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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. 
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Persze az emberek csak legyintenek. Iá, iá- szamár 
nyelv. Sőt lehet, hogy lejön az az idő, mikor az emberek 
már azt sem tudják, hogy az Isten, vagy az áldás - mit is 
jelentenek, vagy csak valami régi ködbe vesző 
fogalomnak tartják, melynek már nincs helye a való 
életbe. Nem tudhatjuk. 
De mi, akik még tudjuk ezt a történetet valljuk be 
minden kimondott IÁ mögött egy különös világ és 
üzenet van. "Isten áldása". „Isten áldása". I.Á. I.Á.... 
„Elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elöl, és 
kinyilvánítottad a kicsinyeknek/’ ( Lk 10,21) 
Legközelebb, ha egy csacsival, szamárral találkozók 
jusson ez az üzenet az eszetekbe, hogy a szamarak 
mindig elveszíthetetlenül őrzik ennek a 2000 éves 
betlehemi éjszakának az üzenetét. 

2020 Karácsonya 
 
 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ 

KARÁCSONYI MISE… 
 
Köszöntelek Benneteket ezen a „másnapos” közös 
Karácsony estén: Boldog Karácsonyt! Békesség legyen 
Veletek! 
A „békeidőben” a Szenteste családi bensőséges ünnepe, 
és Nagykarácsony családlátogató nagycsaládi ünnepe 
után valóban „másnaposan” érkeztünk a Bokorportára. 
Most mindnyájan a magunk otthonában ülve a családi 
kapcsolatok után a közösségi kapcsolatokat féltve, a 
világforgató vírus feszültségétől kissé meggyötörve, a 
képernyőn nézhetjük egymást. 
De így is, ezen a közös Karácsonyon is, mint kisded 
nyáj kell, hogy lélekben összebújjunk, és ne hagyjuk 
magunkat a gonosz farkastól szétriasztani. A betlehemi 
istálló képe legyen előttünk, és vessük tekintetünket 
Betlehem Csillagára, mely nem éppen egy dicsősséges 
mennyei lényt, hanem csupán egy kisfiú arcát ragyogja 
be egy rongyos istállóban. Meg kell találnunk újra és 
újra ennek a kis Istállófiúnak a titkát. 
Próbáljuk megtisztítani gondolatainkat és szívünket 
ennek a titoknak befogadására. Bánjuk meg 
bűneinket!... És kérjük Teremtőnk bocsánatát... 
Ének: Kyrie... Glória. 
Imádkozzunk! Istenünk, titok vagy nekünk, és titok 
annak a betlehemi éjszakának is a titka. Add, hogy 
titkaid megértését ne ott keressük, ahol nem tudjuk 
megtalálni, hanem ott, ahol egyértelmű a válasz. Add 
meg ezt, aki élsz és szeretsz örökkön örökké. 
Evangélium János könyvéből (1,1-5., 9-13.) 
Kezdetben már volt az Ige, az Ige Isten felé fordult és 
Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Isten felé fordulva volt. 
Minden rajta keresztül támadt s egyetlen létező sem lett 
nélküle. Benne élet volt és az élet volt az emberek 
világossága. A világosság fénylik a sötétségben és a 
sötétség azt fel nem tartóztatta. 

Az igazi világosság, mely minden embert megvilágít, 
érkezőben volt már a világra. A világban volt és a világ 
rajta keresztül támadt, de a világ nem ismerte őt fel. A 
sajátjába jött, de az övéi be nem fogadták. Ám 
mindazoknak, akik befogadták őt, lehetőséget adott 
arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, azoknak, akik 
nevében hisznek, az ő nevében, aki nem vérből, sem a 
hús akaratából, sem a férfi akaratából nem született, 
hanem Istenből. 
Tessék! Hallottátok a Jánosprológust, János apostol 
evangéliumának bevezetőjét. Ő így fejti meg a 
Karácsony éjszakájának titkát. Nem éppen alkalmas 
Karácsony másnapjának estéjén közös karácsonyi 
ünnepünkön filozofálni, de hátha itt van a titok elásva, 
csak ki kell bányászni. Aztán léphetünk tovább. 
János prológus 
Úgy tudjuk, hogy János és Jakab, Zebedeusnak, a 
galileai öreg halásznak két fia, maguk is egyszerű 
halászok. Van egy megjegyzés az Írásban, hogy a 
„főpap ismerőse” János. Az, hogy talán főiskolába is 
járt (?) igen kérdéses, de a zsinagóga tanodájában is 
kellő ismereteket szerezhetett be a Tóra tudományából. 
Főleg a Bölcsességkönyvekből, melyekben Isten 
bölcsessége (szofia) megszemélyesülve szólal meg. 
A Jézussal történt nagy kaland után, az évek során sokat 
gondolkodhatott János azon, hogy ki is volt az a Jézus, 
akinek utolsó vacsoráján a keblére hajthatta a fejét, ő a 
„szeretett tanítvány”. Egyre jobban meggyőzte magát, 
hogy Jézus nem lehet más, csak Isten megtestesült Fia. 
János a Patmoszi száműzetés után megírja a maga 
evangéliumát, ami egyáltalán nem hasonlít a korábban 
megírt és elterjedt evangéliumokhoz (szinoptikusok: 
Máté, Márk, Lukács evangélium). 
Kifejezetten azzal a céllal írja a maga Jézus-memoárját, 
hogy bizonyítsa, hogy a názáreti Jézus az Isten fia. 
János végleges otthona Efezus volt. Itt ismerkedhetett 
meg a görög hellenista kultúrával és megismerhette a 
hellenista alexandriai zsidó filozófus Philon „Logos” 
tanát, aminek átértelmezett változatát evangéliuma 
bevezetőjében fedezhetjük fel. 
Philon Logos tana 
János az Ószövetség Bölcsesség teológiájához mintegy 
bizonyítékot talált a görög filozófiára épülő philói 
Logos elméletben. 
Ennek lényege: Van az Isten. És van az Isten gondolata, 
a Logos, mely kiáradva létrehozza a teremtett világot. 
A zsidó Bibliában Isten Bölcsessége (Sophia) 
megszemélyesülve szól a zsidó néphez, a philói 
filozófiában Isten emanációja (kiáradása) a Logos, 
akinek megtestesülését János a Názáreti Jézusban látja. 
Jézus tehát a Teremtő Istennel együtt teremtő Fiú, aki 
testté, teremtmény lett (Messiás), hogy megmentse a 
bűnbeesett világot. 
A prológusban még újabb filozófiai töltet is 
felfedezhető a „gnózis”. Mi is az Isten fiai lehetünk. 
Mert Jézus a világosság, aki a sötétségbe jött, és akit a 


