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Ünnepeinkből egyre inkább hiányzik a hittől 
megvilágított értelem munkája. Az ősi szentatyák 
nem győzték hangsúlyozni: „Fontold meg, ó, ke-
resztény, ki az, aki itt a jászolban fekszik.” „Ismerd 
fel, ó, keresztény, méltóságodat!” (Nagy Szent Leó 
pápa) Ha az egyházatyák karácsonyi beszédeit ol-
vassuk, megdöbbentően sok „filozófiai eszmefut-
tatást”, dogmatikus gondolatmenetet találunk. Ez 
a mai ember számára furcsa, és ez az intellektuális 
restség már önmagában is Karácsonyunk, már-
mint karácsonyi ünneplésünk romlását mutatja. 
Mert ha Isten valóban emberré lett értünk Jézus 
Krisztusban, és kinyilatkoztatást adott nekünk, 
akkor arra illenék odafigyelnünk, és értelmünk 
teljes hódolatával közelítenünk hozzá, különben 
megragadunk a felszínen, ami végzetes következ-
ményekkel járhat. A Karácsony legfőbb üzenete, 
annak kinyilatkoztatása, hogy „Isten a szeretet”, 
könnyen felfoghatónak látszik, de lépten-nyomon 
az igazi szeretet karikatúráit látva nem túlzás azt 
mondani, hogy napjainkban a papoknak másról 
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sem szabadna prédikálniuk, mint arról, mit je-
lent ez a szeretet, milyen következményekkel jár, 
és hogy nekünk, akik Jézus Krisztusban vagyunk, 
hogyan kell szeretnünk.

Amikor hiányozni kezd a Karácsonyból a hittől 
megvilágosodott értelem munkája, akkor ünnep-
lésünk kezd elerőtlenedni, megbetegedni. Szent 
Ferenc atyánk nem azért akarta megjeleníteni az 
Úr Jézus születését a grecciói barlangban, hogy 
jámbor érzelmek költözzenek a szívébe, hanem 
hogy saját szemével is szemlélhesse és testestül-
lelkestül leborulhasson a megtestesülés szent 
misztériuma előtt. Hogy egész értelmével és szí-
vével próbálja befogadni azt a nagy titkot, hogy 
az újszülött Jézus, akit édesanyja szoptat, nem 
más, mint a magasságbeli, mindenható, minden-
tudó, önmagától való, fölséges, teremtő Isten, aki 
egy szavával előhozta a nem-létezésből a világot. 
Hogy ennek a csecsemőnek, akinek emberi értel-
me majd most kezd nyiladozni, akinek mindent 
úgy kell megtanulnia, mint minden más gyermek-
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nek, a személye, énje azonos a második isteni Sze-
méllyel.

Belegondoltál-e ebbe valaha? Elfogadtad-e 
igazán? Elvégzed-e újra és újra a hittől megvilá-
gosított értelemnek ezt a munkáját? Lesznek-e 
csendes óráid a karácsonyi szent időben, amikor 
olvasod az evangéliumot, amikor előveszed a Ka-
tolikus Egyház Katekizmusát, és életedben talán 
először tanulmányozod a Hiszekegy azon cikke-
lyét, amelyet elsőáldozásodra megtanultál, amely-
re március 25-én és december 25-én letérdelsz: 
„Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, 
és emberré lett”? Van-e ennél nagyobb örömhír? 
Van-e ennél erősebb szerelem? Van-e ennél mé-
lyebb egyesülés? Van-e, aki ennél jobban szeret 
téged? Kicsoda is ez, aki Isten létére emberré lett 
érted? Ki ez, aki vállalta érted, miattad, veled, a te 
halálodat, és ki mutatta meg testednek és lelked-
nek, emberi természetednek jövendő dicsőségét? 
És ezután tud-e téged keseríteni bármi, ami tör-
ténhet veled? Képzeld el, ha mindenki elhagyna 

Barsi_Karácsony.indd   15 2019.09.15.   9:40:02



16

is, Jézus, az élő Isten Fia veled van! „Ki szakíthat 
el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy 
szükség? Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, élet-
veszély vagy kard?” (Róm 8,35)

Miután így, a hittől megvilágosított értelem-
mel beletekintettél a Karácsony, az isteni meg-
testesülés félelmetes és édességes mélységeinek 
örvénylésébe, vegyél sapkát, sálat, nagykabátot, 
és menj ki a lecsupaszított téli világba, a hófehér 
mindenségbe. Nézzed ezt a világot, amely a szent-
séges megtestesülés erőterében áll fenn. Engedd, 
hogy emiatt, csak Isten szeretete miatt kibuggyan-
jon a szemedből a könny, és arcodról a hóra essék, 
mint a világmindenség legértékesebb megfagyott 
csodaékszere... Ezek az érzelmek méltóak a Kará-
csonyhoz, mert ezek a hit végtelen méreteiben, az 
értelem szédületében születtek.

De az érzelmek, az ilyen szent érzelmek nem 
arra valók, hogy csupán átmossák idegrendszere-
det, hanem hogy akaratodat az életszentség utáni 
vágyakozásra indítsák: „Uram! Szent akarok len-
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