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Szent éj
Ezekben a napokban - ahogy minden évben és ilyenkor minde
nütt a világon - a karácsony "szent éjszakájának" ünnepéről fog
nak beszélni az emberek, és újra felhangzik az ének: "Csendes éj,
szentséges éj...", Ezt a gondolatot valójában a liturgia sugallja,
amely az Úr születésének és feltámadásának misztériumát - csak
ezt a két misztériumot - az éjszakában kezdi el ünnepelni, és ezt
az éjszakát nox sacratissimának, legszentebb, legmegszenteltebb éj
nek mondja. Urunk megjelenésének ünnepét, mennybemenetelét
és pünkösdöt nappal üljük - karácsonykor és húsvétkor azonban
az éjszakába lép be az üdvösség isteni titka. Hogy ez karácsony
esetében így van, azt a magunk módján megpróbálhatjuk magya
rázni a szülés-születés szemérmes rejtettségével. Azáltal azonban,
hogy húsvét és karácsony "szent éjszakák", tehát szentnek nevez
zük az éj idejét, valami többet fejezünk ki, mint egy emberélet kez
detének csendes rejtettségét. Inkább arra következtethetünk, hogy
e két ünnepben van valami közös,

A két ünnep együtt szól megváltásunk kezdetéről, mindkettő

arra a napra mutat, amelyre valamennyien a hitben várakozunk.
Egy örök mai nap győzelmének kezdetét, egy új kezdet győzel

. mét jelentik együttesen, ezért mondhatjuk ki róluk, hogy a leg
szentebb éjszaka ünnepei.

Azok az emberi, evilági dolgok, amelyek az üdvösség (vagy a
kárhozat) jeleivé válnak, sajátosan kétértelműek. Ennek nem az
az oka, hogy ezekbe az egyszerű földi dolgokba mindent "bele
lehet magyarázni". Ahol Isten üdvösségének igazi jeleiről és
megjelenéseiről van szó, ott nincs szükség "belemagyarázásra".
Talán inkább azért kétértelműek ezek a szimbólumok, mert az
üdvösség jelei, és az üdvtörténet folyamatában - számunkra a
világtörténelemben - folyamatosan változnak, ugyanis részét
képezik az üdvösség Ádámtól Krisztus második eljöveteléig tar
tó történetének, amelyben az üdvösség valóban a világba jött (és
nem csak a lélekbe). Ezek a szimbólumok nem statikus és vál
tozhatatlan nagyságokként állnak szemben az üdvtörténettel,
nem valami tőlük különböző célra lesznek "felhasználva". Mivel
magát a világot is belevonja Isten az átalakulásnak Krisztussal
elkezdődött örök jelenébe, amely az új ég és új föld létrejöttéig
tart; és mivel ez az átalakulás még folyamatban van, ezért olyan
kétértelműek ezek a jelek, ezért fejeznek ki régit és újat.

Ilyen jelenség az éjszaka is. Avagy nem annak az időszaknak a
jele az éj, amikor senki sem munkálkodhat (Jn 9,4), a sötétségé és
a halál árnyékáé, amely bennünket, bűnösöket fogva tart (Lk
1,79), a sötétségé, amely elborít és amelyben nem szabad megma-
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radnunk (Jn 12,35sk., 46)? Vajon nem arra az éjszakára emlékez
tet-e minden éj, amelyen elárulták Őt, és amikor Júdás kiment a
terembó1 (Jn 13,20; IKor 11,24; Lk 22,53), arra az éjre, amely mú
lóban van, a nappal pedig közel (Róm 12,12), arra az éjjelre, ame
lyen számon kérik tőlünk lelkünket (Lk 12,20), és ahol félő, ho&y
a "külső sötétség" örökre ránk szakad? Mégis: az éjszaka az Ur
érkezésének is ideje (Lk 12,38), aki, mint a vó1egény, éjfélkor jön
az éjjeli menyegzőre (Mt 25,6). Az éjszaka a vigaszt és az isteni
utasítást hozó álmok, látomások ideje is lehet (ApCsel 16,9; 18,9);
~nek idején emelte a Fiú imádságban Atyjához a szívét (Lk 6,12).
Es nem töltötte-e be mennyei énekszó azt az éjjelt, amelyen ő lIa
tulajdonába jött", a világ sötét istállójába (Lk 2,8sk.)?

A mi éjszakánk képes arra, hogy szent éjjé legyen. Most még
nem érkezett el az a nap, amelynek nincs nyugovása. Még az
idő uralkodik, amely mindent a halandóság törvényébe kénysze
rít, ehnossa a dolgok határozott körvonalait, és mindent felold
és visszavet a múlt rémisztő sötétségébe. Ezt az éjszakát ünne
pelhetjük érzelmesen, mint csöndes harmóniát, amely mindent
szelíden kiengesztel, mint azt az alapot, amely mindent hangta
lanul, mégis minden jövőt hordozva összebékít, és amelybe min
den visszatér, hogy tiszta lappal kezdjen új jövőt. Az éjszakát
gazdagabbra becsülhetjük a nappalnál, amely mindent élesen
megmutat és elválaszt; pedig sejthetjük, hogy az éj teli van tit
kokkal, és a nappal csupán az éj csalódását hozza, mert nem
fedi fel mindazt, amit az éj önmagába rejt. Ám az éjszaka vala
mennyi tapasztalata csak ámítás és romantika volna, az éjbe ve
sző nappal utolsó fáradt gesztusa, s az éj csak üres sötétség 
ha nem született volna bele ebbe az éjszakába Az, aki több, mint
egy kis mozzanat a nappal és az éj kétségbeesett körforgásában,
amelyben minden mindegy, mert egyik a másikat hívja, önmagát
a másikba átadva, és beismerve elégtelenségét. Az éj nem magá
tól lesz "szent éjszaka"; önmagában csak puszta sötétség, és
igaztalanok lennénk, ha rejtett kincseket hazudnánk a semmi he
lyébe. A mi (belső és külső) éjszakánk "szent éjszakává", "szent
séges éjjé" képes válni, mert 6 megszületett, ő, aki az Atya Fia
és Igéje minden idő és minden világ felett, és mert ő, aki az éj
idején született, eredetétől fogva nem az idő, a nappal vagy az
éjszaka gyermeke. Minden éjszaka lehet "szentséges éj", mert ő

beleszületett a mi éjszakánkba, és megtöltötte azt ígéreteivel és
csodáival, és mert Isten az üres, puszta, sötét éjjelt elárasztotta
kegyelmével, és az ő napnyugtát nem ismerő fényes napjává tet
te. Ezáltal és csakis ezáltal válik az éj az igazi nap ígéretévé, így
lesz "az eljövendő nap", annak ideje, amikor a fény is sötétnek
látszik, mert a maga teljességében még kimondhatatlanul közel
van. Az üdvösségtörténet, ahogy azt a kereszténység vallja, nem
"megmagyarázása" a természetnek, amely önmagában is "ilyen"
volna, hanem magának a természetnek a (külsö-belsö) alakulása
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azzá, aminek csak a hívő ismerheti meg, mert csak ő tudhatja,
hogya természet is része a megváltásrendjének. Csak annak
következtében lettek a világ eseményei az eljövendők szimbólu
maivá, hogy az Atya Igéje a világba jött, és Lelkének erejéből

minden természet belső törvényévé vált. Ily módon azonban va
lóban azokká váltak. Ezért teheti meg a hívő (tulajdonképpen
csak ő teheti meg), hogy "romantikus" legyen, és például min
den éjszakában a szent karácsony ígéretét és képét lássa.

Abban az egyetlen éjszakában Isten minden éjjelt megváltott
és megszentelt. Már nincs sötétség a világban, amely ne lehetne
az örök világosság sötét anyaméhe. A lecsukódó szemek már
megnyílhatnak egy nagyobb fényre. Már nem süppedhetünk
élettelen homályba úgy, hogy az meg ne szentelődhessék, és az
örök kezdet gyümölcseit ne hozhatna, Már nincs esti szürkület a
földön, amely a hívő számára ne szólhatna a napnyugtát nem is
merő örök mai nap ígéretéről. Azt, amit elérkezett jövendőként a
hitben várunk, ugyanarról az evilágbéli napról, fényról nevezzük
el, ugyanazokról a dolgokról, eseményekről. És ebben igazunk
van, hiszen ezek a kézzelfogható valóságok az első tanúi annak,
hogy Isten az örök Igen, és az általa teremtett, fejlődő valóság
nem fog örökké két szélsőség: éjjel és nappal, fény és sötét, igen és
nem körül forogni. Azonban miért ne választhatnánk - például
épp karácsony éjszakájára tekintve - a mennyei igen helyett most
még a földi nem kifejezést, amikor Isten is azt szólítja meg, ami
nincs; amikor a halál által kapjuk az örök életet, amikor a vilá
gosság éjszakai fényból születik, amikor be kell látnunk, hogy
minden Attól származik, aki mindenek felett áll, és így a mi vilá
gunkban nem tudja kimondani önmagát, bensejét? Szabad dicsér
nünk az éjszakát, belátva, hogy ez is Istenhez tartozik (Zsolt 74,
16), és mondhatjuk, hogy hitben már az örök világosságot látjuk
az éjben, és már halljuk a mennyei énekszót, amely azt betölti.

Ha így teszünk, akkor az éber virrasztókhoz hasonlítunk: tud
juk, hogy Isten azért lépett be az éjszakába, hogy kivezessen
bennünket belőle örök mai napjába. Karácsony szent éjjelén an
nak a napnak a kezdetét ünnepeljük, amely napnyugtát nem is
mer. A keresztények azért magasztalhatják szentnek az éjszakát,
mert az éj a nappal gyermeke. Anélkül, hogy saját létét meg ne
betegítené, a sötétbe csak az nézhet, aki tudja, hogy az éjnek
egyszer végleg vége lesz. A keresztény nem mámorosodik meg a
zavaros homály édes mérgétől, hanem hívő bátorsággal halad át
az éjszakán, amely Isten műve, de amelyet átalakított, "szentsé
ges éjjé" tett. Mi ébren virrasztunk a mezőn, mint a pásztorok,
csöndben és magától értetődően tesszük a dolgunkat éjnek ide
jén is, hozzájuk hasonlóan. Ezért az éjszakában is meghalljuk a
világosság örömhírét. Ott már nem lesz többé éjszaka (Jel 21,25),
mert itt szent lett az éj. Ezért ünnepelhetjük a "szent éjszakát",
ezért dicsérhetjük így az éjjelt: csendes éj, szentséges éj.
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