
Mit jelent 
embernek lenni?
A karácsony és a megtestesülés titka

Ember, fogadd el végre, hogy Isten szeretett gyermeke vagy! Jézus
Krisztus megtestesülésének titka, aki Isten Fiaként valóságos ember
volt, feltárja előttünk, mit jelent embernek lenni. Létünk ősmintája
nem mi vagyunk, hanem az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szenthá-
romság szeretetközösségéből olvashatjuk ki, mit jelent embernek
lenni. Jézus azt mondta: „Aki engem lát, látja az Atyát is” (Jn 14,9).
Benne a Szentháromság jelent meg előttünk, és mintát adott arra,
hogy miként kell élnünk.

Számomra Henri Nouwen fontos felismerése, hogy Jézus a kül-
detését nemcsak a tanításain keresztül vagy a cselekedetei által tel-
jesítette, hanem azáltal, hogy magára vette az emberi létet. Kará-
csony titka azt is megmutatja, miben áll a mennyei Atya által
óhajtott önazonosságunk. Ő gyermekeiként, Jézus barátaiként és a
Szentlélek szentélyeiként tekint ránk.

A Szentírásban Pilátus szájából hangzik el: „Íme, az ember!” (Jn
19,4). Jézus az, aki emberségünk teljességét élte meg, aki mindvégig
az Atyától tette függővé önmagát. Ő tökéletesen Isten Fia volt, ezért
példáját követve megismerhetjük, mit jelent Isten gyermekének
lenni.

Gyermekké lett az Isten! Ő, aki azt mondja: „Ha meg nem változ-
tok, és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek or-
szágába” (Mt 18,3). Isten Fiaként bemutatta, hogy mit jelent valósá-
gos emberként gyermeknek lenni, és mit jelent felnőttként megélni
istengyermekségünket.

Szegénnyé lett az Isten! Emberi létünkhöz nemcsak a gyermekség
tartozik hozzá, hanem a szegénység is. Jézus a megtestesülése által
ezt is magára vette: „Ő, a gazdag, értetek szegénnyé lett, hogy szegény-
sége által meggazdagodjatok” (2Kor 8,9) — írja Szent Pál. Mivel félünk
a szegénységtől, igyekszünk félelmünket leplezni a hatalmunkkal,
kapcsolatainkkal, sikereinkkel, ám ha megérint bennünket a beteg-
ség, vagy lemaradunk a versenyben, akkor azt fogjuk érezni, hogy
nagyon szegények, magányosak vagyunk. A „boldogok a lélekben sze-
gények: övék a mennyek országa” (Mt 5,3) örömhíre különösen is fon-
tos most, amikor a gazdagság bűvöletét kényszeríti ránk a média,
és mindenkit arra sarkall, hogy gazdag legyen bármi áron, és ke-
rüljön a gúla csúcsára. Mindenki retteg a szegénységtől, Jézus
mégis ezzel a mondattal nyitja prédikációját a hegyi beszédben:
„Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa” (Mt 5,3).

VARGA LÁSZLÓ

1956-ban született Tapol-
cán. A kaposvári egyház-
megye püspöke.

882



Sebezhető lett az Isten! Mivel emberlétünkhöz hozzátartozik a se-
bezhetőség, a kiszolgáltatottság, Jézus a megtestesülésével ezt is ma-
gára vette, és ebben is közösséget vállalt velünk. Fogantatásától
kezdve sebezhető és kiszolgáltatott volt az élete. Erről nem szívesen
veszünk ma sem tudomást. A sikeres, a gyógyító, a hatalmas töme-
geket mozgató Jézus az, aki igazán vonzó számunkra, akivel szíve-
sen kötünk szövetséget, bízva abban, hogy meggyógyít, gazdaggá,
boldoggá és sikeressé tesz minket is. Ő pedig arra hívja követőit, hogy
fogadják el a keresztet, a szenvedést, a sebezhetőséget és a másokkal
való együttszenvedés fájdalmát. Jézus passiója folytatódik bennünk,
ezért, amikor szenvedéseinket, vagy mások szenvedéseit nem fogad-
juk el szeretettel, akkor nemet mondunk őrá is és önmagunkra is.

„Ő az Isten Szentje” (vö. Mk 1,24, Lk 4,34, Jn 6,69), aki értünk szen-
telte magát, hogy mi is szentek legyünk az igazságban (vö. Jn 17,19).
Jézus a megtestesülésével magára vette emberi létünk teljességét,
az életszentséget is. Mi a Szentnek vagyunk képmásai, ezért az élet-
szentségre törekvés mindannyiunk hivatása. Amikor erre nemet
mondunk, akkor életünk teljességére mondunk nemet. Karácsony
ünnepe arra bátorít bennünket, hogy merjük kimondani: „Szent
akarok lenni!”, és legyen bátorságunk eszerint is élni!

Egy zsidó mondás szerint, „ha valaki magára veszi a Tóra igáját,
az megszabadul a világ összes igájától”. Jézus pedig azt mondja:
„az én igám édes, az én terhem könnyű” (Mt 11,30). Akik elfogadják,
hogy ők Isten gyermekei, és magukra veszik Jézus „édes igáját”,
azok mernek szabadon gyermekek lenni, szegények és sebezhetők.
Megszabadulnak minden kényszertől, amit a világ rájuk akar eről-
tetni, és az Atya irgalma szentté teszi őket.

Akik viszont nem veszik magukra mindazt, amit Jézus a meg-
testesülése által magára vett, a gyermekséget, szegénységet és se-
bezhetőséget, azok arra kényszerítik önmagukat, hogy nagynak,
gazdagnak, tökéletesnek és sebezhetetlennek látszanak mások sze-
mében, és így a világ igájába hajtják önként a fejüket.

Karácsony az ellentétek egybeesése! Jézus Krisztusban egyszerre
van jelen a Gyermek és az önmagát kiüresítő Áldozat. Ő a Gazdag,
mert minden az övé, és közben értünk Szegénnyé lesz. Benne ott
feszül a Hatalmas mindenható, gyógyító, csodákat cselekvő és a Se-
bezhető, keresztre feszíthető, önmagát a végletekig kiszolgáltató.
Ő az, aki egybefogja saját testében az Istent, aki Szent, és a valósá-
gos Embert, aki képes magára venni a világ bűnét.

Ezek az ellentétek végigkísérik az életünket. Hogyan lehetünk
egyszerre Isten szeretett gyermekei, és közben áldozatok? Hogyan
lehetünk mérhetetlenül gazdagok őbenne, és közben szegények?
Hogyan lehetünk egyszerre sebezhetőek és gyógyítók? Miként le-
hetünk egyszerre bűnösök és szentek? Mit tanulhatunk mindabból,
amit ő a megtestesülésével magára vett, amit tanításával, tetteivel
kibontott és elmélyített: a gyermekségéből, szegénységéből, sebez-
hetőségéből és szentségéből?
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Mit tanulhatunk mi az Ő gyermekségéből?
Jézus születésével elkezdődik a bizalom új ideje. Az emberré lett

Isten emberekre bízza magát. Az Isten egy kiszolgáltatott, védtelen,
segítségre szoruló gyermekben testesül meg, hogy megmutassa,
mennyire rászorul a szeretetünkre. Elfogadja az emberi lét határait,
törékenységét és gyengeségét, hogy segítsen minket ezek elfoga-
dásában. Gyermekként ő sokkal inkább a passzivitása által, nem
pedig a tettei által tanít. Azáltal, amit emberként magára vesz, be-
leértve minden szenvedést is.

Többször kérdezik a tanítványok Jézustól: „Ki a legnagyobb a
mennyek országában?” (Mt 18,1). Jézus erre nem szavakkal válaszol,
hanem gesztusokkal. Középre állít egy gyermeket. Egyes szövegek-
ben átkarolja, átöleli őt és aztán azt mondja: „Bizony mondom nektek:
Ha meg nem változtok és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem men-
tek be a mennyek országába. Aki tehát kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek,
az a legnagyobb a mennyek országában” (Mt 18,1–4).

Mária és József, Jézussal együtt IGENT mondtak az Atya bizal-
mára, ezért Isten gyermekének lenni az ő példájuk alapján azt je-
lenti, hogy minden fenyegetettség közepette igent mondunk Isten
bizalmára. Amennyiben életben akarunk maradni, semmi mást
nem tehetünk, mint rábízzuk magunkat egy nálunk sokkal na-
gyobb szeretetre, égi Atyánk szeretetére, és megtanulunk belenőni
a Tőle való teljes függésbe. Ez ment meg minket itt, és visz be min-
ket az Életbe.

Mit tanulhatunk mi az Ő szegénységéből? „Boldogok vagytok ti
szegények! Tiétek az Isten országa” (Lk 6,20). Mit tett Jézus? „Ő, a gaz-
dag, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok”
(2Kor 8,9). Miért tette ezt? „Ő, isteni mivoltában nem tartotta Istennel
való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, inkább
szolgai alakot öltve kifosztotta önmagát és hasonló lett az emberekhez: kül-
sejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmes
lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 1,6–8).

Engedelmesen a halálig, mégpedig a kereszthalálig akarta Jézus
az ő Atya iránti szeretetajándékát visszaadni, és ezáltal bennünket,
embereket az új életre megváltani. A félelem azonban megakadá-
lyoz bennünket abban, hogy megszokott dolgainkat feladjuk, s el-
fogadjunk egy új, messzemenően szokatlan életet, ami számos belső
komplikációtól szabadítana meg minket. A gazdag ifjú meghívási
történetében láthatjuk, hogy milyen a külső és a belső ellenállás
Jézus meghívásával szemben. Jézus követésre hívó szavai sikerte-
lenek voltak. Miért? „Szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt”
(Mt 19,22).

„Isten nem személyválogató” (Gal 2,6), írja szent Pál. Az Isten nem
azért lett emberré, hogy minket jókra és rosszakra fölosszon, vagy
tiszteltekre, tekintélyesekre és megvetettekre csoportosítson. Nem
azért jött, hogy elítélje az embereket, hanem hogy megmentse. Jézus
tudta, hogy a szegények, megvetettek, peremre jutottak nem tudják

884



saját magukat a társadalmi kiközösítettség börtönéből és saját belső
magányuk börtönéből megszabadítani, és ezt ők is tudták. Nekik
szükségük volt valakire, aki zárt falaikat lebontja, egyszerűen az
embersége, az emberléte által.

Jézus azt mondja: „Nem az egészségeseknek van szükségük az or-
vosra, hanem a betegeknek” (Lk 5,31). „Menjetek és tanuljátok meg, hogy
mit jelent ez, irgalmasságot akarok, nem áldozatot” (Oz 6,6). „Mert nem
azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket” (Mt 9,13),
„hogy a bűnösök megtérjenek” (Lk 5,32). Azért lett tehát az Isten em-
berré, hogy az utolsó helyet foglalja el a bűnösök között. Őket a
köztük való jelenlétével akarja megtérésre és az új élet követésére
meghívni. Jézus tudja, hogy ők várnak erre a meghívásra, mert te-
hetetlenek, segítségre szorulnak, és nem tudják saját magukat ön-
erőből erre az új életre szabaddá tenni. Ők azok, akik Izraelben már
évszázadok óta valaki másnak a hívására vártak. Annak a hívására,
aki isteni teljhatalmával és egyszerű emberlétével kihozza őket szo-
kásaik börtönfalai mögül. Annak a meghívására, aki vakságukban
megnyitja szemüket és a bénaságukból megszabadítja őket, és Isten
irgalmas szeretetében megváltva új élettel ajándékozza meg őket.
Az Isten szegény lett, hogy ezáltal mi a szeretet gazdagságát és tel-
jességét tudjuk megélni!

Mit tanulhatunk mi az Ő sebzettségéből? Ezen a ponton Kará-
csony és Nagypéntek szorosan összetartozik. Jézus a megtestesü-
lésével sebezhetővé tette magát, és szeretné, ha megértenénk, hogy
az Isten áldottja, az Isten küldöttje nem az, akinek minden sikerül,
hanem olyan, akinek ellent lehet mondani, akit meg lehet tagadni,
de bizalommal rá is lehet hagyatkozni. A bensőséges egység a gyer-
mekkel, a keresztre feszítettel és a feltámadottal állandóan próbára
teszi a bizalmunkat. Bár keresztények vagyunk, mégis nehezünkre
esik a keresztet elfogadni. Mi imádjuk a keresztet, de nem egy-
könnyen viseljük el.

Miért nem tudta Péter és a többi tanítvány Jézus szenvedését el-
viselni? Miért kételkedtek benne? Miért veszítették el a fejüket?
Eközben miért nem esett kétségbe és szaladt el Mária, Jézus édes-
anyja? Jean Vanier szerint azért, mert ő Jézussal először egy gyer-
mekben, egy gyenge, törékeny kis csecsemőben találkozott. Péter
pedig, miként a többiek is, egy erős Jézust ismert meg, s ebbe az erős
Jézusba nagy reményeket helyezett. Péter látta, hogy Jézus betege-
ket gyógyít, hogy démonokat űz ki, halottakat támaszt fel, csodákat
cselekszik, hogy a tömegeket megigézi tanítása. Egy ilyen kisu-
gárzó személyiség az ő szemében is alkalmas volt Izrael megsza-
badítására, akkor is, ha Jézus elsődlegesen és nyilvánvalóan más
eszközökkel dolgozott, mint egy hadsereg fölállítása.

Miért tagadta meg mégis? Azért, mert akkor még saját sebzett-
ségét is képtelen volt elfogadni, mert még nem tudott különbséget
tenni saját elvárása és aközött a remény között, ami Istentől jön.
Jézus megtagadásában Péter saját magát is megtagadta. Nem tudta
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elfogadni, hogy őt lelke legmélyebb részéig, a sötétségeiben is sze-
reti az Isten. Még nem tudta megérteni, hogy Jézus miért éppen a
szenvedés, a megvetettség és a gyalázat útján hagyja magát vezetni.
Jézus Péterrel is és mindegyikünkkel éppen ott szeretne találkozni,
ahol magunkat lenézzük, ahol magunkat megvetjük, ahol saját ma-
gunkat méltatlannak tartjuk, hogy megmutassa szeretetét, hogy
megmutassa azt, mennyire szeretve vagyunk.

Tibériás tavánál a föltámadt Úr attól a Pétertől, aki őt megtagadta,
megkérdezi: „szeretsz te engem?” (Jn 21,17). Jézus emberlétünknek
éppen azon a területein teszi fel nekünk is ezt a kérdést, ahová sen-
kit nem akarunk beengedni. Amelyekről mi magunk sem akarunk
tudomást venni, mert éppen ott szégyelljük magunkat a leginkább,
ebben az intim zónában, amelyikről legszívesebben azt szeretnénk,
ha nem is tartozna hozzánk.

Jézus emberré levése, szenvedése és halála, a pokolra való alászál-
lása által éppen ott van jelen életünkben, amit személyes poklunknak
tartunk, azért, hogy abból személyes jelenlétével megváltson minket.
Minket az Atya teremtett, a Fiú megváltott és a Szentlélek templomai
vagyunk, és azok vagyunk emberlétünk legsötétebb csücskéig. Ezzel
a szeretettel találkozva Péter önmagával teljesen és egészen megbé-
kélt, kiengesztelődött. Szeretni tudta magát és el tudta magát fogadni
olyannak, amilyennek őt az Isten megteremtette. A gyermekké lett,
meghalt és feltámadott megmarad sebezhetőnek és sebzettnek. Mi
pedig a „sebei által gyógyultunk meg”.

Mit tanulhatunk mi az Ő szentségéből? „Értük szentelem magam,
hogy ők is szentek legyenek az igazságban” (Jn 17,4). Mit jelent ma szent-
nek lenni? Korunknak olyan szentekre van szüksége, akik segítenek
legyőzni a jelen bomlasztó erőit. A modern típusú szent a világ for-
gatagában mozog, és mindenekelőtt nem megy el részvétlenül a
véres, fájdalmas szociális problémák mellett. Az életszentségre szóló
hivatásunk a keresztségünk óta nem tőlünk származik, nem önki-
szolgáló bolt, amiben szabadon válogathatunk, és nem is olyan, mint
az adott divat szerint való öltözködés. Ez a hivatásunk! — amiben
engednünk kell, hogy történjék velünk az, ami már rég megtörtént:
be legyünk töltve túlcsorduló mértékben azzal a szeretettel, ami már
a szívünkbe áradt a Szentlélek által. Akik Jézus Krisztust követik,
azok már felismerték az Isten szeretetére való ráutaltságukat, a
Szentlélek munkáját, ők teljességgel tudják, hogy maguktól semmire
sem képesek, és eszerint is élnek. Akik Jézus Krisztust követik, azok
életüket szüntelenül Isten szeretetétől hagyják változtatni, alakítani,
betölteni, és ebben áll az életszentségük, aminek gyümölcse a hő-
sies fokon megélt erények, a morális teljesítmény.

Arra kaptunk meghívást, hogy a tökéletes szeretetben Krisztus-
hoz hasonuljunk. „Bármilyen rendű-rangú keresztény ember meg
van híva a teljes értékű keresztény életre és a tökéletes szeretetre”
(LG 40), azaz az életszentségre. Aki nem akar szent lenni, az nem
akar teljes életet élni.
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A szentek minden korban „búzaszemnyi életük” halálára mond-
tak igent, a mindent választották. Ők azok, akikben túláradó fokon
van jelen a Szent, a Lélek által, és akiknek élete egyszerűen szeretet-
válasz: Istent önmagáért szeretik, és ebben a „céltalan” kapcsolatban
felragyog identitásuk teljessége. Már itt láthatóvá válik, mit is jelent
a mennyei Atya gyermekének, Jézus Krisztus barátjának és a Szent-
lélek szentélyének lenni. Ők azok, akik beengedték a hétköznapja-
ikba is Istent, és ezáltal túlnőve önmagukon, életük soha nem látott
gazdagságban bontakozott ki. Nem legyőzték a világot, hanem éle-
tüket adták érte, ezzel fölülmúlták korukat, igazi reményt adtak nem-
csak akkor, hanem ma is, nekünk is. Meghallották és elfogadták az Úr
kérését, „legyetek szentek, mert én szent vagyok” (1Pét 1,16), és ráha-
gyatkoztak arra, aki megígérte és megtette, hogy értük szenteli
magát, hogy ők is szentek legyenek az igazságban (vö. Jn 17,19).

Isten túláradó szeretetét nem személyüknek szóló ajándékként
fogják fel, hanem mint az egyháznak az ajándékát, és visszaadják,
viszonozzák azáltal, hogy karizmáikkal szolgálnak a többi tag felé
(communio sanctorum) földön és égben. Ne mentsük föl magunkat
azzal, hogy mi nem tudunk úgy élni, ahogy Jézus, mert ebben a pil-
lanatban már a kiskapukat keressük! Istennél és Istennel semmi
sem lehetetlen. Inkább azt keressük, hogy hogyan élhetnénk meg
egyre teljesebben gyermeki kapcsolatunkat a mennyei Atyával!
Ebben is Jézus a példa: „Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem,
mert szelíd vagyok és alázatos szívű, — és nyugalmat találtok lelketek-
nek” (Mt 11,29). „Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat,
nektek is mosnotok kell egymás lábát. Példát adtam nektek: Amint én tet-
tem veletek, ti is úgy tegyetek. Nem nagyobb a szolga uránál, sem a kül-
dött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha megértitek ezt és így is tesztek” (Jn
13,14–17). „Ugyanaz az érzés legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban
volt” (Fil 2,5). Fokról fokra kell hozzá hasonlóvá válnunk. A szentek
pedig annak bizonyítékai, hogy Istennek semmi sem lehetetlen.

Egyedül soha nem leszünk szentté, de a testvéreink szeretete
által és Istennel azzá lehetünk, mert őneki semmi sem lehetetlen.
Aki vele lép szövetségre, és ezt a szövetséget éli embertársai felé,
annak az életszentség nem lesz lehetetlen. Emberlétünk teljessége
Jézus Krisztusban jelent meg, aki maga a Szent. Azt kéri, azt várja
tőlünk, hogy mondjunk igent az életszentségre, mondjunk igent Is-
tenre, és engedjük meg, hogy kibontsa bennünk az életszentséget.

Nehezen hisszük el, de már a születésünket megelőzően döntöt-
tek felőlünk, ugyanis már a világ teremtése előtt Isten kiválasztott
bennünket, ő akarta, hogy legyünk, és azt akarta, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk a szeretetben (vö. Ef 1,4). A mennyei Atya
előbb akarta, hogy legyünk, mint a szüleink, s még mielőtt megfo-
gant volna az életünk, már elrejtette nevünket a szívében.

Egyedül Isten irányította az élet minden mozzanatát. „Hálát
adunk neked, szent és erős Istenünk, mert te irányítod a világ sor-
sát, és gondot viselsz minden emberre” (VII. B. Eucharisztikus ima).
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Nemcsak a sejtekbe helyezett el genetikai programot, hanem a ki-
bontakozásunkat is ő irányította és irányítja (vö. Zsolt 139,13skk).
Isten, az Atya a szeretet „genetikai” programjával indította el, tartja
fenn és akarja beteljesíteni valamennyiünk életét. Mivel ő áll éle-
tünk kezdeténél, az ő gyermekei vagyunk, benne, a mennyei Atyá-
ban fog beteljesedni valamennyiünk élete. Egyedül ő határozhatja
meg valamennyiünk életének értelmét és célját. Ő pedig mindent
Jézus Krisztusban nyilatkoztatott ki és őbenne akar teljessé tenni.
Azért adta őt testvérként és barátként, hogy minden embert haza-
vezessen az Atya szeretettel teli szívébe.

Ez a cikk bátorítani szeretne arra, hogy éljünk Isten gyermekei-
nek a szabadságával, és váljunk szabaddá a Szentre és a szentségre.
A mi szabadságeszményünk szerint az a szabad, aki megszabadult
minden kötöttségtől. Isten tervében viszont az a szabad, aki egye-
dül tőle és az ő szeretetétől teszi függővé magát. Jézus, mint való-
ságos ember, ezért nem tudott bűnt elkövetni. Bár valóságos Isten
volt, emberként folyamatosan az Atyától tette függővé életét. „Az én
eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és hogy el-
végezzem művét” (Jn 4,34) — mondja a tanítványainak. Mérhetetle-
nül szabad volt, mert csak egy valakitől függött, a mennyei Atyától.

Az emberi tekintetektől való függés és a megfelelni akarás kény-
szerétől akkor fogunk megszabadulni, ha csak a mennyei Atya te-
kintetétől függünk. Mivel az ember képtelen a dolgoktól, esemé-
nyektől, kapcsolatoktól független életre, szabadságunkat azért
kaptuk, hogy függjünk valamitől vagy valakitől. Ha ez így van,
akkor a legjobb választás, ha olyan valakitől tesszük függővé ma-
gunkat, akinek a szeretete teljes és tökéletes, s ilyen egyedül a
mennyei Atya.

Ez a cikk bátorítani szeretne arra, hogy a kudarcok és sikerte-
lenségek láttán se essünk kétségbe, hanem folytassuk utunkat igazi
reménnyel. Ez a cikk szeretne mindenkit bátorítani abban, hogy fo-
gadjuk el sebezhetőségünket, és kétségbeesés helyett engedjük be
oda is Jézust. Azokba a mélységekbe, félelmekbe, szorongásokba,
amelyek megbénítják szeretetkapcsolatainkat, és szomorúvá, szen-
vedésekkel telivé tesznek bennünket. Szeretnék mindenkit bátorí-
tani arra, hogy minden eddiginél jobban merje rábízni életét a meg-
testesült és szenvedő Jézusra, aki ott van bennünk, és ott van az
embertársainkban is. Csak így lehetünk szentek, ezzel együtt él-
hetjük meg teljességben istengyermeki életünket, és fogadhatjuk el
szeretettel a valóságot, követve ebben is Jézus példáját.
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