
Kezdetet? S vajon nem azt jelenti-e ez, hogy akit Jézusnak nevezünk, az az
emberi önismeret és szabadság netovábbja, az emberi lény krisztusi dímenzíója,
elérhető és nem-elérhető fokozat? Vajon Jézus nem egyszerúen mi magunk va
gyunk - Krisztusban? A Kreatura lényege, mélypontja és egyúttal szabadsága.
De ha ez így van, beszélhetünk-e karácsonyról, élhetünk-e a karácsonyban Hús
vét nélkül? A negatív karácsony, az idő betegségének meggyógyítása mintha a
végtelenül kicsinyben, a gyöngédben és halkban nyílna meg, a visszahódítás a
belső elszenvedés (páthos), intimitásában, jászol és sír összetartozásában, a ra
gyogás egyedüllétében és észrevétlenségében. Világosság a sötétségben, ahogy
János 1. beszél róla.

A szeretet kimondhatatlan, puszta megléte mint Kezdet nem hasonlít az úgy
nevezett szeretet időbeli ünnepére. Mert valójában nem polgári ünnep az, ha
nem bolondok és csecsemők, legutolsók és bűnösök dadogó tudása, valódi kez
det, mely nem törli el, hanem meglétével magyarázza a Törvényt. Megértés,
exegézis, nem pedig ellene-mondás. Ebben a békét hozó törvény-magyarázat
ban, a krisztusi kezdetben rejlene, ha itt volna: a kitörés az idő betegségéből.

Csakhogy ugyanitt el kell hallgatni, hiszen aki tud, nem beszél, aki meg beszél,
nem tud, valóban. Nem is tudom miota, ki sem tudom mondani, amire gondolni
igyekeznék, de ez nem érdem, nem mentség és nem is kibúvó. Ez itt a bökkenő.

Ébredj fel, ember, mert Isten érted lett ember. Ébredj, aki alszol, támadj
fel a halálból, és Krisztus rád ragyog! (Ef 5,14). Ismétlem, Isten érted lett
ember.

örökre halott lennél, ha ő bele nem születik az iMbe. Sohasem szabadultál
volna meg a bűnös testto1, ha ő fel nem ölti a bűnös test hasonlóságát. örökre
hatalmában tartana a nyomorúság, ha ő nem lett volna irgalmas. Nem éledhet
tél tolna újra, ha őmeg nem segítene. Elvesznél, ha ő el nem jött volna.

örvendezve ünnepeljük meg tehát üdvösségünk és megváltásunk eljövetelét.
Ezt az ünnepnapot ünnepeljük meg, amelyen a nagy és örök napból nagy és
örök nap jött el erre a mi annyira gyorsan múló napunkra.

Vajon ragyoghat-e fel számunkra Istennek ennél nagyobb kegyelme, mint az,
hogy egyszülött Fiát, aki csak azövévolt, Emberfiává tette; ésfordítva: azember
gyermekét Isten gyermekévé?

Keresd az érdemet, keresd az okot, keresd az igazságosságot - és meglátod,
nem találsz mást, csak azt, hogy mindez kegyelem.

(Szent Ágoston)
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