
Születése —
születésünk
Aki a keresztény hagyományok jelképrendszerében nőtt fel, annak
természetes a karácsony idilli világa, ahogy már az evangéliumi el-
beszélésekben is megjelenik, s ahogy később évszázadok áhítata
mesés tündérvilággá varázsolta át. A gyermekségtörténetek minden
eszközt felhasználnak, hogy érzékeltessék: az éjszaka sötét csend-
jében, egy városszéli istálló kietlen nincstelenségében a történelem
legnagyobb eseményének lehetünk tanúi. Az Úr angyala jelenik
meg Erzsébetnek és Máriának, s ennek nyomán élet fakad Erzsébet
meddő méhéből; majd egy szűzre, Máriára leszáll a Szentlélek, és
megfogan benne az Istenfiú élete. Angyal jelenik meg Zakariásnak,
aztán Józsefnek is, hogy elmondja nekik, mi történik valójában, és
mi az ő teendőjük. Az eseményekbe „személyesen” avatkozik be a
Szentlélek is: Erzsébet magzata anyja méhében telik el Szentlélek-
kel, aztán maga Erzsébet is a Szentlélek által ismeri fel az Úr jöve-
telét. Mindez azonban csak kísérőjelensége a legfontosabbnak: a
Magasságbeli Fia fogantatik emberré a Szentlélek által.

A Gyermek születését aztán még tovább színezik az evangéliu-
mok. A minden emberi segítség nélküli vajúdás fájdalmas kiszol-
gáltatottságát egyetlen félmondat jelzi: „nem kaptak helyet a szál-
láson”. A városban a szokásos nyüzsgés zajlik, senki se figyel föl a
szállást kereső jöttmentekre. Csak a mennyben tudják, mi történik itt
lent. Odafent viszont kitör az ujjongás a Gyermek megszületése kor.
Megint angyal jelenti be a „nagy örömhírt” a pásztoroknak és „az
egész népnek”: „Ma született az Üdvözítő, ő a Messiás és az Úr”. Ég
és föld most már együtt ünnepel határtalan örömben: a mennyei
sereg és a környékbeli pásztorok, majd a napkeleti bölcsek és a
Szent lélektől megvilágosított igazak.

A századok folyamán a keresztény áhítatnak talán legkedveltebb
témájává lett a gyermek Jézus születésének ábrázolása. A közép-
kori misztériumjátékok, Szent Ferenc grecciói betleheme és a rene-
szánsz festők képei segítik a tapogatózó emberi fantáziát. A zord
valóság mesés idillé változik, a jászol mellett ökör és szamár me-
lengeti a kis Jézust, az „egész világ örvendezik Jézus születésén”.
A templomokban és a családi otthonokban megjelennek a betlehe-
mek, gyerekek privilégiumává lesz a sok mókával fűszerezett pász-
torjáték. A Születés Titka, az emberi történelem legnagyobb csodája
a kereszténységen nevelkedett kultúrák legnagyobb ünnepévé
válik, a családok évről-évre visszatérő ünnepévé, az ajándékok kör-
forgása révén pedig a kereskedők főszezonjává — maga a Titok
azonban egyre mélyebben elrejtőzik még a hívők tudatában is.

LUKÁCS LÁSZLÓ
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Leginkább talán az ortodox egyház ikonjai őrizték meg mind-
máig elgondolkodásra késztetően a csecsemő Istenfiú misztériu-
mát: Mária, karjában a gyermek Jézussal látható ezeken az ábrázo-
lásokon. A csöppnyi gyermek otthonos biztonságban ül az Anya
ölében, semmi kétség: az ő fia. Ugyanakkor olyan fenséges kettőjük
egymásba simuló alakja, hogy aki a szív nyitott szemével néz reá-
juk, megérzi: itt valami emberfölötti jelenségnek válik tanújává.

Az egyház értelmet kereső hite évszázadokon keresztül próbálta
megfejteni a történelemnek e legnagyobb titkát: kicsoda a Názáreti
Jézus? Mit jelent, hogy benne Isten Igéje testté lett? Hogyan lehet ő
valóságos Isten és valóságos ember egyetlen személyben? Mi követ-
kezik ebből az emberre és az emberiségre nézve? Hogyan változtatta
meg ez az eldugott és lényegtelennek látszó esemény a történelmet,
milyen fordulatot hozott az emberiség történetében? A megtestesü-
lés misztériuma válaszút elé állít mindnyájunkat. Választ kell ad-
nunk a kérdésre: kinek tartjuk azt az embert, akinek születését kará-
csonykor ünnepeljük? Ebből következik a második kérdés: kicsoda
maga az ember, ha az Istenfiú valóban emberré vált Krisztusban?

Az első és a második Ádám

Amióta ember él a földön, foglalkoztatja a kérdés: ki az ember? Köl-
tők és filozófusok, gondolkodók és művészek, a hétköznapi gon-
dok-örömök közt élő egyszerű emberek keresik a választ. A véle-
mények a legnagyobb szélsőségek között mozognak, a csodálattól
a megvetésig. Van, aki a hősöket és a szenteket kezdi sorolni, van,
aki a gonosztevőket és a bűnözőket. Az egyiknek az ember „sár-
kányfogvetemény”, aki „fáj a földnek”. A másik szerint viszont:
„Az embernél nincs semmi csodálatosabb”. Sőt: Isten „majdnem is-
teni lénnyé tette, dicsőséggel és fönséggel koronázta”. Aligha akad
ennél nagyobb ellentét, mint ami az emberben összetalálkozik: „sár-
ból és napsugárból” van összegyúrva, „arany a sárban”.

A tudomány szorgosan kutatja, hogyan fejlődhetett ki az ember
a környező élővilágból, egyre több ismeretet halmoz fel az ember
testi-lelki felépítéséről. Az alapkérdésre azonban mindmáig nem
találja a választ. Mi az ember valódi eredete, ősmintája és mi a célja?
Mi áll történelmének kezdetén és mi vár reá annak végén? Hogyan
oldható fel az ellentét a véges anyagvilágba zárt testi léte és a vég-
telenre nyíló vágya között? Ha igaz, hogy „az ember alapvetően lét-
vágy”, akkor mi csillapíthatja ezt a vágyat, hogyan teljesülhet az
be? Sőt: beteljesülhet-e egyáltalán, vagy lényét végképp abszurddá
teszi az életében egymásnak feszülő véges és végtelen?

A Biblia válasza egyértelmű: az ember a Teremtő Isten alkotása,
aki „saját képére és hasonlóságára teremtette” őt. Ezt a mondatot el-
sősorban úgy értelmezték, hogy értelmes és szabad akarattal rendel-
kező lény, aki a Mindenhatótól felhatalmazást, hatalmat kapott arra,
hogy az anyagvilágot megismerje és „uralma alá hajtsa”, mint egy
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folytatva a teremtés művét. A „homo faber”, az alkotó ember a „Deus
creator”, a teremtő Isten művét folytatja tovább a földön. Ehhez ké-
pest szinte mellékes epizódnak látszik az, ami pedig teremtett lé-
nyének igazi lényege. Hiszen valójában nem két ajándékot kapott
— értelmet és akaratot —, hanem hármat, s éppen ez a harmadik a
legfontosabb, ebből következik a másik kettő. Teremtője szeretetből
alkotta meg, avval a céllal, hogy szeretetét felismerve, befogadva és
viszonozva vele szeretetközösségre lépjen. Az isteni életre törekvő
vágyat a Teremtő oltotta belé. A bibliai elbeszélés mitikus fordula-
tokkal, de pontosan kifejezi ennek a vágynak félresiklását: az ember
akkor bukik el, amikor Istentől függetlenül, önmagában akar istenné
válni. A teológia ősbűnről beszél, amely aztán áteredő teherként ne-
hezedik rá a történelemre, minden egyes emberre. Mai megfogal-
mazásban: „az ember az a lét, aki Istennek tervezi meg magát”.

Az ember tragikuma ez: nem ismerte fel, hogy Istennek mindent
magába foglaló legbenső lényege, a lét teljessége a szeretet. Az Írás
szerint: „Isten a szeretet”. A teológia nyelvén: a Teremtő Isten nem
magányos monád, nem csupán „abszolút szellem”, hanem Szenthá-
romság: az Atya és a Fiú között áramló szeretet a Lélekben, a három
isteni személy folytonos és kölcsönös önajándékozása. Ádám, az első
ember, nem ismerte föl, hogy a teremtés egészen különleges módon
folytatja azt a szeretetet, amellyel az Atya odaajándékozza magát a
Fiúnak a Szentháromságon belül: mintegy önmagából kilépve, a sem-
miből létrehozza az univerzumot, és benne a „saját képmására” al-
kotott embert. E képmás-mivoltnak őseredetije a Fiú: „Krisztus a lát-
hatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje”, tőle kapta
isteni vonásait az ő hasonlóságára teremtett ember is. A bukás akkor
következett be, amikor az ember erről megfeledkezett. Megtévesz-
tette a kapott hatalom, megrészegítette saját nagysága, megörült a vi-
láguralom ajándékának, és az kötötte le minden figyelmét. Közben
pedig elfeledkezett az Ajándékozóról, arról a szeretetről, amelyet be-
fogadva és viszonozva tudna igazán — istenien — teljessé válni az
élete. Így lett sajátos torzóvá, ellentmondások halmazává, akit szétfe-
szítenek a kielégítetlen vágyak. A történelem során sokan megpró-
bálták, hogy minél nagyobb hatalomra tegyenek szert, a világ „isteni”
urává legyenek, „isteni” uralkodóvá birodalmak fölött — mindegyik
kísérlet rengeteg áldozatot követelő kudarccal végződött. Újra meg
újra bebizonyosodott, hogy az értelem és az akarat önmagában mit
sem ér, az isteni mindenhatóság titka a szeretetben rejlik. Minden más,
evilági isten — bálvány. A végkövetkeztetés: „Már csak egy Isten
menthet meg bennünket”. Az Írás szerint: „Én, szerencsétlen ember!
Ki szabadít meg? Hála legyen Istennek, Jézus Krisztus által.”

Az Ige testté lett

Aki megteremtette Ádámot, nem nyugodott bele a kudarcba, nem
hagyta magára a pórul járt embert, sőt teljessé tette a teremtés ere-
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deti tervét, az ember üdvözítését, fölemelését szentháromságos is-
teni szeretetébe. A teremtés aktusa az üdvözítés művében folytató-
dik. A Szentháromság örök, benső önajándékozása „nyílott ki” a te-
remtett világra Ádámban, majd ez vált teljessé a „második Ádám”,
az emberré lett Isten Fia megszületésével. A szeretet ajándékos kör-
forgása itt kilép Isten öröklétéből, és belenyílik az ember történel-
mébe. Az Ószövetségben ég és föld végtelen távol van egymástól,
Jahve minden gyengéd és állhatatos gondoskodása ellenére is. Az
emberré lett Istenfiában ég és föld összeér egymással. Isten már
nemcsak a Magasságbeli, hanem ő az „Emmánuel”: a Velünk-az-
Isten, aki nekünk ajándékozta magát.

Az Ige, akibe az Atya egészen beleadja magát, emberré lett. A sze-
retet legbelső dinamikája: eggyé válni a szeretett másikkal. Véges
világunkban ezt nem tudjuk beteljesíteni. Egyedül Isten volt képes
rá, amikor Fia Szűz Máriától emberként született e világra. Eddig
nem ismertük fel Isten harmadik, legfontosabb ajándékát — most
ebben az Újszülöttben megtestesült szeretete láthatóvá válik. Belő -
le tudjuk meg, hogy Isten az önmagából kilépni képes, önmagát el-
ajándékozó teljesség, aki azért teremtette meg az embert, hogy
ennek a boldogságnak részesévé tegye.

Hogy a gyakorlatban miben áll ez az isteni létforma, az Jézus éle-
tében jelenik meg kortársai és a világ előtt. Amikor a betlehemi Új-
szülött férfivá lesz, mindenki láthatja: ugyanolyan biológiai szer-
vezete van, mint nekünk, ugyanolyan emberi értelme és emberi
akarata. Ugyanúgy alá van vetve a természet törvényeinek, mint
mi, benne él korának társadalmi-politikai környezetében, benne él
a hétköznapokban, eszik és iszik, dolgozik és alszik. Érzelmi világa
is hasonló a miénkhez, öröm és fájdalom egyaránt éri, szól az em-
berekhez és meghallgatja őket. Mindenestül része annak az emberi,
teremtett világnak, amelyben mindnyájan leéljük az életünket.

És valami mégis egészen más benne. Folyamatos, élő kapcsolat-
ban van Avval, akit Atyjának szólít, Avval, akit a választott nép a
mindenség urának, Jahvénak tisztelt, aki az egyetlen Isten, kívüle
„nincs más isten égen és földön”. Ez a kapcsolat alkotja énjének
legbensejét — „személye az örök Istenfiú személye”, mondják a teo-
 lógusok. Ember, mint akármelyik ember itt a földön, ugyanakkor Is-
tenfia, aki a szeretet örök-isteni dinamikájának erejével emberlétében
is egységet alkot az Atyával. Másként szólva: Isten ő, aki öröktől
születik az Atyától — isteni léte egy az Atyáéval, örök egymásnak
adottságukban, a Szentlélekkel egységben. Ugyanakkor ember, aki
a mi történelmi időnkben evilágra születik Mária szűzi méhéből.
Evvel azonban nem szakad meg egysége az Atyával, sőt kiegészül
a magát odaajándékozó emberi szeretet történetével.

A Szentháromság örök-égi szeretete immár teljessé vált az eget és
a földet átfogó egységben. Jézusban Isten egészen eggyé vált az em-
berrel: egy ember egészen befogadta Isten szeretetét, és egészen be-
leadta magát ebbe a szeretetbe. A „végsőkig”, az emberlét határáig
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szerette az Atyát és minden embert, az ellenségeit is. Amikor pedig
az Atya feltámasztotta a halálból, testi voltát magával vitte Isten
öröklétébe — „helyet készítve” nála minden ember számára.

Csodálatos csere

„Az ember misztériuma csak a megtestesült Ige misztériumában
világosodik meg igazán.” Benne vált láthatóvá, hogy Isten lényege
az önmagát egészen odaajándékozó és a másikat ajándékként be-
fogadó szeretet — a teológia kifejezésével: az egy Isten „Atya és Fiú
és Szentlélek”. „Ő, az Isten Fia, valamiképpen minden emberrel
egyesült, amikor testté lett”, és így mutatta meg „az embernek
magát az embert”. Az ember nem csupán individuum, magának
való és magában álló magányos lény, hanem kapcsolatokban élő
személy, akinek élete e kapcsolatok hálójában, az odaadás és a be-
fogadás dinamikájában válik teljessé. Jézusban így mutatkozik meg
a tökéletesen szabad ember, aki egészen nyitott az Atyára: folya-
matos, eleven kapcsolatban van vele; azt teszi, mondja, amit az
Atya kíván tőle — „én és az Atya egy vagyunk”. Éppen ezért vi-
szont, az egész lényét átjáró istenkapcsolat következtében, egészen
nyitott az emberekre. Tökéletesen szabad, ahogyan előtte és utána
senki más: fölötte áll társadalmi konvencióknak, politikai hatal-
maknak, szóba áll vámosokkal és bűnösökkel, azonosul minden
szenvedéssel, egynek érzi magát a legkisebbekkel, a megvetettekkel
is. Még az életének sem pusztán a minden embert szükségszerűen
utolérő halál vet véget, hanem tudatosan megy elébe a halálának.
Küldetésének része, hogy megmutatja a vele szembefordulóknak:
szeretete erősebb minden elutasításnál, túléli még a kivégzését is.
Odaadottságát így a kereszten teszi teljessé.

Az Istenfia megtestesülésével nemcsak az ég jött le a földre, de a
föld is belenyílott az égbe. Az emberré vált Istenről elmélkedő egy-
házatyák „csodálatos cserét” emlegettek. A Teremtő Isten teremtett
emberi testet vesz magára, hogy átadja nekünk istenségét. De ez
nem valami humán fajtanemesítés. Abban a szeretetkapcsolatban ad
részt nekünk, amelyben ő él. Így válik teljessé a szeretet körforgása:
Isten az ember ajándékává lett, hogy az ember Isten ajándékává vál-
hasson. „Isten embergyermekké lesz, hogy mi emberek istengyer-
mekké lehessünk.” Egy ember, egy „Ádám” a kezdet kezdetén szét-
tépte ezt a kapcsolatot, egy másik ember, „második Ádám” megújítja
és teljessé teszi azt. Eggyé lett velünk, hogy mi is eggyé lehessünk
vele. Kivétel nélkül minden embert testvérévé tett és így Isten gyer-
mekévé: általa és benne jöhet létre az emberek testvéri közössége,
már-már romantikusnak hangzó kifejezéssel az emberiség nagy csa-
ládja. Krisztus nemcsak biológiai testet öltött magára, hanem egyet-
len testté tette az egész emberiséget: saját titokzatos testévé, amely-
nek ő a feje. Általa és benne válhat teljessé istengyermekségünk,
ennek a testnek tagjai vagyunk.
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Az emberré lett Istenfia testvérévé fogadott minden embert, s ez-
zel lehetővé tette, hogy az örök-isteni élet már itt a földi életben meg-
születhessen minden emberben. Ez még nem a végső beteljesedés ma-
radéktalan, boldog szeretet-egysége Istenben. Még a hit félhomályában
élünk, de aki a hitben őt befogadja, abban megkezdődik az Isten Or-
szága. Amikor Mária kimondta Igenjét, és magába fogadta az Isten Fiát,
létrejött Isten Országa a földön. Azóta — és azelőtt — mindazoknak,
akik befogadják őt, „hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek”.

Jézus születésével a megváltás megtörtént, az emberiség életébe
beleszövődött Isten élete. Látszólag nem változott meg semmi, a tör-
ténelem ugyanúgy folyik tovább, mint eddig: jóság és gonoszság,
nagyszerű alkotások és iszonyatos gaztettek követik egymást, mint
azelőtt. A világ folyása, a történelem menete mégis alapjaiban más
lett. Az Evangélium a történelem legfontosabb eseményéről tudósít:
Jézusban Isten született meg a földön, s ezáltal lehetővé vált, hogy az
ember megszülethessen Istenben. Akik az Úrhoz tartoznak, maguk-
ban hordozzák az Isten Országát, most még csíraszerűen, megpró-
báltatásoknak kitéve, de a végső beteljesülés biztos reményével. „Az
Isten Országa bennetek van.” A földi gondok nem szűnnek meg, a
bennük lévő isteni élet azonban — Isten szeretete bennük és az övék
Istenben — világosságot gyújt bennük, amely a sötétben ragyog fel
— ez a Szent Éj titka. Isten bennünk és mi Istenben — ez a mi része-
sedésünk az Ország életében, amely a megtestesüléssel megszületett.

Az egyházatyák más, ennél is merészebb kifejezéssel is éltek:
„Isten emberré tette magát, hogy az ember Istenné lehessen”. Isten
Igéje, a Logosz magára vette az emberi testet, hogy mindnyájunkat
az ő hasonlóságára újjáalkosson és a mennyek országába bevezes-
sen. Az ember teremtett lény marad Isten örökkévalóságában is,
nem lényege szerint válik Istenné, de részesedik Isten életében, át-
veszi az ő létformáját, az önmagát ajándékozó szeretetet. „Az Atyá-
val egylényegű fiútól különbözve mi nem a természet által, hanem
a befogadás által neveztetünk fiúnak.” A nyugati teológia ezt a ré-
szesedést kegyelemnek nevezi, a keletiek megistenülésről beszél-
nek. Az ember vágya a végtelen és hiánytalan, tökéletes boldog-
ságra csak ebben az isteni létben teljesedhet be. A „fogadott fiúság”
kegyelme ez: „Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki ezt ki-
áltja: Abba, Atya!” „Amit szem nem látott, fül nem hallott, amit az
emberi szív föl nem foghatott: az, amit Isten azoknak készített, akik
szeretik őt. Mert arra teremtett minket, hogy az isteni természet ré-
szesei legyünk, részt kapjunk az örökkévalóságából, és hasonlóvá
legyünk hozzá a kegyelemből megistenülés által; mert a megiste-
nülésért lett minden nem-létező megteremtve és előhozva.”

Világosság a sötétben

Jézus az éjszaka sötétjében születik az Írás szerint. Ő a világ vilá-
gossága, de a sötétség mégsem fogadta be. Eljöttével végképp ketté
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válik a történelem: az őt élet-halálra befogadók és az őt mereven el-
utasítók táborára; a két véglet között pedig a többség, az ingado-
zók, a botladozók, a botorkálók tömege. Akik befogadják, azoknak
világosságot és békét hoz: békét az Atyával és békét mindazokkal,
akik a világosság és a mennyei Atya gyermekei. A „sötétség fiait”
azonban taszítja Krisztus fénye. A mennyei világosság fényében a
bűn éjszakája még sötétebb és félelmesebb. A megtestesülés és a go-
noszság titka szorosan összetartozik. A gyermek hívogat: „Jöjjetek
hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagyok terhelve”.
Az angyalszóra el is indulnak a mások által megvetett pásztorok, a
csillag hívására pedig az idegenből érkező bölcsek, és „nagy öröm
tölti el őket”. Ugyanakkor viszont a Gyermek születése fellobbantja
Heródes féltékeny haragját, és az életére tör, ahogy később a fari-
zeusok és az írástudók. Az egyik oldalon: megnyílt szívű emberek,
mindazok, akik követték az Úr hívását. Velük szemben az önma-
gát istenítő, önmagába zárult sötétség. Jézus őket is hívja, hiszen
„nem tudják, mit tesznek”. Az Újszülött színe előtt szétválnak a
szellemek. Minket is válaszút elé állít: a sötétet vagy a fényt vá-
lasztjuk, a magunkba zárkózás egyedüllétét vagy a másokra kinyílt,
a szeretethálóba belefonódó odaadás isten-emberi közösségét.

Jézus nem kényszerít senkit, csupán példát mutat és követésére
hív. A világ sötétjében így gyulladnak ki újabb és újabb fénypontok:
azok fénye, akik elszánták magukat követésére. Róluk mondja: „ti
vagytok a világ világossága”. Ezek a fények is ki vannak téve ve-
szélynek, kormoznak, pislákolnak olykor, ideig-óráig el is sötétül-
hetnek talán. De a garancia biztos: a világ világossága el nem alszik
többé soha, a történelem, minden hányattatás és megpróbáltatás,
minden borzalom és gonoszság ellenére az igazi hajnal felé tart,
amely Krisztus fölkelő napjának fénye.

Az egyház ezért ad hálát karácsonykor az egész emberiség nevé-
ben Annak, aki „az embert csodálatosan megteremtette, és még cso-
dálatosabban újjáalkotta”, hiszen Krisztus „világrajöttének szent titka
révén láthatóan megjelent köztünk a láthatatlan, élő Isten. Az idő
kezdete előtt született, mégis időbeli létezést vállalt, hogy önmagá-
ban fölemeljen mindent, ami veszni indult, így helyreállítsa a világ
rendjét, és az elbukott embert ismét a mennyek országába hívja.”
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