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CSILLAGRA VÁRVA  

Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.  
(Lukács 2, 8) 

  Bethlehemes játékok kedves képe lett az éjszakában tanyázó pásztorok kis gyülekezete, de  
valójában túlmutat a természetes ’tanyázáson’. Figyelmünk a ’vigyázásra’ terelődik. A pásztorélet örök 
feszültséget jelent, nappal is, különösen éjszaka. A pásztorélet éjjeli műszakában töprenghetünk el magunk 
is. A sötétség a félelem és a reménytelenség ideje. Különösen, ha aggadolmas világhangulat is van, 
amelyben éltek akkor is, vagy élünk ma is. Nyomasztó, ha életünk, családunk, nemzetünk feletti ég 
sötétjében hajnaltalanul virrasztunk. Modern kori népszámlálók láthatják a múltat, az ősi otthont hátuk 
mögött hagyó kivándorlókat. A pásztorok vigyázhatnaknak a besompolygó farkaseszmékre is. Modern kori 
magyar pásztorok vigyázhatnak a világ minden vidékén az éjszakába hajló állapotokban. Sötétség-
szindrómában kesereg Illés, nem sejti, hogy Isten és elrejtett népe áll a háta mögött. Csak meg kell 
szólaljon halk és szelid hangon az Úr, csak fel kell ragyogjon a sötétben a fény. Lelki sötétségben száll 
önmagába az atyai háztól roppant messze kerülő tékozló fiú. Sötétségben ült Izráel népe a 70 esztendős 
babiloni fogságban, a vége felé igencsak megcsappant a nyáj is, a biztató pásztorok száma is. Abban a 
vészes korban szólalt meg a próféta: 
 

De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután 
megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy 
világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök! (Ésaiás 9,1-2).  
 

     Mostani adventi-karácsonyi várakozásunkban sem kell fényesebb igei bátorítás. Sok bajunk 
ennek az elfelejtéséből fakad, ezért lesz néha reménytelen, magunkba zárkóztató sötét az éjszaka. Míg 
csüggedéseink éjjelében, prófétai magányban, saját békétlen vagy éppen gyászoló lelkünk kis tanyájában 
ücsörgünk, ne felejtsük, valami készül az égben. A pásztorság nem lehet ’hajnaltalan történelmi virrasztások 
piros szemű pesztonkája’ (Sütő András). A bethlehemi határban őrködő pásztorok nem tudhatták, hogy azon 
a vidéken, a közelükben, egy jászolban már ott fekszik a Messiás. Mindenre számolhattak, csak arra nem, 
hogy angyalok adják hírül nekik a félelemoszlató Igéket. Napfelkeltére vártak, s a történelem hajnala 
ragyogott fel előttük. Jeremiás is arra biztat: Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Kapaszkodjunk a 
130. zsoltárba ’várja lelkem az Urat, jobban mint az őrök a reggelt’. Nála minden emberi elképzelésnél 
bőségesebb a szabadítás.  Ha néha úgy érezzük
 

Visszaszorítnak, hátrább, egyre hátrább, 
És amit hagynak, egyre kevesebb: 
Hát vesd meg lábad ott, ahol 
megállhatsz,  
S azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet,  
Szikrát a tűzből, cseppet a folyóból, 
A töredéket eltört mondatodból,  
Minden megmaradt árva keveset:  
Ahogy lehet...  
(Reményik Sándor).   
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Míg a sötétben felragyog a fény: 
Angyal, vidd meg a hírt az égből,  
Mindig új élet lesz a vérből.  
Találkoztak ők már néhányszor  
– A költő, a szamár, s a pásztor –  
Az alomban, a jászol mellett,  
Ha az Élet elevent ellett,  
 

 
 
A Csodát most is ők vigyázzák,  
Leheletükkel állnak strázsát,  
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,  
Mondd meg nekik, –  
 
mennyből az angyal.  
(Márai Sándor) 
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