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BOLDOG KARÁCSONYT!
Az emberiség ünnepnapjai között a legbensőségesebb ünnep a Karácsony. Olyan mély
varázsa, ellenállhatatlan hatása van a szívekre, amely
a legkeményebb embert is megindítja. Talán azért,
mert ez az ünnep a családok ünnepe. Története is
egy kis családra mutat vissza, a szent, áldott
családra, amelynek körében az Isten Fia eljött
e világba. Az áldott Gyermek ünnepnapja. Az élet
országútján bolyongó, a balsors gödreiben botorkáló
ember elé odaáll egy bölcső. Igénytelen, egyszerű
jászol. Bélése csak puha széna. De benne mosolygó
kisded fekszik. Arcán a megváltás hajnalpírja, szemeiben csillagok fénye. A jászolbölcső körül
szegény emberek, pásztorok és napkeleti bölcsek.
De fölöttük angyalszárnyak suhognak, fejükre a
betlehemi csillag szórja ezüstös sugarait. Talán
maguk sem értik, hogy miért vannak úgy meghatva,
elfogódva, miért ujjong a szívük e kis gyermek
láttán? De fölzendül újra meg újra fülükben az
angyali szózat: „Ímé, hirdetek néktek nagy örömet!”
Karácsony az emlékezés ünnepe. Lelkünk
szemei elé odaállnak a régi Karácsonyok.
Gyermekkorunk boldog, izgalommal, örömmel,
beteljesedett várakozásokkal gazdag karácsony estéi.
Hová lettek ezek a régi, boldog Karácsonyok? Hová
lett ártatlan gyermekszívünk boldog ujjongása?
Bizony, azóta sok esztendő telt el, megrakodva búval
és örömmel, ám mintha az öröm mind elszállt volna,
s csak a bú maradt állandó vendégünk. A Kárpátok
karácsonyfái idegen országban nőnek. S miközben
fennhangon reklámozzák a gondtalan fényűzést és
luxust, az egyszerű ember életében egyre ínségesebb
idők járnak. A munkahely bizonytalansága, az árak
biztos emelkedése nyomasztóan nehezednek ránk.
Lehet-e még boldog karácsonyunk?
Lehet, mert a karácsony nemcsak az
emlékezésnek, hanem a reménynek is ünnepe! Azé
a reményé, amely sohasem hagyja el az Istenben
bízó ember szívét. Nem hiú remény ez, „mely

kancsalul, festett egekbe néz”, hanem az élő hitnek
a bizakodása. A megpróbált ember reménysége.
Lehet még boldog karácsonyunk, mert a történelmet
nem csak emberek csinálják. Nagyobb erő, az élő
Isten keze szövi földi sorsunkat.
A jövendő színes fonalai között ott rejtőzik a
szebb, boldogabb karácsonyok képe, ám ez nem a mi
erőnkön múlik! A minket szerető Isten viszi véghez
az evangélium szavai által: „Ne féljetek, mert íme
hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész népnek
öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó,
aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” (Lk 2, 10-11).
Az Ő hatalmába kapaszkodik a mi reménységünk,
Őbenne bízunk. Az Úr Jézus Krisztus követőinek
mindig is az volt a legboldogítóbb tapasztalatuk,
hogy Jézust, mint megtartójukat, megmentőjüket
ismerték meg. Ő a Megtartó, a Szabadító, az
Üdvözítő.
Mi magunkat megtartani nem tudjuk.
Az emberélet múlandóságának bélyegei rajta vannak
életünk eredményein, kezünk munkáin. Ám az
értünk született Megtartó ismeri küzdelmeinket,
szenvedéseinket, és erős kezével védelmezi és
megtartja életünk gyümölcseit. A veszély órájában
mellénk áll, védelmező szárnyaival betakar,
gyógyító szeretetével megújítja törődött, fáradt
életünket. De még ennél is többet ad! Megment
bűneink büntetésétől, az igazságos Isten haragjától,
a kárhozattól. Gyászunkban vigasztal, lecsitítja
szívünk viharait. Karácsonyt ünneplő embernek Ő
a legnagyobb ajándék!
Ó, milyen nagy szükség van éppen most a
Megtartóra, Krisztus Urunkra! Most kell csak igazán
ünnepelnünk karácsonyt, a megtartó Jézus Krisztus
eljövetelét! Ne tétovázz hát, kedves Olvasó, ne nézz
csüggedten a jövő sötétlő ködébe! A szíved még tiéd.
Nyisd ki Őelőtte, fogadd be azt, Akire a legnagyobb
szükséged van: a te Megtartódat! Így lesz békés,
boldog karácsonyod!
Sz-S.G.

