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"FEL NAGY ÖRÖMRE, MA SZOLETETT. • •"
Karádi segéd tanító korában Gárdonyi Géza nem dúskált földi javakban. Az

egyik éjféli misén mégis ő adta a gazdag, rátartisomoglli községnek a legérté
kesebb ajándékot, azt a karácsonyi éneket, melynek szövegét is, daLlamát is ő

szerezte, és meLyet hivő népünk ma is szívesen énekel: "Fel nag'll örömre, ma
sziileteti, / Aki után a föld epedett. / Mária karján égi a lény: / Isteni Kisded
Szűznek ölén. / Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, / Nézd a te édes Istenedet." 
Gárdonyi a hivő ember átélésével ragadja meg azt a teljes igazságot, melyet a
Szentirás plasztikusan tár elénk, hittételeink ünnepélyes formába öntenek, és amit
az Egyházatyák találó tömörséggel íg'y fejeznek ki: Az Isten Fia emberré lett,
hogy bennünket az Isten fiaivá tegyen. Igy valósult meg az éoezredek vágya:
az ember a betlehemi Kisded érintésére megtisztult a reá rakódott bűntől és
önmaga fölé emelkedett. Ez a mi karácsonyi örömünk oka.

Ezt az örömöt a történelem fol'yamán sokszor megzavarták. Sajnos, keresz
tények is akadtak, akik Krisztusnak hol isteni mivoltát vonták kétségbe, mint az
ariánusok, hol emberségét csorbították meg: a gnosztikusok például azt állították
róla, hogy csak látszat-testben járt köztünk. A nesztoriánusok két különálló 
isteni és emberi - személyre szakították szét azt a Krisztust, aki isteni szemé
lyében vette fel emberi természetünket is, és az Istenanya Szűz Má1'iát egyszerű

en csak Krísztus-szülőnek tartották. A monofiziták viszont azt vallották: Jézus
ban az istenség felszívta az emberséget, akár az óceán a csöpp tejet. Ezzel a
látványos hasonlattal kápráztatták el a tömegeket és terjesztették téves tanitásu
kat, mellyel Krisztus valódi emberi természetét tagadták.

Ezeken az ősi krisztológiai tévedéseken túlmenve a modern kor már magát
Istent is kétségbe vonja. Sokan azt állitJák, hogya kereszten Jézussal együtt az
Isten is meghalt, amihez Nietzsche hozzáteszi: Mi öltük meg őt. Marx a vallást
ideológiai felépítménynek tartja, mely a nyomor, a kizsákmányolás talajából nő

fel és az embert elideqeníti önmagától. Sartre egzisztencialista ateizmusa szerint
az emberi szabadság kibontakoztatása egyenesen megkívánja Isten nemlétét, mert
a szabadság maga az ember.

Ezek a különböző vélekedések nemcsak Istentől vesznek búcsút, hanem Krisz
tus istenségét is tagadják. De vajon kielégíti-e az embert ez a tagadás? Tud-e
- történetileg talán egyes mozzanatokban érthető kritikája ellenére - az em
beri létezés alapkérdéseire teljes választ nyújtani? El tud-e <'sendesíteni minden
jogos emberi nyugtalanságot? Pedig egész lényünk választ és nyugalmat vár.
Ezért fordulunk a testté lett Ige csendje felé.

Hogyan jött közénk Ű az első karácsony éjszakán? Ahogyan Szent Lukács
egyetlen mondatban összefoglalta: "Nem jutott szállás nekik ..." Viszont mihelyt
megszületett Isten Fia a földön, nyomban körülvette az édesanya pólyázó öröme,
jászolba fektető gyöngédsége. Mindaz, amitől a barlang-istálló otthona lett az
első keresztény családnak. Az Istenember azóta is megszenteli a szülők könnyeit
és mosolyát, s fölemeli a család küldetését: a család a forrása minden népnek,
de be~őle ered és terebélyesedik ki Isten népe is,

Minden keresztény család részesül Betlehem öröméből. Természete,'cn küz
delméből is. De a keresztény csalt;id lényegében mégsem néz scernbe vigasztalás
nélkül,a nehézségekkel: a nemzedékek esetleges ütközésével, a szemléleti különb~ ~

ségekből adódó feszültségekkel, mert mindezeknél hathatósabban működik benne
a kegyelem. FöZülemeli a válságokon, átsegiti a gyötrő gondokon, segit hibáin
kat orvosoIni és erőt ad ahhoz, hogy támaszai legyünk a ránk bízottaknak. Ez
cseng ki az angyal üdvözlő szavaiból: Ne féljetek, hanem örüljetek, mert meg
született Megváltótok. Szegényes körülmények közé született: jászolban, szalmán
fekszik, pólyába takarva a gyermek Krisztus (Lk 2,10--12). Amire az egyszerú
pásztorok is, a tudományokban gazdag bölcsek is boldogan siettek a jászolhoz és
lélekben megerősödve tértek vissza onnét.
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A karácsonyi öröm jelentőségét a költő és a békeszerző i ntui ciójá v al ragadta
me g A ssisi Szent F er enc, ak i nek halála 750 éves évf or dulóját ü ljük az idén. O
ál litotta fe l 122 .1 karácson y éj szakáján a grecciói erdőben az első betlehemet, s a
későbbi korok tőle ve tték át ezt a szép szok ást , me llyel a k eresztény családo k a
Szent Csauul. m el eg kegye lmi köz össégébe kerülnek .

Szent Ferenc korszerű i gényt elégített k i, m ert ol yan áram latoknak vetett
gátat, me lyek a családi éle t és a rendezett társad al mi élet szét bomlasztásáv al
akar ta k va lami ú j - egyo ldalú látásmódjuk szeri1lt h i te lesebbnek gondolt - ke 
r esztény életfo r mát k ezdeményezni. Bírálták az egyház bizonyos elvilág iasodását,
de némely szekt áik ezt ol yan radikalizmussal tették , hogy n emcsak az egyház
ban tapasztalható visszaéléseke t ká rhoztatták, ha nem az élet alapvetiJ tűzhelyé t ,

a csal ádot, sőt egy általán a kö zösségi éle tet i s elu tasítot ták. L ázi to ttak a pápa
és a püspökök ellen , ugyanak kor azon ban m élyen vallásosnak minősítették ma 
gukat. H elyenkint Eu ró pá ban - j órészt viszonyaitól függően - a nép köré ben
m eghallgatást is találtak. Ezt a veszél.y t lát ta meg A ssisi Szen t Ferenc, és ezért
kérte a gubbiói püspök útj án III. I nce pá pát, enged j e m eg, hogy ő és tár sai az
evangélium i szegénység szel le mé t hirdessék és va lós ít sák meg a m aguk egyszerű,

" poverel Io" m ód já n .

Ez ugyan fo rradalom v olt a j avá bó l, Szent Ferenc azo nban n em - hogy úgy
m ond j uk - a "saját szakállára" re fo rmált, hanem m ég a betlehe m -áll i táshoz
is kikérte a pápa erujed élué t , ahogy ezt a legh i tel esebb t!ln1Ítól. Szent B onaven
túrá tól tud j uk . T ársai val n em v alamif él e "veszélyes éle te t " él t , hanem l'endj ének
i rá nyát az evangéliumhoz, az egy házatyákhoz m eg az egy ház hiteles szellem éhez
szab ta, és a r egu lák el k eszitésénél i s H ugolin bi boros segi tségét ké rte . Egyáltal án
nem k ív ánta a maga éle tfor má ját erősza.kka l, esetleg valam i lyen erénygőg téves
öntudat áva l rákényszeríteni a csal ádokra vagy bárki má sra ; mé g k ev ésbé akarta
helytelenül ér te l mezett ~ esetleg önhitt - spiri tua lizmussal elszak i ta n i őkt't az
intézm ényes egy háztól , ha n em az egyszerűség és alázatosság ' - egyébként jelleg
zetesen franciská nus - eré nyeit v éste l el kük be.

A z első k ar ácsony szelle me, éppúgy, min t a grecció i karácsonyé, el hozza a
ker esztény családo kba a m egtestesü lt Ige bölcsességét és az elmélkedő csend sze
r etetét. A magyal' katoli kuso k nagy csal ád jában is ebből a szellemből fakadjon
örvendetes karácsonyi m egú julás : az .4nya szen tegy ház szellemébő l, am elyet át iz
zít az Ige f énye és a Szevetet L elke.
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