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Fiú adatott nekünk

"Mi az ember? - kérdezhetném; miként lehetséges, hogya világon létezik ilyes
valami, ami káoszként forrong, vagy mállik szét, mint a korhadó fa, és az érle
lődésig sohasem jut el? Hogyan tűrheti meg a Természet édes szőlőfürtjei közt
e vad gyümölcsöt?" - töpreng Hölderlin a Hüperionban. E kérdések a Bibliában
is szóhoz jutnak:

Nézem az eget: ujjaidnak műve,

holdat, csillagot: kezed alkotása.
Mi az ember, hogy megemlékezel róla?
mi az ember fia, hogy gondot viselsz rája?

(Zsolt 8,4-5)

Az ég és a csillagok láttán nem több, mint "féreg" (Jób 25,6). "A természet
leggyengébbike... Nem kell az egész világmindenségnek összefognia ellene,
hogy összezúzza: egy kis pára, egyetlen csepp víz elegendő hozzá, hogy meg
ölje" (Pascal). Miközben a zsoltáros naponta megtapasztalt fizikai, sőt etikai
veszendőségéri gondolkodik, életre kelnek benne az embert a maga képmására
és hasonlatosságára teremtő Isten szavai: "Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsé
tek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain
és a földön mozgó minden élőlényen!" (Ter 1,28). Ezért mer így válaszolni a 6.
versben: "Az angyalok alá csak kevéssel aláztad, dicsőséggel, nagysággal koro
náztad:'

De hogy az ember dicsősége és nagysága mennyire kétértelmű, azt már a
görögök is érzékelték. "Van, aki a jóra, van, aki gonoszra tör vele" - írja Szo
foklész az Antigoneban.

Az újszövetségi levelek írói közül többen úgy látják, hogy az utóbb idézett
bibliai vers egyértelműen peteljesedett Jézus Krisztusban, az emberiség "fejé
ben" (vő.: Ef 1,22; 4,15). ,,0 a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény
elsőszülötte" (Kol 1,15).A Zsidókhoz írt levél szerzője pedig a következőképpen

alkalmazza szövegünket Krisztusra: "Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy
az embemek fia, hogy gondod van rá? Rövid időre kisebbé tetted az angyaloknál,
dicsőséggel és nagysággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél." (2,6-8)

A zsoltár szerint az angyalok és az ember között ontológiai különbség van
("Az angyalok alá csak kevéssel aláztad"). Jézus viszont csak "rövid időre" lett
kisebbé az angyaloknál. Arra a "rövid időre", amely karácsonnyal kezdődött és
nagypéntekkel végződött. S ezt a születéssel és halállal keretbe foglalt életet
Szent Pál egy nagyon ősi keresztény himnusz szavaival így jellemzi: ,,0, isteni
mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föl
tétlenül ragaszkodjék, hanem szolgai alakot fölvéve kiüresítette önmagát, és ha
sonló lett az emberekhez" (Fil 2,6-7).
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Rövid időre

Pilinszky a művészi szépről eszmélkedve azt írja: "Ha jól megfigyeljük, az al
kotó képzelet kifejezésének anyagáért mindig földig hajol, mintegy megismétel
ve Isten teremtő gesztusát. Mi több: minél bonyolultabb a mondanivalója, a
művésznek, annál esendőbb és elhagyatottabb rétegekbe kellleásnia, hogy meg
felelő »anyagra« találjon". Majd néhány sorral lejjebb: "A legelvontabb igényű

művész is... jól tudja, hogya mindenség modelljét egyedül omlatag anyagból,
didergő limlomokbóllehet »fölrakni«. Az »isteni szépség« egyedül ezen az áron
inkarnálódhat, ölthet testet. Hogy magára veszi minden terhünket, didergésün
ket." . Ugy tetszik, mintha e sorokat a Filippi-levél Krísztus-himnusza ihlette
volna. Isten több évszázados "töprengésében" sem mondott le a káoszként for
rongó és korhadó faként szétmálló ember megmentéséről.Szerét ejtette, hogy
"többféleképpen és különböző módon" szóljon az atyákhoz a próféták által (vö.:
Zsid 1,1). Nem szegte kezdeményező kedvét, nem bénította szeretetének lele
ményét az alig-alig érlelődő, "gyümölcs". Inkább vállalta, hogy"vincellérei" -vel
újra és újra körülásassa a terméketlen fát (vö.: Lk 13,6-9). Elküldte szőlőskertjébe
Mózest, majd a prófétákat. Ám kudarcaik ellenére is megmaradt türelmesnek,
tág- és nagyszívúnek, akitől távol esik mindenféle kicsinyes szorongás, de közel
áll hozzá a nagylelkűség és hosszantűrés. Végül fiát küldte a szőlőmunkások

hoz, mert azt gondolta: "a fiamat csak becsülni fogják." (Mt 21,37).
Ha valaki, akkor a Fiú, Istennel való egyenlősége alapján, megtehette volna,

hogy ellenszegülést nem tűrő hatalommal lépjen fel, vasvesszővel kormányoz
zon, és cserépedényként törjön össze minden ellenszegülőt. (vö.: Zsolt 2,9). O
azonban vétlen, az emberek kénye-kedvének kiszolgáltatott szolgai alakban je
lent meg, noha Atyjától örökségül kapta a nemzeteket és osztályrészül a föld
határait (vő.: Zsolt 2,8). Megtestesülésében a "földig hajolt", esendő, elhagyott
rétegekbe ásott le, hogy elérje, és magára vegye porladó, gyönge, törékeny tes
tünket. Emberré lett. Megosztotta velünk testi, lelki egzisztenciánkat. Elfogadta
történetiségünket, vállalta a zsidó kultúra vallását, törvényét, szokásait, nyelvét,
világképét, gondolat- és szemléletvilágát. "Növekedett bölcsességben, korban és
kedvességben Isten és az emberek előtt" (Lk 2,52). Nevelésben részesült. Szor
galmasan látogatta a zsinagógát. MegtanuJt írni, olvasni, énekelni, akárcsak a
szomszéd gyermekek. Megtapasztalta a fizikai munka fáradtságát és örömét, a
tanítás sikerét és sikertelenségét, a rokon- és ellenszenvet, a magányt és közös
séget, a szenvedést és halált. Szolidáris lett velünk. "Nem olyan volt, aki ne
tudna együttérezni velünk gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hason
lóan mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el" (Zsid 4,15). Nem
csak kívülről ismeri az emberi lét változékony állapotait, hanem belülről is.
Mintegy beléjük "írta" az üdvösséget, "kibélelte" őket a szabadulás esélyével.
A megváltás művét valóban "didergő" léthelyzeteinkból építette föl.

Fiú adatott nekünk

S e megváltás műve nem az időtlen mítoszok világában kezdődött, hanem Lu
kács tudósítása szerint a világtörténelem gondosan megnevezett korszakában
és térségében: Izraelben, Augusztus császár uralkodása alatt. Quiriniusznak, S~í
ria helytartójának idejében. Apokaliptikus veretű kifejezések közlik. hogy az Ur
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angyala megjelent a pásztoroknak és az Úr dicsősége ragyogta be őket (vö.: Lk
2,8-9). Akárcsak Zakariás és Mária (vö.: Lk 1,12.29),a pásztorok is zavarba jöttek,
"megijedtek". Ezért nekik is így szól a köszöntés: "Ne féljetek!" Az angyal üze
nete "nagy örömet" hirdet "az egész népnek", azaz Izraelnek, de Lukács nem
hagy kétséget afelől, hogy az üdvösség egyetemes. Néhány verssel később közli,
kiterjed az egész földkerekségre .minden nép számára", "világosságul a pogá
nyok megvilágítására" (Lk 2,31-32). A római birodalomban Ifa ma született az
Üdvözítő" (Lk 2,11) bejelentése, amely mögött Izajás gondolata rejtőzik: "Gyer
mek születik, fiú adatik nekűnk" (9,5), nem kisebb igényű, minthogy nem Au
gusztus, hanem Jézus szavatolja a ..világ rendjét, békéjét és jövőjé]. Talán éppen
ezzel függ össze, hogy Lukács az Udvözítőt .Krisztus"-nak és "Ur"-nak nevezi
(2,11). Igaz, a Fil 3,2D-ban is együtt szerepel a három felségcím, mégpedig - és
ez figyelmet érdemel - a végső időkben, a paruziaban eljövö Jézussal kapcso
latban: "A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk az Udvözítőt is: az Ur
Jézus Krisztust". A két idézet egymásra rímel. Jelzi, Jézus első és második eljö
vetelével új korszak köszönt be, új időszámítás kezdődik.

Miként a pásztorokat az Ur dicsősége ragyogta be, az angyalt "nagy mennyei
sereg vette körül" (Lk 2,13). A mennyei sokaság a Dán 7,1D-re emlékeztet: "Ezer
szer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte", és a Jób 38,7-re:
"amikor ujjongtak a hajnalcsillagok, s amikor lelkendeztek az Isten fiai" Jézus
születésekor ugya.'1ez a kórus jelenik meg, hogy magasztalja az új teremtést,
Isten "dicsőségét", s az ember "békességét".

A "békesség" "Isten kedveltjeinek" szól. oe Isten nem erényei vagy érdemei
miatt leli kedvét az emberben. A tetszés, a jóakarat ugyanis Istené, és nem az
emberé. Azé az Istené, aki kiválaszt. Jézus megkeresztelkedésekor a mennyei
hang kijelenti: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem" (Lk 3,22).
Máté evangéliumában ugyanez a kijelentés harmadik személyben hangzik el:
"Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik" (Mt 3,17), és megismétlődik a
színeváltozás jelenetében (Mt 17,5). Okkal gondolhatunk arra, hogy az utóbbi
mondat kapcsolatban állhat a Mt 12,18-ban idézett izajási szöveggel, amely Jah
ve Szolgájának énekéból való: "Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett
fiam, akiben kedvem telik." Tehát a megkeresztelt és a messiási hivatalába be
iktatott Jézuson nyugszik Isten tetszése, jóakarata.De feltételezhetjük, hogy ben
ne az ő messiási népét is kiválasztotta, mert az Oszövetség bizonyos szövegei
szerint a végső idők bűntelen népe ugyancsak Isten jóindulatának lesz a részese
(vő.: Iz 62,4).

Köztünk vett lakást

Miután az angyalok eltávoztak, a pásztorok "sietve" Betlehembe mentek, hogy
lássák a jelet: "kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve" (Lk 2,12).
"Sietve", miként néhány hónappal korábban Mária iparkodott a hegyvidékre
(vö.: Lk 1,38-39). "Hogy lássák a jelet", hogy megnézzék, hogyan is történt az
(a tett), avagy, "hogy lássák a Szót". Szó és tett - a mögötte húzódó héber főnév
(dabar) mindkettőt jelenti - azt sugallja, itt a szónak tett értéke, és a tettnek szó
értéke van. A pásztorok az angyal közlése nyomán "megtalálták Máriát, Józsefet
és a jászolban fekvő kisdedet" (Lk 2,16). Mivel a jászol immár harmadszor kerül
szóba, nem kétséges, hogya benne fekvő gyermek a karácsonyi elbeszélés köz-
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ponti, szervező magja. És miután a pásztorok látták a jelet, "elhíresztelték azt
is, amit már előbb megtudtak a gyermekről" (Lk 2,17). Az angyalok titokzatos
szárnysuhogása és földöntúli éneke mint apokaliptikus rekvizitumok értelmező

háttérként szolgálnak, hogy megvilágftsék a jászol titkát: aki gyermekként ben
ne nyugszik: Udvözít, Krisztus és Ur.

A jászolt a szegénység jeleként szoktuk értelmezni, mondván, Jézus a nincs
telenek körülményei között akart megszületni, hogy ezzel is kifejezze velük
vállalt együttérzését. Ugy látszik azonban, ez a magyarázat sokkal inkább a
középkor lelkiségétőlés jelenkori tapasztalatainktól függ, mint attól a próbálko
zástól, hogy a jászolt magának a Bibliának a szövegkömyezetében értékeljük.
Az Oszövetség (Iz 1,3) itt is a kezünkre játszhat. "Az ökör ismeri gazdáját, a
szamár is urának jászlát, de Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem."
, E szövegrészletben Jahve Izrael Urához és gondviselőjéhez hasonlítja magát.

Am Izrael ezt nem fedezi fel, az ökör és szamár viszont ismeri gazdáját, és tudja,
a jászolnál találja meg, ami megélhetéséhez szükséges. Nos, Lukács szerint a
pásztorok "megtaláIták" a jászolt, meglelték életük forrását. Isten ugyanis ma
gához ragadta a kezdeményezést, és eligazította őket azon az úton, amely a
jászolban fekvő gyermekhez vezet.

A betlehemi tartózkodással (vő.: Lk 2,7) kapcsolatban pedig szívesen gondo
lunk arra, hogy a barátságtalan és szívtelen vendégfogadók elutasították a szál
lást kereső szent családot. A Biblia, de kivált Lukács evangéliumának szöve
gösszefüggésében a szállás is új megvilágításba kerülhet, Jeremiás egy helyütt
(14,8) azt írja: ,,0, Izrael reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért
lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre térbe?"

A két utolsó sor görög szövegében az a "fogadó", "szállás" szó szerepel,
amelyet Lukács is használ "karácsonyi" szakaszában. A prófétát így is tolmá
csolhatnánk: "mint egy jövevény, aki éjszakára megszáll a fogadóban".

Jeremiás a 14,8-ban arról panaszkodik, lsten megfeledkezett népéről. Már
nem "látogatja" meg övéit, nem hajlandó megszállni náluk. Es ha történetesen
mégis áthalad országukon, nem hozzájuk tér be, hanem mint jövevény, a foga
dóba. Ha viszonyt a gyermek Jézus Isten új magatartását jelzi népe iránt, akkor
Fia nem tartózkodhat előkelő jövevényként szálláson. Isten "Szava testté lett",
ezért "köztünk vett lakást" (Jn 1,14). De nem ideiglenes, hanem tartós szándék
kal. Megosztotta velünk emberi létünk szűkös .Jakásvíszonyaít", azaz sorskö
zösséget vállalt nincstelenségükkel. Irántuk való szeretetében nem törődöttbele
abba, hogy bűneink kiforgattak bennünket egykori gazdagságunkból. O, a gaz
dag, értünk szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjunk (vö.: 2Kor
8,9). Megígérte: "Aki szeret engem..., Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk
és benne fogunk lakni" (Jn 14,23). Ezért írja Pál apostol a korintusiaknak: "Tud
juk ugyanis, hogy ha földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakóházat: örök
hajlékot a mennyben, amit nem emberkéz rakott" (2Kor 5,1).

Karácsonykor azonban nemcsak a jászol és a szállás betlehemi "díszlete"
kelteget bennünk a hétköznapok által maga alá temetett szentimentális érzése
ket, hanem Máriának "elsőszülött fiát" pólyába takaró gesztusa is. A Bölcsesség
könyvének háttérfényében talán e mozdulat mögött sem a pőre szegénység
sejlik fel, hanem valami egészen más. A 7,54-ben olvassuk: "Pólyában és gondok
közt neveltek. Mert egyetlen király sem kezdi másképp az életet".

Salamon beszél itt, és azt mondja, amikor megszületett, anyai gondoskodás
jeleként pólyába takarták. Salamon királyi gyermek volt, pontosabban Dávid fia.
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A Jézus születésével kapcsolatban említett előbbi motívum - úgy gondoljuk 
az ószövetségi idézet figyelembevételével a szegénységnél jóval lényegesebb
igazságot kíván sejtetni. Azt, hogy Jézus királyi gyermek, sőt király, Dávid fia.

Ma szültelek

A ma született gyermek erőtlenségébennyilvánul ki Isten ereje. Az éjszaka sö
tétségében ragyog fel világossága: Isteni végzést hirdetek / az Ur mondta ezt nekem:
/ Az én fiam vagy, én ma szültelek. (Zsolt 2.)

Ez a Fiú Isten teremtő és atyai szeretetének misztériuma. Ami szavakkal ki
mondhatatlan, az ma éjszaka a mennyei szó visszhangjában mégis kimondatik
és hallhatóvá válik az egész földön. Kimondatik néhány szóban, amelyben egy
egész élet titka sűrűsődik össze: "A hajnalcsillag előtt szültelek" (Zsolt 110,3). A
hajnalcsillag előtt: az örökkévalóságban, mielőtt idő és világ lett volna. A hajnal
csillag előtt: ma éjszaka a Szűz méhéből, A hajnalcsillag előtt: húsvét éjszakáján
a sír mélyéból. Isten "nyelvének" e két szavában Krisztus teljes misztériuma
felragyog. Karácsony éjszakájától húsvét éjszakájáig. A feltámadás, mint máso
dik születés, beteljesíti az elsőt. Es a feltámadt Krisztusra érvényesebb, mint a
jászolban fekvő gyermekre, amit az apostol húsvét után mond: "Az é}l Fiam
vagy, énmaszültelek" (ApCsel 13,33). Mert csak a föltámadás állítja az új Adámot
a maga istenemberi megdicsőülésében a teremtés Uraként a kozrnosz közép
pontjába. Es csak a feltámadt Urban szemléli az Atya legkedvesebb teremtmé
nyének, az embernek restaurált, érlelödésig eljutott képét. Karácsonykor tehát a
gyermek alakjában már észrevehetjük a győzelmet aratott Férfi dicsőségét és a
pásztorok szavával: "Menjünk át Betlehembe" (Lk 2,15), együtt hallhatjuk, amit
Jézus mond: "Most fölmegyünk Jeruzsálembe" (Lk 18,31). Betlehemben a gyer
mek születésében az Eljövendőt láthatjuk, Jeruzsálemben pedig a szenvedő Szol
gát és a föltámadt Urat, aki visszaállítja az új ember dicsőségétés nagyságát. A
jászolban nyugvó gyermek nem ajándékozna meg bennünket a~ üdvösségnek
ezzel a bizonyságával, ha nem figyelnénk fel benne a feltámadt Ur megdicsőül t
szépségére, Es a "ma szültelek téged" elvesztené magával ragadó erejét, ha egy
ben nem fejezné ki: "a fejedelemség neked adatott".

Egy ember, aki a sírban maga mögött hagyta a gyermek gyöngeségét, a test
törékenységét, a gyolcsokat és halotti lepleket, "rövid idő" múltával dicsőséggel
és nagysággal koronázottan ismét Urrá lett az angyalok és az egész kozmosz
felett. Karácsony éjszakáján nem szabadulhatunk az imént felvázolt képtől, mert
tudjuk, az lsten trónján helyet foglaló Ember a várva várt üdvösség. Mindazok
üdvössége, akik részesedni kívánnak ingyenes ajándékából. Isten ugyanis nem
a maga kedvéért lett emberré, és a megtestesült Fiú sem csupán önmagáért
szenvedte el a sírból való második fájdalmas születést, nem csupán önmagáért
vetette le a bűnös testet, öltözködött a Lélekbe Isten hatalmával, lépett ~tyja

trónjára, foglalt helyet jobbja felől, hanem mindnyájunkért, az ő népéért. Es ez
a nép, nunden "vadsága" ellenére, az ő szenvedésének és győzelmének a "gyü
mölcse": ,,0 önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, meg
tisztítson és jótettekben buzgólkodó választott népévé tegyen" (TIt 2,14).
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