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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 
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világ nem fogadott be. De aki befogadja ezt a tudást 
(gnozis) az maga is Isten fia lesz. 
Az Istállófiú 
Hát ez van. Így oldja meg János a Karácsony titkát. 
Bizony, ez nem gyermekeknek való, de talán nem is 
felnőtteknek. 
Jobb, ha visszamegyünk a betlehemi istállóhoz, és 
nézzük a kis Istállófiúnak arcát, és Máriát, az Anyát, és 
Józsefet, aki Lukács gyermekségtörténete szerint csak 
statiszta Jézus mellett, mert Jézus apja az Isten. 
Jó lenne megkérdezni a betlehemi Gyermeket, hogy mit 
gondol a nagy tudományok, a dogmatika, a teológia, a 
filozófia mélységes mély elméleteiről, de ő még nem 
tud beszélni. 
Igaz, felnőtt korában eléggé határozottan tagadta az 
ilyen tételeket, de annyit mondott, hogy ő az Út, az 
Igazság és az Élet. Hát bennünket igazából ez érdekel. 
Mert ez az ember életének az értelme. Az, hogy merre 
menjek, hogy igaz legyek, hogy boldog életet éljek! 
Nekünk egyiket sem kell most részleteznünk és 
ismételgetnünk, mert ha botladozva is, de járjuk az Utat. 
Igaz emberek akarunk lenni, nem úgy, mint a képmutató 
farizeusok. És boldogok is vagyunk, amikor a 
családban, a testvéri közösségben és embertestvéreink 
szolgálatában együtt vagyunk. 
--- Végszóként hadd legyek megbocsátó Jánossal, a 
„szeretett tanítvánnyal” szemben. Így nevezte ő magát, 
és bizony nem alaptalanul. 
János nem csak evangéliumot írt, hanem három levelet 
is közösségeihez. Az egyikben ő maga fogalmazza meg 
azt a lényeget, ami egyszerűen és tisztán így hangzik: 
„Szeretet az Isten! Aki szeretetben él, Istenben él, és 
Isten őbenne..." (1Jn 4,16). 
A hagyomány szerint az öreg, közel száz éves János, 
élete végén csak annyit tudott mondani, amikor Jézusról 
kérdezték: „Fiacskáim, Szeressétek egymást!" Ez 
bizony már nem okoskodás, hanem a Betlehemben 
megszületett Istállófiú üzenetének lényege: az igazi 
Logos: az igazi beszéd! 
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MERZA JÓZSEF 

ÉLJÜNK KRISZTUS 
BÉKÉJÉBEN! 

 
Karácsony van. Az emberek megvásárolják ennivalójukat 
és hazamennek, hogy néhány napot zavartalan 
nyugalomban töltsenek. Az újságírók papírt vesznek elő 
és megírják a karácsonyi melléklet fenyőágakkal díszített 
oldalai számára szánt cikküket. Jólétről, biztonságról, 
nemzeti egységről, a politikai feszültség enyhülésének 
kilátásairól elmélkednek. A frontokon harcolók egy-két 
napra megegyeznek abban, hogy nem ölik egymást. A 
hívők kart-karba öltve éjféli misére sietnek, s a templom 
fényárjában boldogan ünneplik azt, Aki békét, váltságot 
hozott az embernek. Elfelejtik a szürke munkanapokat és 
gondtalanul örülnek a Kisdednek. A nem-hívő is halat és 
bort vásárol, a feleség anyjától tanult szentestei ételeket 
főz. Mozi- vagy színház programot terveznek, szülőkhöz, 
testvérekhez utaznak. A rokon nélküliek a rádióműsort 
böngészik és házikabátba bújnak, a mozgékonyabbak 
asztalt foglalnak valamelyik étteremben. Mindjárt itt van 
az év vége. Az ember elégedetten állapítja meg, hogy mit 
végzett az év során, mit szerzett anyagiakban, 
szellemiekben.  
Krisztus megszületett. Ezért van Karácsony. Krisztus békét 
hozott a Földre, ezért ilyenkor pihenünk, eszünk, 
szórakozunk, barátkozunk, nem foglalkozunk sem 
termeléssel, sem üzlettel, sem tudományos munkával, sem 
verekedéssel. Ezekből a külső jelekből ítélve, a Béke 
ünnepének formáiból kiindulva, a békére az alábbi 
meghatározásokat gyűjthetnénk össze. A béke édes 
semmittevés a verekedésnek közmegegyezéssel történő 
felfüggesztése révén előállott helyzetben. A béke 
társadalmi, családi, egyéni nyugalom. A béke a fizikum és 
a pszichikum kellemes jóérzése. 
Hagyjuk el derék polgárainkat, akik az elmondott módon 
ünneplik a Karácsonyt és képzeljük oda magunkat egy 
ködös, borongós angliai országútra. Kérdezzük meg a 
menetelő idős gentlemant, aki sálját nyaka köré tekerve, 
kabátját szorosan összehúzva lépeget a nyirkos, decemberi 
időben. Uram! Ön komoly, megállapodott ember. Miért 
nem ül otthon karosszékében, miért nem hallgatja a 
fahasábok ropogását? Miért mászkál kinn ebben a 
kellemetlen időben? Jól meg akar hűlni? És egyáltalán: mit 
szól ehhez a felesége és a gyerekei? Vagy szólítsuk meg a 
nagysörényű fiatalembert, aki plakátot cipel magával.  
Barátom!  Miért  nem  tölti  ezt  a kellemetlen időt magához 
való fiúk és lányok, meg egy jó lemezjátszó társaságában?   
Nem   tudom,   mi   lenne   a   válasz.   Valószínűleg   arról 
beszélnének, hogy amikor Krisztus békét akart hozni, 
akkor Ő is otthagyta a Szentháromság összkomfortos életét 
és mindenféle sötét alakkal kezdett járkálni azért, hogy 
ezzel a pár éves meneteléssel megnyerni igyekezzék a 
közvéleményt egy program megvalósítására. 
Ez az egyetlen példa is mutatja, hogy különféle fogalmak 
élnek a békéről. Az egyik nyugton akar lenni, a másik 


