
CZINE MIHÁLY

"Ne féljetek ..."

Csodálatos a Biblia hatalma: vallásokat, embereket, népeket és nemzeteket táplál immár
évezredek óta. Népünk történetében is nagy a szerepe. századokon át elválaszthatatlan
volt a magyar nyelvű biblia és a magyar történelem; múltunk, nyelvünk es irodalmunk is
szegényebb volna nélküle. Eleink - különösen a protestáns neveltetésűek- az életről és
a halálról is bibliai versekkel szóltak; új égről, új földről az Ige szavaival képzelödtek,
Egyházi iskolába járva még magam is naponként hallgattam és tanultam a bibliai
történeteket, és idézgettem a különösen szépnek érzett igéket. Nem csak én; iskolatár
saim is. Kívülről tudtuk a bibliai könyvek sorrendjét, versbe szedve az Ó- és Újtestamen
tumot: "Mózes írt öt könyvet ..." "Négy evangélista írt szent könyvet ..."Az iskola minden
reggelén templomba mentünk; hallgattuk az Igét s énekeltük a zsoltárt. Mint Ady és
Móricz annak idején, vagy még korábban Arany János, sőt Csokonai. Nagy példákat
mutattak fel előttünk: Bethlen Gábort, aki huszonhatszor, I. Rákóczi Györgyöt, aki
harminckétszer olvasta át aBibliát.

A környezet és a példák hatására magam is el-elképzeltem: végigolvasom a Bibliát. Bele
is kezdtem egyszer-egyszer, az Ószövetségben azonban legtöbbször már Mózes ötödik
könyvénél elakadtarn. Aztán már csak szemezgettern, Jóbból, a Zsoltárok Könyvéből, az
Énekek Énekéből. Tudtarn ugyan, egyre inkább tudtam, hogy puszta könyvként is nagy az
Ótestamentum - egy nép írök, próféták által írt története -, de a belőle kitekintő Isten
túlságosan zordonnak tűnt.Az Újtestamentum szelíd és szeretö Istene erősebbenvonzott;
forgatásában messzebb haladtam, a négy evangélíumot, s az Apostolok Cselekedeteit
többször is elolvastam. A különösen szépnek érzett részeket olykor még a betűvel nem
boldoguló öreg szüleimnek is fel-felolvastam. Minden evangéliumban találtam közve
títésre fontosnak, szépnek érzett részeket - így Máténál a keleti bölcsek történetét.]ézus
megkísértését, a hegyi beszédet, a talentumról szóló példázatot; Márknál a tenger
lecsendesítését, az ötezrek jóltartását, a vak meggyógyítását és a Jézus kínhaláláról szóló
fejezeteket -, de legszebben szölönak mégis Lukács evangéliumát éreztem; Krisztus
születésének leírását, a feltámadás és pünkösd történetét. Talán azért - ezt csak mostani
ismereteim alapján próbálom magyaráZni -, mert a szinoptikusok közül ő írta legkésőbb
evangéliumát és az Apostolok Cselekedeteit, mindeneknek szorgalmasan végire járva,
megtudakolt mindent azoktól, "akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az
igének", de talán azért is, mert őt a múzsák is homlokon csókolták; a hagyomány szerint
nemcsak orvos, de festő is volt. Evangéliuma alapján a karácsonyi és húsvéti történetet
akár ma is meg lehetne festeni, zenébe, szépirodalomba átültetni. Tették is az idők

folyamán elegen; a betlehemi jászolnak van talán a világon a legnagyobb költészete.
Lukács evangéliumából is legerősebben hatott rám a második rész első húsz verse,

Krisztus születésének az elbeszélése. Minden bizonnyal azért, mert gyermeki szívem erre
volt a legfogékonyabb. Mint mindenki, én is vágyakozvavártam a kicsi Jézust, az örömet, a
békességet. Smihelyt feltűntkarácsonyestén Meggyes felett az első csillag, már indultunk
is, kicsik és nagyok, az újszülöttet köszönteni; énekkel, csillaggal, betlehemmel; angyalok,
pásztorok, sőt huszárok és betyárok képében is. "Patyolat és zengő" volt az éjszaka 
később Tamási Áron novelláiban éreztem művészileg legteljesebben megörökítve a
gyermekkori karácsonyesték hangulatát -, mintha csakugyan leszállt volna a csillag a
rongyos istállóra.
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Ilyen karácsonyesték emlékévelolvastam Lukács könyvét. Nem a teológiai rejtelmeivel
hatott rám mindenekelőtt, hanem emberinek érzett üzenetével. Örömüzenetével.
Krisztus fogantatását, születését elmondja Máté is - az összeírattatási parancsról, Mária
terhességéről, fia születéséről azokat az ismereteket közli, mint Lukács, sőt még a keleti
bölcsek, a háromkirályok történetét is elmondja -, de Lukácsnál a tények a költészet
sugárzásában jelennek meg. Vagylegalábbis én benne éreztem meg Krisztus születésének
csodálatosságát, a történet nagyszerűségétés új világot nyitó jelentőségét. A karácsony
nak, a megváltásnak a misztériumát.

A pásztorok, akik nyájaik mellett vigyázlak kinn a mezön, "nagyfélelemmel megfélem
Iének", mikor az angyal hoZZájuk jött. Mint őseik is mindig, ha Isten égzengésben, égő
csipkebokorban vagy lángoló tűzoszlopbanmegjelent előttök. Most az Isten szelíden, az
angyalok nyelvén szólott: "Ne féljetek, mert íme hirdetek Néktek nagy örömet, mely az
egész népnek öröme lészen: Mert született Néktek ma a megtartó, ki az Úr Jézus, a Dávid
városában."

Ne féljetek. .. Sokáig csak éreztem, itt valami csoda történt: a mennyben lakó Úristen
lejött a pásztorok, a földi emberek közé. Többé nem félelmetes, nem haragvó és
bosszúálló, hanem a betlehemi gyermekben testet öltő jóság és szeretet. Ahogy Tóth
Károly a teológia nyelvén fogalmazza: "Afiú születése, az Ige testté tétele, a karácsony az a
pillanat, amitőlkezdve Isten embersége mint ragyogó napsugár bevilágítja és felmelegíti a
világot. .. Isten jósága emberi formát öltött. Nem rendkívüli Iátornásként, ami m~gjelenik,
azután eltűnik, mint a délibáb, hanem emberi egyszerűségében jött el hozzánk a
mindenható és örökkévaló Isten."

Teológiai értelmezésre én nem gondoltam, csak az örömhírre. "Ne féljetek ..." De ez az
örömhír, ez az evangélium azóta sem haloványodott el szívemben. Mikor először

mehettem legációba, tizenöt esztendősen,1944 karácsonyán, Lukács evangéliumának ezt
a versét választottam textusnak, alapigének: "Ne féljetek ..." A front még alig vonult át a
falunkon, még üszköserr meredeztek a tornyok, még a csatatereken, s a drótsövények
mögött pusztultak az emberek, többen hiányoztak a mi családunkból is, de talán éppen
ezért éreztem annyira fontosnak a karácsonyi igét: "Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek
nagyörömet ..."

Az örömet, az öröm lehetöségét éreztem a karácsonyban. S ez az érzés nem csak az
enyém volt; millióké és százmíllíöké, akiknek a szíve megdobbant valaha is a karácsonyi
jászol közelében. Már a bibliai pásztorok érzése is, akik nem magyarázgatni próbálták a
csodálatos születést, hanem nagysietséggel indultak Betlehembe és zengték a karácsonyi
himnuszt: "Dicsőséga magasságban az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó
akarat!"

Nehéz helyzetekben, még a keresztrefesZített nagypéntekeken is hallottam a karácsonyi
üzenetet. "Ne féljetek ..." Ne féljetek, még a poklok tornácában sem. Az élet fölött nem
győzheta halál. Felhangzik a húsvéti kürtszö. Lehetséges a félelem nélküli élet. Legyünk jó
reménységgel.

(Azt már csak a filológia kedvéért jegyezném ide: a karácsonyi örömüzenetet Károli
Gáspár fordításában Idézern. Három újabb fordítást is ismerek az utolsó húsz esztendőből,

a mai nyelvhasználathoz közelebb állót, talán pontosabb átültetéseket, de azért változatla
nul a több mint száz kiadást megért, majd négyszáz esztendős Károli-bibliát olvasom
leginkább. )
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