
LUKÁCS LÁSZLÓ Metszéspontban
Decemberben végképp megrövidülnek a nappalok, s beborul az
égbolt: éjsötétre fordul és beszűkül a világ. Mintha bezárulna fö
löttünk az ég, mi pedig behúzódunk kuckóinkba, és teszünk-ve
szünk magunk alkotta kis világunkban.

Melyik az igazi: a mi szűkös és sötét világunk, amelyet mester
séges fények villódzásával próbálunk kitapétázni, a világosság és
tágasság látszatát keltve. Vagy pedig az a másik: a nyáron kinyíló
ég végtelen, világos mennyboltja, az Odatúl tiszta ragyogása?

A gyalogjáró ember hajlik az első válaszra, s igyekszik minél
komfortosabbá varázsolni "ólnál is szűkösebb" mindenségét. A fi
lozófus és a misztikus másként válaszol, a mindnyájunk szíve mé
lyébó1 feltörő vágyaknak is hangot adva: ami idelent van, az mind
múlékony és töredékes; az örök eszmék, a teljesség végtelenje az
igazi valóság. De: létezik-e kapcsolat e kétféle világ között?

A megtestesülés ünnepe egybenyitja ezt a két világot. Az
Evangéliumot értelmező hit a kezdetektől fogva Krisztus kettős

születéséről beszél: a Fiú a Szentháromságban öröktől születik a
vele egylényegű Atyától, de aztán időbeli létezést vállal a mi
történelmünkben, és velünk egylényegű emberként születik Má
riától. Szent Ágoston szerint: "A mai napon anyától születve
Üdvözítőnk lett a mi Urunk, Jézus Krisztus, aki öröktől fogva a
mindenség Teremtője. Megszületett nekünk az időben, azzal a
szándékkal, hogy bennünket az Atya örökkévalóságába vezes
sen. Az Isten emberré lett, hogy az ember megistenüljön."

Amilyen megvalósíthatatlannak látszik az ember legősibb és
legmélyebb vágya, hogy végtelenül hatalmassá, örökkévalóvá és
tökéletesen boldoggá váljék - istenné legyen, éppen olyan hihe
tetlenül hangzik az, amiről az egyház kétezer éve tanúságot tesz:
hogy az Istenfia valóságos emberré lett. Megosztotta velünk em
beri sorsunkat, hogy mi is osztozhassunk az ő isteni életében.

Az örök Istenfiú emberré testesülése elérhető közelségbe hoz
za a végtelen öröklét távlatait. "Isten emberré lett, hogy az em
ber megistenüljön." Mindez nem csupán a földi élet utánra vo
natkozó reménykedés. Krisztus már itt a földön, valóságos em
berként is isteni életét élte. Az ember azóta két világ metszés
pontjában él: lehetősége nyílik arra, hogy már itt a földön az ő

életében részesedjék.
Ami a legmerészebb utópia, az egyben a legvaskosabb, legre

álisabb valóság. A karácsony ennek a reálutópiának ünnepe: a
szeretet isteni életét élhetjük már most, a hétköznapjainkban is.
Ma még csak töredékesen, sok viszontagság-viszály-feszültség kö
zepette, egykor pedig majd az Ö örök szeretetlétébe beolvadva.
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