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Anagy
visszaszámlálás
Már csak két év, s 1999 karácsonyán ott állunk a nagy évforduló küszö
bén, amely nem csupán századunkat zárja le, hanem egy egész évezre
det. Azt az évezredet, amely magába foglalja a magyar állam történetét,
a mai Európa történetének nagy részét, de a felét a kereszténység törté
netének is. Harmadik évezredébe lépünk európai időszámításunknak,

amelyet Krisztus születésétől számol a hagyomány.
Mit hagyunk magunk mögött, s mi vár reánk és az utánunk jövő

nemzedékekre? A történészek a megtörtént eseményeket rendezgetik,
a futurológusok a jövendő lehetőségeit latolgatiák, A keresztényeknek
- s akarva-akaratlanul az egész emberiségnek - fontosabb azonban
az az esemény, amelyet a karácsony minden évben elénk idéz, 1897
ben éppen úgy, mint 2197-ben. Jézusban, Mária Fiában az Isten Fia be
létestesült az emberiségbe. Nem csupán absztrakt tennészetet vett ma
gára, hanem egyike lett az emberi faj tagjainak. Isten végérvényesen és
visszavonhatatlanul eggyé lett az emberrel, részesévé lett történelmé
nek Akármennyi ideig éltek előtte s fognak élni utána emberek a föl
dön: előtte még nyitott volt a lehetőség, hogy az ember üdvösségre
jut-e vagy kárhozatra, benne azonban véglegesen eldőlt az emberiség
végső sorsa, mégpedig Isten irgalmának döntése szerint.

Az ember szabadságának döntése többé- nem semleges közegben
történik, amelyben azonos eséllyel választhat kárhozat és üdvösség
között, Isten nemcsak felállította az ember szabad cselekvésének törté
nelmi színpadát, hogy azon lejátszhassa saját drámáját, hanem maga
is részt vett benne: "együ~átszott" az emberrel, hogy a végkifejlet az
általa kívánt módon alakuljon. Az egyes ember nem feltétlenül tudja,
hogy ez hogyan hat az ő életsorsára. Biztos azonban, hogy a történe
lem már nem áll teljesen kiszolgáltatva az ember döntésének, a végki
fejletet Isten már eldöntötte. Isten véglegesen igent mondott az ember
re, mégpedig Krisztusban, aki igent mondott Istenre. Ahogyan Karl
Rahner mondja: "Rá tudunk tehát mutatni egy látható, történelmileg
megragadható, térben-időben rögzíthető valóságra a világban, s
mondhatjuk: mert ez itt van, azért Isten kiengesztelődött a világgal;
benne jelenik meg Isten kegyelme a terünkben és időnkben."

A Vigilia ezért szenteli karácsonyi számát Krisztus misztériumának
Nem mintha hátat akarna fordítani a kultúrának, valami életidegen
teologizálás kedvéért. Hanem éppen annak tudatában, hogy a szó leg
mélyebb értelmében vett kultúrát, magát az embert szolgálja, amikor
szóhoz juttatja a teológusok gondolatmeneteit s a Krisztussal ta
lálkozó emberek személyes vallomásait.
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