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Balog Miklós:

Karácsonyi karének
„Megtaláltak” Téged a pásztorok,
És karácsonyi örömmondók lettek.
„Megtaláltak” Téged csillagvezette
Gazdag bölcsei távol napkeletnek.
„Megtaláltak” az első tanítványok,
És boldogan a Te nyomodba léptek.
„Megtaláltunk!” – ujjongja millió hang,
Visszhangozzák századok, ezredévek.
„A Szabadítót, az Isten Fiát!”
Az életet, kegyelmet, békességet!
Nagy karácsonyi karban énekel,
Krisztus Jézus, ki megtalált Téged.
S egy hang abban a karácsonyi karban,
Hálaénekemet boldogan zengem,
Mióta én is „megtaláltalak” –
Mert Te eljöttél, s megtaláltál engem!

Karácsony üzenete: Jézus meg akar születni bennünk
Karácsonyi időben gyakran idézzük Angelus
Silesius Karácsonyi párverseinek egyikét: "Ha Krisztus
százszor is megszületne Betlehemben, elvesznél, ha nem
születnék meg benned". A verset olvasva az emberben
felmerülhet a kérdés: hogyan kell elképzelni ezt,
Krisztus bennünk való megszületését? Először
misztikus élményre gondolunk. Például életünk egy
nehéz pillanatában felismerjük, hogy Jézus mennyire
szeretett minket, amikor vállalta az emberi létet, és
feláldozta magát értünk. Ennek átelmélkedése valóban
Isten-élmény lehet számunkra. A misztikusok gyakran
írnak erről a tapasztalatról.
Ha azonban a szentek vallomásait olvassuk,
felfedezhetjük, hogy ők Jézus befogadását nem csak
misztikus élménnyel, hanem az emberszeretet
gyakorlásával, és annak örömével is összekapcsolják.
Az evangéliumok igazolják számunkra ezt a tapasztatot.

Jézus többször hangsúlyozta, hogy Ő emberek
alakjában lép elénk, így akar találkozni velünk:
Gyermekként, szeretetre és kenyérre éhezőként,
vándorként vagy betegként. Ha őket elfogadjuk vagy
befogadjuk, Őt fogadjuk be, Ő születik meg a
lelkünkben. Az evangélium tanítása szerint tehát Jézus
lelki megszületése, az Ő befogadása, nem csupán
misztikus tapasztalat, hanem jócselekedet is. Amikor
szeretünk, Jézus megszületik bennünk.
Karácsony a szeretet ünnepe. Az Egyház
figyelmeztet minket, hogy Isten Fia ma is kopogtat
szívünk ajtaján, be akar lépni az életünkbe, meg akar
születni bennünk. Ez pedig akkor fog megvalósulni, ha
szívünket alázatosan megnyitjuk az emberek előtt is. Ez
karácsony üzenete és feladata számunkra.
Ferenc atya

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és boldog, békés új esztendőt kívánunk
az újlaki híveknek és az egész világnak!
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A karácsonyi történet, ószír változatban
Figyelj tehát, Nemesziosz testvérünk, aki az igaz tan
szerelmese vagy! Augustus uralkodásának negyvenkettedik évében született meg Krisztus a júdai
Betlehemben, ahogyan ez meg van írva a Szent
Evangéliumban. Két évvel azelőtt, hogy Krisztus
megszületett, csillag jelent meg a mágusoknak, a
napkeleti bölcseknek. Látták ezt a csillagot az ég
boltozatján, fényesebben ragyogott, mint az összes
többi csillag, s egy fiatal lány volt benne, aki koronás
gyermeket tartott karjai között…
A mágusok és a káldeusok tehát sietve bölcs
könyveikbe temetkeztek, és könyveik bölcsességének
ereje által ráleltek az igazságra…
Ily módon ezek a mágusok, napkeleti bölcsek is,
miután utánanéztek Nimród kinyilatkoztatásában,
megtudták, hogy király született
Júdában, és feltárult előttük
Krisztus egész életútja. Az
atyáiktól örökölt tanítás okán
azon
nyomban
elhagyták
Keletet, fölmentek Nód hegyére,
amely az északi határvidékekről Keletre nyíló utak
mentén fekszik, s ottan aranyat,
mirrhát és tömjént vettek
magukhoz. Így azután azokból
az
áldozati
ajándékokból,
amelyet magokkal vittek, láthatod, Nemesziosz
testvérem, hogy ismerték Megváltónk teljes üdvrendi
méltóságát: aranyat vittek a királynak, mirrhát a
gyógyítónak és tömjént a papnak…
Ezek voltak tehát, akik áldozati ajándékokat vittek a
királynak – maguk is királyok, királyok gyermekei –: a
mahózdíi Hórmízdád, Perzsia királya, a hírneves
„királyok királya”, aki lent lakott Ádórgínban, továbbá
Jazdigerd, Szaba királya és Péróz, Sába királya, amely
Keleten fekszik…
Jeruzsálem és Heródes is megijedt tőlük. A király
már akkor reszketett, amikor még be sem tértek hozzá
és nem is beszélgettek vele a mágusok, a napkeleti
bölcsek. Mikoron pedig felfedték előtte az igazságot,
teljesen úrrá lett rajta a rémület. Parancsot adott hát
nekik, szólván: „Menjetek békével, s keressétek őt
buzgalommal! Amint megtaláltátok, gyertek s
mondjátok el nekem, hogy én is leborulhassak előtte.”
A szívében azonban csalárdság rejtezett, míg szája
imádatot színlelt. Mikor megérkeztek a mágusok, a
napkeleti bölcsek, amúgy is nagy volt a zűrzavar
Júdában Augustus császár népszámlálása okán.

Megparancsolta ugyanis, hogy mindenki írassék össze a
lakóhelyén, ősei városában. Heródes is felettébb
nyugtalan volt, és így szólt a mágusokhoz, a napkeleti
bölcsekhez: „Eredjetek és keressétek meg őt!” …
Alighogy kiléptek Heródestől és elhagyták
Jeruzsálemet, megjelent előttük a csillag, amely
vezetőjük volt az úton; ennek felettébb örvendeztek. A
csillag előttük haladt, míg be nem léptek a barlangba, s
meg nem pillantották a pólyába tekert gyermeket a
jászolban. Az úton mendegélve így beszéltek
magukban: „Mikor odaérünk, bizony, nagy csodákat
fogunk látni!” Azt gondolták ugyanis, hogy Izráel
földjén is mindent meg fognak találni, amit a királyság
törvényének rendje előír arra az esetre, ha király
születik: királyi palotát, előre megvetett arany
fekhelyet, a királyfit mint leendő
királyt bíborba burkolva, félve
tisztelő királyi szolgák seregeit és
rendjeit, a királyság előkelőit,
amint tiszteletük jeléül ajándékokat, étekkel teli asztalokat,
arany
és
ezüst
szolgálati
eszközöket nyújtanak át, a
szolgálatukat félve végző királyi
szolgákat és szolgálókat: a
mágusok már alig várták, hogy
mindezt megpillanthassák. Nem
ezt pillantották meg! Hanem mindennél nagyszerűbb
látványban lett részük a barlangba lépve: szemük elé
tárult József, amint ámulatba merülve ült ottan, és
Mária, a csodától kábultan: nem volt neki vetett ágya,
sem terített asztala, sem semmiféle királyi étkészlete.
Mindazonáltal ezt a nyomorúságot és szegénységet
megpillantván nem vett erőt rajtuk a kétség, hanem
félelemben elébe járultak, tisztelettel leborultak és
átnyújtották áldozati ajándékaikat: az aranyat, a mirrhát
és a tömjént. Mária és József felettébb szomorkodott,
mert semmijük sem volt, amivel megvendégelhették
volna őket, úgyhogy saját elemózsiájukat fogyasztották
el a mágusok, a napkeleti bölcsek.
Részletek
A törzsek származása avagy a Kincsesbarlang
c. műből, szírből fordította Ormos István
A Kincsesbarlang ránk maradt szövege 600 körül
keletkezett, szerzőjeként a 373-ban meghalt nagytekintélyű Szent Efrémet tüntették fel. A mű a Biblia
történeti könyveinek tartalmát beszéli el irodalmi
formában.
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