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Köszöntelek Benneteket ezen a közös Karácsonyon, amikor mi azt ünnepeljük, hogy a nagy 

embercsalád kisgyereke megszületett. Kívánom, hogy ez az „Úr”, legyen is veletek!  

A Mária történetről legutóbb azt mondtam, hogy az minden ember története a 

kiválasztottságról: Hozz világra Isten - fiakat-lányokat!  

Karácsony örömhíre pedig ez: Megváltó született! Azt állítom, hogy minden gyermek 

megváltónak születik!  

 

Az állításhoz kellő bűntudattal és bűnbánattal közelítsünk: Bánjuk meg bűneinket!... 

Irgalmazzon nekünk… 

Kyrie… Gloria… 

 

Imádkozzunk! Istenünk, aki őstudással küldesz minket az életbe, add, hogy felismerjük 

szándékodat a születendő gyermekekről, aminek ősmintáját azon a bizonyos Karácsonyon 

adtad hírül nekünk, aki élsz és szeretsz…  

 

Evangélium Lk. 2, 8 – 20.  

 

Ez az újabb angyalos történet is felfogható úgy, mint egy archetípus, ősminta, amely arról 

szól, hogy minden gyermek Messiásnak születik. Azért adja nekünk őket az Isten, hogy ők 

váltsák meg újból és újból a világot.  

 

1) Nagy örömet hirdetek nektek!  
A fehérköpenyes angyal megállapítja: Asszonyom, gyermeke fog születni! A normál reakció 

erre az anya és apa részéről valami kirobbanó öröm, egyben nagy félelem. Gyermekünk 

születik: Anya leszek! Apa leszek! De hogy fogom világra hozni, szorong az anya. Csak 

minden sikerüljön, retteg az apa! Aztán megkezdődik a nagy készülődés. (A gyerekgyilkos 

Heródesekre most nem akarok gondolni). 

  

2) Megváltó született!  
Aztán elérkezik az idő, a vajúdás és az euforikus öröm ideje. Amint az írásban is olvassuk: 

„Az asszony, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az órája, de amikor megszülte gyermekét, 

már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra”. (Jn. 16, 21.). 

Manapság az apa is együtt vajúdik feleségével a szülőszobában, és együtt örül gyermeke 

születésének. Rápillantva az újszülöttre azt kérdezhetik: Mi lesz ebből a gyermekből? 

Angyalnak kellene hírül adni az egész világnak minden egyes gyermek születésénél: 

„Megváltó született!” Mert minden újszülött Isten fia, Isten lánya, mindegyiknek az a hivatása 

és az a küldetése, hogy megújítsa, üdvözítse, megváltsa a világot.  

 

3) Angyalok ujjonganak! 
A szimbólumok nyelvén magunk előtt kell látnunk az angyalok seregét, ahogy az Istennel 

együtt ujjongnak az új életnek, az új reménynek, az új ígéretnek. Zeng az ének: Dicsőség, 

dicsőség, dicsőség Istennek! Béke, béke, béke a földön a békevágyó embernek! Ég a vágy, 

hogy a kardokból ekevasak lesznek, együtt pihen a bárány és oroszlán, gyermekek a 

vadállatokkal játszanak, kergetőznek! A vágy, hogy a sok új Messiás földre hozza az Isten 

országát, a szeretet világát! 

 



4) Pásztorok sietnek  
A Földön pedig éjszaka van. A Messiás kit érdekel?! Mese, mese, mese habbal! Az okos 

polgárok cinikusan húzzák el a szájukat, és másik oldalukra fordulnak az ágyban. Ők tudják a 

tutit. Soha, soha, soha nem lesz a földön béke!  

Még egy családban sincs béke! A szomszédok közt sincs béke! A szomszéd népek közt sincs 

béke! Már csak azért sem, mert mi lenne a fegyvergyárosokkal, a hadseregekkel, a 

hadseregparancsnok államelnökökkel?!  

Szeretnénk azt látni, mondják gúnyosan, hogy leszáll a földre a jóakarat és a béke. Csak 

néhány hiszékeny pásztor dől be az ilyen meséknek, akkor is és ma is.  

 

5) Istállógyerek a Messiás?!  
Ki hiszi el, hogy éppen egy istállógyerek tudná elhozni nekünk a békét! Egy Kis Pista, vagy 

Nagy Jóska, vagy Juliska, vagy Mariska!? Hány és hány nagy önjelölt Messiás érkezett már a 

világtörténelem folyamán!? Nagy Sándor, Napóleon vagy napjaikban egy Hitler, Lenin, 

Sztálin, akik új világot ígértek, világbirodalmat építettek. Ők nagyok voltak, óriások, hittek 

nekik a népek, és békét, boldogságot reméltek. És poklot teremtettek.  

Ki hiszi, hogy egy istállógyerek hozna békét a földre? Egyedül nem, de talán ha az ebben az 

órában születettek mind új Jézusok, mind Messiások lennének, akkor lehetne valami. Ehhez 

szükség volna arra, hogy ezeknek a szülei mind hinnének a csodában, és makacsul 

kitartanának a rögeszméjükben, hogy Isten-gyereket hoztak a világra, akik megújítják a föld 

színét! Ha tudatnák a gyerekükkel, hogy kik ők és miért születtek erre a földre! Legalább a 

kisemberek, a lenézett pásztorok hinnének a betlehemi Csillagban, az Istállógyerekben, a saját 

gyerekeikben! 

 

6) Gyerekeink?  
Ezen a karácsonyon hozzátok fordulok kedves anyukák és apukák: Hisztek ti abban, hogy 

messiást szültetek, hoztatok a világra? 

Hozzátok fordulok kedves újszülöttek, tegnap születettek, meg öt éve, tíz éve, húsz éve 

születettek: Hiszitek ti, hogy istenfiak, istenlányok vagytok, és messiásnak, megváltónak 

világ-megváltozatónak, világmegmentőnek születtetek?  

Ha nem hiszünk ebben, ha feladtuk mi is reményt, ha nincs már hitünk egy mustármagnyi 

sem, akkor nincs mit ünnepelnünk. Menjünk haza, együk meg a karácsonyi pulykát vagy 

kacsát, a töltött káposztát! És igyunk! Emelgessük poharunkat a magasba, lelkesen 

köszöntsük a betlehemi Jézuskát, aki nélkülünk is, helyettünk is megváltja, vagy már meg is 

váltotta a világot!  

 

--- Én hiszek a karácsonyi mesében, hiszek Bennetek, az új és újjászületett Messiásokban! És 

most rátok emelem ezt a poharat: Isten-fiak, Isten-lányok! Messiások!  

 

[Kovács László] 
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Elhangzott 2014. 12. 26-án, a Bokorportán 


