tudja 
Ferihegy fogadni, a Liszt Ferenc repülőtéren 
átmenetileg nem közlekednek a repülőgépek. A 
politikai vihar miatt átirányították a gépet Budapest 
mellett egy hegyre épült város repülőterére. Kérem 
mindenki kapcsolja be a biztonsági övét, mert repülőnk 
néhány perc múlva Székesfehérvár-Maroshegy 
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repülőterén fog landolni. Ha ránéznek a monitorukra, 
már látják a leszállópálya fényeit. Jobbra a Hanuka, 
balra az Advent fénye jelzi, hogy megérkeztünk. 
Mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket kíván a 
repülőgép kapitánya. Csatlakozom a kapitány 
jókívánságaihoz: a Lipien Misi Tours Utazási Iroda 
nevében én is áldott karácsonyi ünnepeket kívánok 
Nektek a hegyre épült város Maroshegy légi 
kikötőjében. 
Amen. 

Székesfehérvár 2019. december 21. – Maroshegy - Szent 
Kristóf Ház 

 
 
 
 
GARAY ANDRÁS 

SZAMÁRNYELV 
 

Mondják, hogy a szamarak régen nem tudtak beszélni. 
Talán a szájpadlásuk, vagy az előre álló fogaik nem 
tették alkalmassá őket- kit tudja? A tehenek múúztak a 
kakasok kukorékoltak, a lovak nyerítettek, a bárányok 
bégettek, kutyák ugattak, sőt még a varjak is károgtak. 
Ők csak nyöszörögni és hörögni tudtak, mai - valljuk be 
őszintén - nem egy kellemes hangzás. így inkább csak 
hallgattak és szomorúan lóbálták bolyhos farkukat. 
Pedig csak úgy kapkodták néha a fejüket az istállói 
hangzavarban, de ők nem tudtak mondani semmit sem. 
El is terjedt róluk, hogy a „buta" szamár, „buta" 
szamarak. Még beszélni sem tudnak. 
Az istállóban aznap este már minden elcsendesedett, 
mikor hirtelen a gazda megjelent egy lámpással, 
nyomában izgatott emberek nagy sietséggel. Egyikük a 
padlásról szórta le a szénát a jászol elé, mások vizet 
hoztak pokrócokat terítettek és próbáltak minél jobban 
világítani. Pillanatok alatt egész otthonossá vált a kicsi 
istálló. Sietve egy fiatalasszony kuporodott le a 
szalmaágyra és hamarosan felsírt egy kisgyerek. Kevés 
szó hallatszott, mindenki tette a dolgát. Az éjszaka 
amúgy csendes volt, de a csillagok ma este szokatlanul 
erős fénnyel világítottak és mintha valami gyönyörű 
földönkívüli énekszó és felcsendült volna. 
A szamarak, lovak és tehenek felriadtak a megkezdett 
szunyókálásból és érdeklődve nézték a sürgésforgást, 

hallgatták az emberek beszédét, próbálták a maguk 
módján megérteni, mi is történik. A lovak kicsit 
nyerítettek , a tehenek is fejüket forgatva múúztak egy 
nagyot, a bárányok bégettek. A kis szamárcsikó is 
szeretett volna valamit mondani, kifejezni a 
nagyrabecsülését vagy az álmélkodását, de nagyon 
szégyellte magát és nem szólalt meg, nehogy ijesztő 
hangjával megzavarja az elcsendesülő este békéjét. 
De a különleges történet nem ért véget. Felpattant az 
ajtó és pásztorok jelentek meg. „ Isten áldása ez, mert 
megszületett a Messiás- a csillag ide vezetett!"- 
mondták izgatottan. Majd újabb csoportok érkeztek, 
távolabbról, pásztorok egész nyájakkal érkezve néztek 
be az istálló ajtaján és fennhangon örvendeztek. „Áldott 
Istenünk", megadtad ezt a napot, hogy láttuk a Messiás 
megszületését és rögtön ide sereglettünk az 
ünneplésére. És tényleg az istállót valami különleges 
fény ragyogta be és a fa gerendák között angyalok 
repkedtek énekelve gyönyörű kórust alkotva „Istenünk 
legyen áldott"- hangzott az egész istálló, sőt 
kihallatszott a mezőre, fel a városba és egyre több 
embert vonzott ez a csodálatos ünneplés. 
Pár nap múlva fényes kísérettel királyok és bölcsek 
érkezte messze országokból. Belépve ajándékokat 
tettek a kisded lába elé és fennhangon mondták : „ 
Istenünk áldottak leszünk, mert eljöttél közénk." 
Persze minden csoda csak pár napig tart és lassan elmúlt 
az újdonság. A baba is szépen erősödött és a fiatal család 
útra kelt. A szénát visszarakták a padlásra, a pokrócokat 
is bevitték a házba, újra felsepertek és visszaállt az 
megszokott évszázados rend a szegényes istállóba. 
Az állatok is látszólag megnyugodtak. Békésen 
kérődztek az állásukban, el-el szunyókálva. Időnként a 
tehenek múúztak a kakasok kukorékoltak, a lovak 
nyerítettek, a bárányok bégettek, kutyák ugattak, sőt 
még a varjak is károgtak. A kis szamárcsikót nagyon 
izgatták az események, szinte nem is tudott elaludni. 
Hogy is volt. Próbált visszagondolni, hogy is volt? 
Hirtelen fény lett, majd sürgés - forgás. Megszületett a 
baba. És jöttek számolatlanul a mezőkről a pásztorok, 
és messzi földről a bölcsek, királyok , sőt még az 
angyalok is itt voltak. 
Mit is mondtak? Próbálta visszaigézni az ezerszer 
hallott köszöntést. Isten, Istenünk és Áldás, áldott. Nagy 
izgalmába próbált ő is kimondani a szavakat, hiszen ő is 
köszönteni akart. Isten Áldása. Nem sikerült. Hogy is 
volt az ? - jaj milyen buta is vagyok - és hozzádörzsölte 
a fejét az istálló falához. Nem tudta megformálni a 
szavakat. Próbálta azon éjszaka több százszor. Isten 
áldása, Ist... Áld... . Majd összeszedte minden 
bátorságát és kimondta: IÁ. IÁ, IÁ, IÁ....! 
És másnap boldogan fogadta a gazdáját, a felkelő napot, 
a rétet, a kinti tájat. IÁ, IÁ. Már nem volt „buta" szamár 
többé - aki még beszélni sem tud. Tudott beszélni és 
egész nap be nem állt a szája. 
És azóta tudnak a szamarak beszélni. Már nekik is lett 
nyelvük, úgy mint a más állatoknak. 


