
Karácsonyi
elmélkedések
Isten fiatal

Isten születésnapját ünnepeljük ma. Ez a születésnap azonban nem
olyan, mint a miénk. Mi a születésnapunkon azokat az éveket ün-
nepeljük — vagy panaszoljuk —, amelyek elteltek születésünk óta.
Karácsonykor azonban nem azt ünnepeljük, hogy Jézus 2002 éves,
vagy hogy már hány év telt el születése óta. Azt ünnepeljük, hogy
Isten csecsemőként megszületett. Minden karácsony annak az ün-
nepe, hogy Isten eljött közénk újszülött gyermekként.

Azért van ez így, mert Isten mindig fiatalként van közöttünk.
Szent Ágoston írta, hogy Isten fiatalabb minden másnál. Mi öregeb-
bek lettünk Istenünknél. Ez azt jelenti, hogy Isten mindig megőrzi a
fiatalság friss erejét: annak életörömét és játékosságát, aki mindig
kész az újrakezdésre. Hisszük, hogy Isten örök, és ezért Istent gyak-
ran rettenetesen öregnek ábrázolják. De ha Istenben nem létezik a
múló idő, akkor ő mindig ott van a kezdetnél is, örökké fiatalon.

A fiatalság a remény jellemző vonása, mert a remény a jövőre ké-
szül, amely mindig nyitott és hosszú, bármilyen öreg legyen is va-
laki. A francia költő, Charles Péguy írt verset a reményről, amely-
nek szimbólumát kilenc éves kislányában látta. Azt írja, hogy
egyáltalán semmi más nem tart meg bennünket, egyes egyedül a
kisgyermek. Remény, mert ő folyton mindent újrakezd, ő csupa ígé-
ret, aki mindent garantál, aki a holnapot biztosítja a mának, a dél-
utánt a reggelnek, az életet az életnek, sőt az örökkévalóságot az
időnek.

Úgy ünnepeljük tehát a karácsonyt, hogy kérjük Istent: újítsa
meg fiatalságunkat, mint a sasét (Zsolt 103,5). Az az evangélista,
akinek szimbóluma a sas, írja, hogy mindazoknak, akik befogadják
Isten szavát, hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé legyenek;
mindazoknak, akik hisznek benne, aki nem vérből, sem a test ösz-
tönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből született.

Az istengyermekség többet jelent annál, hogy Istent atyánknak
tartjuk; hanem azt, hogy részt kapunk annak a gyermeknek fiatal-
ságából, akinek születését ma ünnepeljük. Ez nem arra ösztönöz,
hogy fiatalnak próbáljunk látszani, rejtegetve ráncainkat, festve a
hajunkat, menekülve a korunkról árulkodó jelektől. Öregszünk, de
ettől nem szabad félnünk. Nem a külsőnket kell cicomáznunk, hi-
szen lelkünk fiatalságát az Isten Bárányától kapjuk. Ez nem garan-
tálja, hogy elűzhetjük az öregkor kísértéseit, azt gondolva, hogy
semmi újat nem kezdhetünk, hogy a biztonság jobb a kockázatnál,
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hogy minket elkerül a fatalizmus és a cinizmus. Kérjük Istent, hogy
újítsa meg a reményt szívünkben.

Úgy ünnepeljük tehát a karácsonyt, hogy teret adunk Isten időt-
álló képeinek, a gyermekeknek és a fiataloknak. A rettenetes népir-
tás után visszatértem Ruandába. Egy kanadai domonkos, aki már
huszonöt éve dolgozott ott, elvitt annak a háznak romjaihoz, ahol
valaha éltünk. Rengeteg barátja meghalt, és szinte egész életműve
elpusztult. Adott azonban nekem egy fényképet önmagáról, amint
két ruandai csecsemőt tart a karjában. A hátára ezt írta: Afrikának
van jövője.

Amiatt a gyermek miatt, akinek születését ma ünnepeljük, mi is
elmondhatjuk: az emberiségnek van jövője. Dolgozzunk tehát egy
olyan jövőért, amelyben a fiatalok boldogan élhetnek. Hadd legye-
nek igazi gyermekek! Ne váljanak a piacok mohó fogyasztóivá, aki-
ket rabul ejtenek a reklámok, vagy akiket szexuális tárgynak hasz-
nálnak. Hadd növekedjenek bennük a fiatalság reménnyel teli
tulajdonságai, legyenek képesek játszani, kísérletezni, kockázatot
vállalni. Mindenekfölött pedig éljenek. Ma azokra a csecsemőkre
gondolok, akik most születnek Bagdadban, a domonkos kórházban.
Ne pusztítsa el őket a háború. Éljenek és ünnepelhessenek egy másik
karácsonyt, annak a gyermeknek az ünnepét, aki mindig újra szü-
letik. Éltesse őket az emberiség jövőjébe vetett friss és fiatal remény.

Üres kezek

A napkeleti bölcsek a gyermek Jézusnak „aranyat, tömjént és mir-
hát” adtak ajándékba. Miért vittek neki ajándékot? Mária gyermeke
ezeket semmire sem tudta használni. Mit is kezdhettek velük?

A fontos persze nem az, hogy Jézus családjának szüksége volt-e
ezekre az ajándékokra, bár az arany bizonyára mindig jól jön az em-
bernek! Ezek az ajándékok nem azt tartalmazták, amire szüksége
volt, hanem azt ismerték el, hogy kicsoda ő. Az arany a királyságát
ismerte el, a tömjén a papságát, a mirha pedig a halálát, azt, hogy
meg fog halni.

A bölcsek tehát annak az ajándéknak tiszteletére adtak ajándé-
kot, aki ő volt nekik és nekünk. Ezek az ajándékok nem azt mutat-
ják, hogy a gyermek Jézus rászorult valamire is, hanem azt, hogy mi
vagyunk a rászorulók, hogy vágyódunk erre a papkirályra, aki az
életét adta értünk. A bölcsek értékes dolgokkal a zsákjukban kere-
sik fel őt, ennél fontosabb azonban, hogy üres kezekkel távoznak,
és így lehetőségük nyílik arra, hogy befogadják azt az ajándékot,
aki maga Jézus.

Ezzel ellentétes az, ahogy Heródes látja a gyermeket: úgy érzi,
hogy fenyegeti mindazt, amit birtokol, a királyságát, a gazdagságát.
A kezei túlságosan tele vannak ahhoz, hogy elfogadja azt az aján-
dékot, amelyet neki is felajánlanak Krisztusban. Ha be akarjuk fo-
gadni a karácsony ajándékát, nekünk is ki kell ürítenünk a kezünket.
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Andreas English német vallási újságíró, aki igen kritikusan írt II.
János Pál pápáról, 1999-ben elkísérte őt Indiába. Vele együtt láto-
gatta meg Mahatma Gandhi otthonát. Unatkozott, és közönyösen
figyelte, amint a pápa leveti a cipőjét ennek a szent hindunak a tisz-
teletére. Legföljebb abban reménykedett, hogy a pápa megbotlik,
és így jó fotót csinálhat róla, amint elterül a földön.

Aztán beszédbe elegyedett egy öreg indiai asszonnyal, aki sze-
mélyesen ismerte Gandhit, és akit az indiai kormány küldött oda,
hogy részt vegyen ezen az eseményen. Azt mondta: „Gandhinak
nem volt semmije. Csak a két üres keze és a hindu hite. De az egész
hatalmas brit birodalom, csatahajóival és hadseregével együtt sem
tudta legyőzni ezt a hittel teli kis hindut. Így van a pápával is. Neki
sincsen hadserege. Gandhihoz hasonlóan csak az üres keze van, az
oroszok mégsem tudtak győzni a hite, a szabadító Istenbe vetett
mélységes bizalma ellen.”

A kinyilatkoztatás pillanata volt ez, amely örökre megváltoztatta
az újságíró életét.

Karácsonykor legtöbbünk ad és kap ajándékot. Bizonyára olyan
ajándékokat kerestünk, amelyekre a hozzátartozóinknak szükségük
van. Ajándékaink azonban, akárcsak a bölcseké, ennél sokkal mé-
lyebben azt jelzik, hogy kik azok, akiket szeretünk. Gyönyörködünk
emberségükben. Ha könyveket adunk nekik vagy bort, ezt nem
azért tesszük, mert erre szükségük van, hanem azért, mert örülünk
annak az örömnek, amellyel fogadják. Az örömüket ünnepeljük.

Ezeknek az ünnepléseknek a mélyén azonban Ő van, aki nem
szorul rá a mi ajándékainkra, hanem maga a tiszta ajándék. Teljes
lényét öröktől fogva az Atyától kapja, és azért jött el, hogy ő is ön-
magát adja nekünk. Ahhoz azonban, hogy ezt az ajándékot befo-
gadjuk, a kezünknek üresnek kell lennie. Föl kell ismernünk, hogy
az élet isteni teljessége az, amelyre a legmélyebben vágyódunk, s
hogy helyet kell teremtenünk számára, hogy befogadhassuk.

Ennek a világnak Heródesei nem tudják befogadni az ajándékot,
mert ehhez le kellene mondaniuk a saját teljességükről és önelé-
gültségükről. A gyönge gyermeket csak fenyegetésnek tudják látni.
Amikor Manuel Merton OP, aki erről a német újságíróról beszélt
nekem, meglátogatta a Ho Si Minh-város érsekét Vietnámban, és
megkérdezte tőle, hogy mi a vietnámi egyház csodálatos sikerének
titka, ezt válaszolta: „Azt hiszem, az erőtlenségünk tesz bennünket
annyira erőssé.”

Lukács László fordításai
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