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2020. karácsony

Dömötör Tibor:

Karácsony
Karácsonykor:
Angyalok szállnak,
Híradást hoznak,
Béke jegyében,
Élet fényében,
Szentség lelkében,
Hívők hitében,
Krisztus képében
Földön jár az Isten.

Karácsonykor:
Harangok zúgnak,
Szent igék szólnak,
Imádság szárnyán,
Szíveknek vágyán,
Zsoltárok hangján,
Szeretet hídján,
Bocsánat útján
Mennyben jár az ember.

Karácsony fényei és árnyai
Az előző években megszoktuk, hogy karácsonykor
az elmélkedések egy meghitt, családias képet tárnak
elénk Jézus betlehemi születéséről. A megszületett
Üdvözítő, a gyermekét ölében tartó édesanya, Mária és
a családjára vigyázó József alakja, az angyalok éneke,
az egyszerű pásztorok köszöntése, a távoli tájakról
érkező napkeleti bölcsek hódolata ezt az békés,
bensőséges képet erősítette bennünk. S miközben
képzeletben mi is odahelyezzük magunkat a jászol
mellé, megfeledkeztünk arról, hogy a külső világban
sötétség volt. Nemcsak az éj, hanem a bűn sötétje is. Az
evangélisták erről is tudósítanak: Augustus császárnak a
népszámlást kiadó parancsa egyértelművé tette, hogy ő
a világ ura (Lk 2,2). Heródesnek a napkeleti bölcseknek
adott utasítása jelezte, hogy ő sem akar engedni
hatalmából (Mt 2,8), a Betlehemben lakók elutasító
magatartása meg azt mutatta, hogy az emberi önzést
nem rendíti meg egy vajúdó nő látványa (Lk 2,7). Az

evangélisták a betlehemi háttérbe odafestették ezeket a
sötét árnyakat, de közvetítették az örömhírt, hogy ezek
az események sem tudták megakadályozni Isten tervét:
Az Üdvözítő megszületett Dávid városában.
Járvánnyal fertőzött világban élünk, ezért karácsonykor a sötét árnyak a mi életünkben is
megmutatkoznak. Templomainkban elmarad a pásztorjáték, az éjféli misét korábban tartjuk. A családtagok
csak óvatosan kelnek útra, hogy rokonaikat meglátogassák. Sok esetben ezek az összejövetelek el is
maradnak. De ezek a külső akadályok sem tudják
meggátolni azt, hogy Jézus megszülessen a szívünkben.
Sőt az is lehet, hogy a külső sötétséggel való
szembenézés megerősíthet minket abban a hitünkben,
hogy ez a világ a bűntől sebzett, a Megváltó után kiált,
és így még nagyobb szükség van arra, hogy Jézus
megszülessék lelkünkben.
Ferenc atya

A Megváltó születésének ünnepén
áldást, békét, nyugalmat és egészséget
kívánunk az újlaki híveknek
és az egész világnak!

Újlaki Hangok

2

2020. karácsony

Az ökör meg a szamár
Jézust édesanyja „bepólyálta és jászolba fektette,
mert nem jutott nekik hely a szálláson.” Logikus
feltételezés, hogy ahol jászol van, amiből az állatok
enni szoktak, ott állatot is keressünk. Ám egy olyan
jászol, amelybe gyermeket fektetnek, szolgálhat-e
állatok etetésére is? Az adott esetben feltehetőleg igen,
ám a Biblia még istállót sem említ, nemhogy állatokat –
legalábbis nem a születéstörténetben. Izajás prófétának
azonban így beszél az Úr: „Az ökör megismeri gazdáját,
és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem ismer
meg, népem nem tud semmit megérteni!” (Iz 1,3) Ha ezt
a mondatot „karácsonyi szövegösszefüggésbe” helyezzük, az oktalan állatoknak hasonló szerep jut, mint a
bölcs mágusoknak: ők is okosabbak Izrael népénél. A
választott nép nem ismeri meg Urát, pedig még az ökör
és szamár is megismeri gazdáját!
Hogy ki kapcsolta össze először az izajási szavakat
Jézus születésével, aligha állapítható meg. Órigenész a
Lukács-evangéliumról tartott XIII. homíliájában beszél

arról (a III. század első felében), hogy a Betlehembe
siető pásztorok ott találták Józsefet, Máriát, „s magát az
Üdvözítőt, aki jászolban feküdt. Az a jászol volt,
amelyről a próféta a következő szavakkal jövendölt: ’Az
ökör megismeri gazdáját, a szamár urának jászolát’.”
A két szentírási rész összekapcsolását eredeti gondolatmenet követi: „Az ökör tiszta állat, a szamár
tisztátalan. ’Megismeri a szamár urának jászolát’. Nem
Izrael népe ismerte meg urának jászolát, hanem a
pogányoktól való tisztátalan állat. ’Izrael viszont –
mondja –, nem ismert meg engem, s népem nem értett
meg engem.” A nagy alexandriai egyháztanító
magyarázata tehát ellentétet lát a két állat között: a
szamár jelképezi a Megváltót felismerő pogányságot, az
ökör pedig a róla tudomást nem vevő zsidókat. Minden
tiszteletünk a tudós Órigenészé, de mi inkább
párhuzamot látunk a két állat szerepében, és egymás
mellé állítjuk őket a karácsonyfánk alatti betlehemben.
Szaszovszky József

Járványban segítő szentek közbenjárását kérő imádság
Szent Sebestyén, könyörögj értünk!
Római Szent Franciska, könyörögj értünk!
Szent Rókus, könyörögj értünk!
Szent Rozália, könyörögj értünk!
Borromeo Szent Károly, könyörögj értünk!
Gonzága Szent Alajos, könyörögj értünk!
Könyörgés
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk!
Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket!
A hirtelen és készületlen haláltól ments meg, Uram, minket!
Mi bűnösök kérünk téged: hallgass meg minket, Urunk! Ámen!
forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Öröm-hír sajtóirodája

A képeken
- Szent Sebestyén,
- Szent Rókus,
- Szent Károly és
- Szent Rozália
újlaki ábrázolásai
láthatók.
(fotó: Fejér Zoltán)
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