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T O L L E ,  L E G E !  
(VEDD ÉS OLVASD! – Szent Ágoston) 

A év – Karácsony  
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

ÉJSZAKA VAN - Michel Quoist 

Éjszaka van 

Uram, itt vagy-e az éjszakámban?  

Merre vagy, Uram?  

Szeretsz-e még engem?  

Még mindig nem untál rám? 

Felelj, Uram, kérlek felelj! 

Éjszaka van. 

ANGYALOK ÉS PÁSZTOROK – Lukács László 

Karácsony ünnepének három miséje van: az éjféli misét követi az úgynevezett 

pásztorok miséje, majd az ünnepi mise. Mindhárom misének saját szövegei vannak. 

A két első mise evangéliuma a szálláskeresést, majd Jézus születését, az angyalok és 

a pásztorok örvendező hódolatát írja le. Ahogy a betlehemi képek ábrázolják Jézus 

születését: az istálló mélyén Mária az Újszülöttel és Szent Józseffel, fölötte angyalok 

repülnek le boldogan ujjongva az égből, a bejáratnál pedig megjelennek a pásztorok, 

akik az égi hívásra indulnak útnak, hogy fölkeressék az Üdvözítőt, az Úr Krisztust. Ég 

és föld örvend Jézus születésének. 

AZ AJÁNDÉK  

Megrendítő Izajás próféta jövendölése arról, hogy az Úr megszabadítja Sion leányát 

minden nyomorúságából, és „megváltottjává” teszi: nem hívják többé elhagyottnak, 

hanem így nevezik: „gyönyörűségem”. Nem saját teljesítménye teszi naggyá az 

embert, hanem Isten irgalmassága. Ahogy a szentlecke fogalmazza: „Üdvözítő 

Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, és megmentett minket, nem azért, 

mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságából.” Istennek ez a minden emberi 

elképzelést felülmúló ajándéka öltött testet Jézusban. Ez az Ajándék az Atya testtett 

öltött Ajándéka, Szeretete. 

NEM HANGULAT 

Egy jelentéktelennek látszó történés válik a világ legnagyobb eseményévé. Karácsony 

ünnepe arra int, hogy a legapróbb helyzetekben is a pásztorok módjára figyeljük az 

angyali intést, hogy észrevegyük, hol és hogyan folytatódik ma is a világ megváltása. 

NEM SZEMÉLYVÁLOGATÓ SZERETET 



A pásztorok miséjének üzenete (Tit 3,4-7): Az akkori társadalomban a pásztorok 

gyanúsak voltak. Egyrészt azért, mert hajlamosak voltak az erőszakoskodásra, 

másrészt azért, mert gyakran nem tisztelték mások tulajdonát, loptak. Megdöbbenthet 

bennünket az a tény, hogy elsőként éppen ezeknek az embereknek hozza tudomására 

Isten a Megváltó megszületését. Isten irgalmas szeretete tükröződik ebben. Ezek az 

emberek nagyon is rászorultak az irgalomra, de nekik is volt igazán szükségük a 

Megváltóra, hiszen a maguk erejéből, lehetőségeiből nem futotta arra, hogy 

megváltozzanak, megújuljanak, és megváltozzon a többségnek róluk alkotott 

véleménye. Éppen ezt a helyzetet tükrözi az apostoli levél részlete azzal, hogy 

általánosítja: nemcsak a pásztorok, de minden ember bűnös - mi is, mondja az apostol 

azzal, hogy többes szám első személyben beszél, mi is rászorulunk az irgalomra, mert 

bűnösök vagyunk. A Karácsony a minden ember felé kinyíló, kiáradó isteni szeretet 

extázisa. 

ÉJFÉLI SZENTMISE 

Iz 9,1-6; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 2,1-14) 

Abban az időben Augusztus császár rendeletet bocsátott ki, hogy 

számlálják össze az egész földkerekséget. Ez az első népszámlálás 

Kvirínusznak, Szíria helytartójának idejében történt. Elment mindenki a 

saját városába, hogy följegyeztesse magát. József Dávid házából és nemzetségéből 

származott. Elment tehát Galilea Názáret nevű városából Dávid városába, a júdeai 

Betlehembe, hogy följegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott 

állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének 

napja. Megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak 

helyet a szálláson. 

Azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban és éjszaka őrizték a 

nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala és az Úr dicsősége beragyogta 

őket. Nagyon megijedtek. De az angyal bátorította őket: „Ne féljetek! Nagy örömet 

hirdetek nektek és az egész népnek: ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a 

Messiás és az Úr. Ez a jele: kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba 

fektetve.” Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicséretet énekeltek az 

Istennek: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön Isten 

kedveltjeinek.”  Ezek az evangélium igéi. 

PÁSZTOROK MISÉJE 

Iz 62,11-12; Tit 3,4-7; Lk 2,15-20 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 2,15-20) 

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták 

egymást: „Menjünk át Betlehembe! Hadd lássuk a történteket, amiket 



az Úr hírül adott nekünk.” Odasiettek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban 

fekvő kisdedet. Miután látták, elhíresztelték azt is, amit már előbb megtudtak a 

gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig 

szívébe véste szavaikat és el-elgondolkodott rajtuk. A pásztorok azután hazatértek. 

Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak úgy, ahogy az 

angyal előre elmondta nekik. Ezek az evangélium igéi. 

ÜNNEPI SZENTMISE 

Iz 52,7-10; Zsid 1,1-6;   Jn 1,1-18 röv.: Jn 1,1-5.9-14 
 

GYERMEK SZÜLETIK NEKÜNK -Gyökössy Endre 

Ézsaiás, mert valóban próféta volt, nem hét, hanem hétszáz évvel Jézus születése előtt 

már megjövendölte azt: »Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk...” (Ézs 

9,5/a) 

Lehetetlen nem éreznünk, hogy Ézsaiás Istentől ihletett látomást ír le, sötét 

mélységekben élő népe vigasztalásául. Lehetetlen megindultság nélkül olvasnunk ezt 
a ma már két és félezer éves próféciát - annyira nekünk szól ma is. 

„Egy gyermek születik nekünk”... Ezt hallották két és félezer évvel ezelőtt Izráelben. 

„Nekünk”... Ezt halljuk ma, a prófécia beteljesülése után, ez kapcsol össze bennünket 

a prófétával és a Gyermekkel, aki valóban megszületett nekünk is. 

Egy „Gyermek”! Nem tudom, mit szólhattak ehhez a próféciához Ézsaiás kortársai, 

akik Egyiptom, Asszíria és Babilon közé beékelt, 

kettészakadt kis országocskában éltek. Minek nekik 

„egy gyermek”, amikor minden bizonnyal egy tette-

rős, bölcs és szent életű államférfiról álmodtak, aki 

majd megoldja a megoldhatatlannak látszót?... 

Hogy a „nagy fordulat” gyújtópontjában egy bölcső áll majd (számunkra is), amely új 

korszakot, sőt új időszámítást jelent majd - ezt ember úgynevezett „ép ésszel” ki nem 

agyalhatta. Ezt valóban csak Istentől ihletett látó láthatta és prófétálhatta így meg. 

Azt hiszem, sokan gúnyolódhattak ezen Ézsaiás korában, s tehették ezt még hétszáz 

évig. Sőt azután is, úgyannyira, hogy éppen ettől nem vették észre a Gyermeket, 

amikor valóban megszületett. Sőt akkor sem, amikor később megszólalt: „Én vagyok 
az”. Éppen ezért azok ölték meg, a főpapok és írástudók, akiknek legjobban kellett 

volna ismerniük az ézsaiási próféciákat. 

Mit szólunk ahhoz, hogy egy gyermekkel „kezdte velünk újra” az Isten? Egy 

gyermekkel, akit nem szülei „terveztek, ütemeztek be”, miután már lakás, bútor és 

minden kellékük megvolt - hanem minden tervük ellenére Isten küldte Őt, amikor még 

fedelük sem volt, ahová fejüket lehajthatták volna, ahol a Gyermek megszülethetett 

volna. Ilyet valóban csak Isten tud „kitalálni”. 

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-12-25
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-12-25#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-12-25#evangelium


VAJON HÁNYADIK ÉVET KELLENE ÍRNUNK MA? 

Ismeretes, hogy időszámításunk kezdete, a nulladik év nem esik egybe Krisztus 

születésével, mert Dionysius Exiguus, Rómában élő szkíta szerzetes 525-ben végezte 

el a számításokat, és néhány évvel elszámította magát. Ily módon Jézus Krisztus 

időszámításunk kezdete előtt született Betlehemben. Azt is tudjuk, hogy karácsony 
ünnepének december 25-ei időpontja nem azért alakult ki, mert valóban e napon 

született Jézus - hiszen ezt a napot nem ismerjük -, hanem azért, mert a rómaiak 

Saturnallia ünnepének „kereszténnyé tételéhez” önként kínálkozott a felismerés: a mi 

„Legyőzhetetlen Napunk” Krisztus, akinek világra születését ugyancsak alkalmas 

akkor ünnepelni, amikor (december 21-e után) a nap egyre hosszabban világítja meg 

világunkat. 

David Hughes angol csillagász, a sheffieldi egyetem professzora a fentieket azzal a 

tudományos feltételezéssel toldotta meg, hogy számításai szerint, 1993. szeptember 

15-én volt Krisztus születésének pontosan 2000. éve. Számításait a „betlehemi csillag” 

feltűnésére alapozta, ami szerinte a Jupiter és a Szaturnusz konjunkciója (együttállása) 

lehetett. Ez pedig Krisztus előtt 7-ben háromszor is bekövetkezett. A Máté 
evangéliumában leírt csillagjelenést Hughes a második konjunkciónak tartja, ennek 

alapján az igazi karácsonyt a Krisztus előtti hetedik évre tehetjük, tehát ma (számítása 

szerint) Kr. u. 2013-at kellene írnunk.  

IMÁDKOZZUNK! 

Kedves Atyánk! Karácsony van. Ismét arra gondolhatunk, hogy egyszer nagyon-

nagyon megajándékoztad ezt a világot önmagaddal Fiadban, a Jézus 

Krisztusban. Köszönjük, hogy újra eszünkbe juttatod, minden ajándék, amit 

adtunk, adunk vagy adni fogunk, csak halvány mása, jelképe ennek. 

Köszönjük, hogy szíved megdobbant egy betlehemi bölcsőben, és azóta is, aki nagyon 

figyel, vagy akinek fáj a szíve, belehallgathat a Te szíved dobogásába, mert az Fiad 

beszéde, Fiad élete; a mi Urunk. Jézus Krisztusunké, aki itt járt ezen a földön. Nekünk 

adtad Őt, Uram, és mi, emberek, meggyilkoltuk. Nem tudunk ebbe beletörődni, újra 

és újra belefájdul az életünk, a szívünk, hogy visszautasítottuk a Te ajándékodat, és 

mégis vágyakozunk utána. Töltsd be újra és újra ezt az igaz vágyat, amíg végre 

megtanuljuk Tőled az igazi Szeretetet, az Agapét. Messiásunk, a mi Urunk által. 

Amen. 
 

Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész   20/ 77-386-55; 30/ 849-8280 

http://korhazkapolna.hu ; korhazlelkesz.sopron@gmail.com; http://www.facebook.com/korhazkapolna/  
Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor  

Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül! 
 

SZENTMISE a BETEGEKÉRT és SZENTSÉGIMÁDÁS – kórházkápolna csütörtök 15 óra   

http://www.facebook.com/korhazkapolna/

