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Jézus születése történetének többféle olvasata is lehet. 

Az egyik, amit karácsony ünnepén inkább hangsúlyozni 

szoktunk, az a fény és az öröm kiáradása. A Messiás meg-

születik egy barlangistállóban, ahol talán egy mécses 

vagy fáklya világít, és ennek a szelíd fényéhez gyülekez-

nek az emberiséget is jelképező emberek, magukkal hor-

dozva a távoli mennyei seregek, a világmindenség és a 

paloták fé-

nyeit. Az an-

gyali sere-

gek éneke a 

pásztorokat 

kíséri a já-

szolhoz (Lk 

2,11), a nap-

keleti böl-

cseket a koz-

mikus csil-

lag vezeti a 

célhoz (Mt 

2,2). Az 

evangélisták 

mindent megtesznek azért, hogy jelezzék: az egész világ 

jelen van Jézus születésekor, és mindenki örömmel ad 

hálát Istennek. A másik olvasat szerint, amelyet inkább 

Máté evangélista képvisel, a betlehemi történetet sötétség 

és árnyak veszik körül. Heródes király nem ismeri Jézust, 

de mivel az egyik napkeleti bölcs „újszülött királynak” 

nevezi (Mt 2,3), megriad, és kerestetni kezdi a gyerme-

ket, hogy megölje (Mt 2,13). Amikor pedig megtudja, 

hogy a bölcsek nem teljesítették a kívánságát, nagy ha-

ragra gerjed, és minden kétévesnél fiatalabb gyermeket 

kivégeztet (Mt 2,16). Egyfajta, a bűn keltette sötétséget 

hoz létre a környezetében. Ez a sötétség borult Betle-

hemre is, amikor egy gyermeket váró édesanyát nem fo-

gadtak be (Lk 2,7). 

Ha az evangélisták által megrajzolt képet nézzük, ak-

kor azon nem a sötét árnyak a jellemzőek, hanem inkább 

a fények, amelyek átvilágítanak a sötétségen. Sőt, azt is 

mondhatjuk, hogy a sötétség mellett ragyognak a leg-

szebben. Ezzel jelzik, hogy bár a világra a bűn sötétsége 

jellemző, Isten szeretete átragyog ezen a sötétségen. Mi 

a történet üzenete számunkra? A jelenlegi helyzetet 

szemlélve úgy tűnhet, hogy sötétség borul a világra. Min-

denhol érezhető a bűn okozta megosztottság. Hiába re-

ménykedtünk harminc évvel ezelőtt, hogy az új évez-

redet majd 

végre béké-

ben kezdhet-

jük. Ahogy 

száz évvel 

ezelőtt, újra 

háborúk tör-

nek ki, ame-

lyek jelzik, 

hogy a béké-

sebbnek tűnő 

felszín alatt 

bűnös indu-

latok kava-

rognak. Ke-

vés a politikai egyensúly, most is vannak Heródes-forma 

emberek, akik hatalmukat féltik, és most is vannak, akik 

látszólag gondtalan életüket nem akarják megzavarni az-

zal, hogy másokat a szívükbe vagy az otthonukba fogad-

nak. Mondhatjuk, hogy a világ nem változott. Ne felejt-

sük el azonban, hogy a bűn sötétsége nem tudta kioltani 

a szeretet fényét. Heródest mint egy hatalmát görcsösen 

féltő, gonosz embert őrizte meg a történelem, az egyszerű 

jászolhoz siető pásztorok pedig a béke jelképeivé váltak. 

Ők az Isten békéjét átélő jóakaratú emberek, akikről az 

angyalok énekelnek (Lk 2,14). 

Az idei karácsony újra egy nagy lehetőség számunkra, 

hogy a bűn sötétségét magunk mögött hagyva elinduljuk 

Jézus szelíd fényt sugárzó jászola felé, és ott megtaláljuk 

békénket. Bizakodjunk, hogy ez az ajándékba kapott béke 

gyógyítani tudja világunknak belső és külső háborúk 

okozta sebeit.  
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   Jászolba fektette 
 

most már látom, 

itt szülni 

és születni, 

jobb, mint Betlehemben 
 

József , Dávid fia, nem értette, 

a sok Dávid rokon között 

miért nem fér el  

Dávid kicsi fia, 

aztán meghajtotta a szegény szamarat 
 

csak az utolsó út 

a városból a mezőre 

már nehéz volt, 

nehéz nagyon 
 

de jobb így 

alszik József, 

jászolban fekszik a kicsi 
 

az állatok nem értik 

hová lett a széna 

miért foglalt a jászol 

épp ezen az éjjelen, 

épp ma 
 

majd a pásztorok 

megmondják, 

hisz értik hangjukat 
 

csak a pásztorok 

tudják az utat 

Dávid sok fia, leánya a városban,  

a házakban aludt  

égiekkel beszélgettek a pásztorok 
 

jönnek a pásztorok 

csak ők tudják az utat 
 

így a legjobb 
 

pásztor lesz 

az én gyermekem 

jászolban alvó kicsi fiam 
 

„Jótett helyébe jót várj” 

Hát persze. Jó példát mutatok, és az fontos. Exempla trahunt, a példák 

vonzanak, tudták ezt már a régiek is. Akivel jót teszek, majd szintén jót fog 

tenni velem, ezáltal javul a világ.  

Kovács Keresztény János ehhez tartotta magát. Letelt a nap nagy része, 

és János azzal a jó érzéssel dőlt hátra karosszékében, hogy megvolt már a 

napi jócselekedet, ha úgy vesszük, akár kettő is. Nem is esett különösebben 

nehezére, és milyen boldog volt az a másik. Biztosan eszébe fog jutni ak-

kor is, ha neki, Jánosnak lesz szüksége némi támogatásra, közbenjáró 

szóra, segítő kézre. 

A jócselekedet tulajdonképpen dupla haszon, gondolt bele János. Hiszen 

jót tenni jó! Keresztény erény, ami még kamatozhat is. Hiába, bölcs a mi 

népünk, hogy ilyen mondásokat talál ki. Jótett helyébe jót várj! 

Estefelé János a bibliát is felütötte, mint ez időnként szokása volt. A 

könyv Lukácsnál nyílt ki, és János ezt olvasta: 

„Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála 

étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy va-

csorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gaz-

dag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lako-

mát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, 

mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor 

megkapod jutalmadat.”  

Kovács Keresztény János mélyen elgondolkodott. Jótett helyébe jót várj? 

De kitől? De mikor? Vagy lehet, hogy én magam csak a jótettet viszonzó 

vagyok? Viszonozni akaró, viszonozni próbáló? A megváltást, amiért Jézus 

a világba jött karácsonykor?  

 

Hurrá itt vagyok, Isten tenyerén!  
Két vándorbölcső Újlakon 

 

Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy vándorbölcső indult útjára plé-

bániánkon. A majdnem négy évvel ezelőtti indulás óta újabb bölcső is ke-

rült a plébániai körforgásba, összesen legalább 14 csemete köszönheti 

egyensúlyérzékének korai fejlesztését ezeknek a szeretetből faragott szer-

kezeteknek. A bölcsőkkel utazik egy kis csomag, tudnivalókkal, imákkal, 

esetenként ajándék takaróval – a nagylelkű adományt itt is köszönjük! – 

és vándorszentírással. Utóbbi könyvbe, mint régen a családi Bibliába, be-

kerül a gyermek neve, de mintha hiányozna egy-egy név; kérem azokat, 

akik esetleg elfelejtették bejegyezni újszülött gyermekük nevét, és eljut 

hozzájuk ez a cikk: keressenek, hadd pótoljuk! 

Az elmúlt években sok mindent megélt ez a picinyke kezdeményezés, 

járványt, parlagon töltött időt és bölcsőhiányt, volt, hogy vendégbölcső egé-

szítette ki az eszközparkot, de volt olyan is, hogy a plébánia közösségén 

kívül járt az egyik bölcsőnk. Most egyik bölcső már következő lakójára vár, 

a másik viszont hamarosan felszabadul, és szívesen fogad újabb kis vendé-

get. Érdeklődni e sorok írójánál lehet, vagy személyesen, vagy a  

vandorbolcso@gmail.com címen, vagy a 30/516-66-50 számon.

 

Szaszovszky József 

Nagy-Jónás Iza Molnár Béla atya 

Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelmekben gazdag új évet kívánunk!  
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