
Karácsony
A Teremtőtől Jézus Krisztus embersége által az Atyához 

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát” (Iz 9,1).

„Valóban, kedveseim, nagy az Úr születésének ünnepe, melyet ma ülünk.
De a nap rövid, és ez arra kötelez, hogy lerövidítsük beszédünket. Nem is
meglepő azonban, ha rövidebbre fogjuk a szót, hiszen Isten, az Atya úgy
akarta, hogy Igéje kicsinnyé legyen. Akarjátok tudni, hogy mily nagy volt,
és mily rövidségre húzódott össze? »Betöltöm az eget és a földet«, mondja
az Ige. Most pedig íme, testté lesz és egy szűk kis jászol határai között talál
helyet. »Öröktől fogva Isten vagy te«, mondja a próféta; és most íme egy-
napos csecsemő.”1 Így kezdi Szent Bernát karácsony ünnepére szóló
első beszédét.

Istennek azt a végtelen és minket megelőző szeretetét ünnepel-
jük, mely egészen lehajolt hozzánk, hogy megkeressen és felemel-
jen elesett emberi természetünk nyomorúságából.

A kereszténység az egyetlen vallás, melyben Isten keresi előbb
az embert, és nem az ember az, akinek önerőből kell eljutnia a lélek
világába, Istenhez. Így valójában Isten nem megtalál, hanem meg-
előz minket. „Igen, így van ez: Istenhez nem a megtalálás illik, hanem a
megelőzés. Hiszen mit tudna megtalálni az, aki számára soha semmi nem
volt rejtve. »Ismeri az Úr az övéit« (2Tim 2,19), mondja valaki (sic!). És
mit mond ő maga? »Ismerem azokat, akiket kezdettől fogva kiválasztot-
tam« (vö. Jn 13,18). Kétségkívül nem volna értelmes dolog azt állítani,
hogy az egyházat az találta meg, aki már megelőzően, öröktől fogva kivá-
lasztotta, szerette, megteremtette. Bizonyossággal merem mondani azon-
ban, hogy ő készítette elő arra, hogy megtalálható legyen.”2

Csak azért vagyunk tehát képesek Istent keresni és szeretni, mert
ő már előbb keresett és előbb szeretett minket. „Nem mi szerettük őt,
hanem ő szeretett minket előbb (vö. 1Jn 4,10). Valóban, ő már akkor sze-
retett minket, amikor még nem is léteztünk, és akkor sem vonta meg szere-
 tetét tőlünk, amikor mi ellenálltunk neki.”3

Miért is kellett azonban keresnie minket a Teremtőnek, aki önmaga
számára teremtett meg bennünket, egészen hasonlónak önmagá-
hoz, és azt akarta, hogy mindig vele legyünk?

Mert az ember megfeledkezett erről az óriási nagy méltóságáról.
Nem elégedett meg azzal a dicsőséggel, mely őt Isten gyermeke-
ként körülvette, és gőgjében átlépte az Isten által megszabott hatá-
rokat; önmaga istene akart lenni. „Igen, ahelyett, hogy az angyalokat
követted volna, teherhordó állatokhoz csatlakoztál, és nemcsak abban, ami
a test szükségleteit illeti, hanem a szíved vágyában is. (…) Emlékezzél
vissza eredeti méltóságodra. (…) Azelőtt dicsőség és tisztelet koronázott,
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és az Úr kezének művei fölé helyezett téged (Zsolt 8,6). A paradicsomban
laktál az angyalok polgártársaként és a magasságbeli Úr házához tartoz-
tál (Ef 2,19). (…) Igen, az Isten gyermekeinek ettől a dicsőségétől fosztot-
tad meg magadat; ebből a boldog és csodálatos hazából, a gyönyörűség kert-
jéből űzted ki magad.”4

A bűn valóban lealacsonyította az embert, „lejjebb önmagánál”.
Ettől fogva már nem a lélek dolgait kereste, hanem sokkal inkább
azt, ami érzéki, földi és test szerinti, önmagában és körülötte. Így
Isten elérhetetlen távolságba került, helyesebben mi kerültünk Is-
tentől messzire, egy „távoli országba” (Lk 15,13), ahol már nem az
isteni fény vette körül az embert, hanem saját bűneinek sötét éjsza-
kája. A félelem, az ismeretlen veszélyek, a kétségek, a magány és a
halál árnyékának földje ez.

Isten pedig éppen ezt a hosszú és sötét téli éjszakát választotta,
hogy megmutassa minden ember számára az ő gyengéd szeretetét,
mert nem akarta, hogy teremtménye elvesszen.

Ezért nem kell félnünk ettől az Istentől, aki eljön hozzánk. Hi-
szen nem ítélni jön, hanem egészen hozzánk hasonul, hogy meg-
mentsen minket, és visszavezessen önmagához.

„Mitől kellene félned, ó, ember? (…) Nem azért jön, hogy megítélje a
földet, hanem, hogy megmentse (Jn 3,17). Valamikor egy hűtlen szolga rá-
vett, hogy titokban magadhoz ragadd a királyi koronát, és azt saját fejedre
tedd. Hogyan is ne félnél, hiszen rajtakaptak ezen a lopáson. (…) És mégis
egy hang hallatszik a földön (Én 2,12): az Úr jön! Hová mennél Lelke elől,
hová menekülnél színe elől? (Zsolt 138,7) – Nem, ne menekülj, ne félj.
Nem fegyverrel jön, és nem azért, hogy büntessen, hanem hogy meg-
mentsen. Nehogy most is azt mondd: »Hallottam hangodat és elrejtőztem«
(Ter 3,10), ezért íme gyermekként van itt. (…) Hiszen egy csecsemő sírása
inkább gyengédséggel tölt el, mint remegéssel. (…) Igen, kisgyermekké lett.
A Szűz, az ő édesanyja, pólyába takarja gyenge kis tagjait (Lk 2,7), és te
még mindig remegsz a félelemtől (vö. Zsolt 13,5)?”5

Ebben a félelemtől átitatott éjszakában születik meg Isten Fia,
Jézus Krisztus a betlehemi istállóban. Törékeny jelenlétével már
most mindent beragyog az, aki később azt mondja: „Én vagyok a
világ világossága” (Jn 8,12).

A pásztoroknak, akik ebben az éjszakában nyájukat őrizték, an-
gyalok jelentek meg, és „az Úr fényessége körülragyogta őket” (Lk 1,9).
„A nép pedig, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát” (Iz 9,1).

Olyan valóság ez, melyet eddig az ember nem ismert, amit eddig
nem láthatott. Látásunk függ a fénytől. Ha nincs fény, szemünk
nem tudja azt létrehozni, megteremteni, főleg ezt a karácsonyi fényt
nem, mely az isteni kegyelmet ragyogtatja fel.

Ahogyan Mária pólyába takarja újszülött gyermekét, úgy veszi
körül az egész emberiséget az Atya kegyelmének meleg fénye. Aho-
gyan az újszülött Gyermeknek szüksége van arra, hogy az éjszaka
hidegében pólyába takarják, úgy van szüksége a pásztoroknak is,

4Saint Bernard: Sermons
divers 12,1.2. In uő:

Sermons divers.
Cisterciensia. Desclée de
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pour Noël 1,3. In uő:

Sermons pour l’année,
i. m. 127.
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vagyis az egész emberiségnek az éjszaka sötétségében, hogy fény-
nyel legyenek körülvéve.

Amikor felismerjük azt a gyengéd mozdulatot, mellyel Mária be-
takarja Jézust és az Atya az egész emberiséget, akkor láthatjuk meg
karácsony igazi fényét, Isten Fia megtestesülésének örömhírét.

Isten nem találta magához méltatlannak, hogy hozzánk hason-
lóvá váljon, és így tegye lehetővé számunkra, hogy ismét hozzá ha-
sonuljunk. „Isten emberi alakot vett fel, melyben felismerhetővé tette
magát az, aki isteni alakjában (Fil 2,5) megközelíthetetlen fényességben
lakozik (1Tim 6,16). Bizonyára nem dicstelen számára és nem ellenkezik
fenségével, hogy saját hasonlatosságában jelenjen meg, olyanként, ami-
lyennek azt kezdettől fogva megalkotta. Nem, nem méltatlan Istenhez,
hogy képmásában nyilatkoztassa ki magát azoknak, akik nem tudták felis-
merni saját lényegében. Így, aki az embert saját képére és hasonlatosságára
alkotta (Ter 1,26), ő maga is emberré lett, hogy önmagát kinyilatkoztassa
az embereknek.”6

Az Örök Ige testté lett, hogy hallható legyen. A Fény, hogy látha -
tó legyen. Az Evangélium, az Örömhír egy Gyermek testében jön
elénk, emberi testben, hogy találkozhassunk vele. Valóságos em-
berként van jelen, akivel találkozhatunk, akit nézhetünk, hallgat-
hatunk, aki ránk tekint, aki hozzánk beszél.

„Mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki
telve volt kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1,14). Mit látott János, mit lát-
tak a tanítványok, hogy erről tanúságot tudnak tenni?

Ha saját emberi elképzeléseink szerint gondolkodunk a dicső-
ségről, bizony kevéssé tűnik fényesnek mindaz, amit Jézus szüle-
tésében, halálában és egész életében látunk. Nem tulajdonítunk túl
sok fényt a jászolban fekvő Gyermeknek, a názáreti ács fiának, az
Isten Országa hirdetőjének, aki gyakran elfárad Palesztina útjain;
és még kevesebbet az elfogott, megkínzott, megvetett, keresztre fe-
szített embernek, vagy a holttestnek, aki a sírban nyugszik. De a
Feltámadottnak sem, aki megjelenik a tanítványoknak, hozzájuk
szegődik az úton és magyarázza az Írásokat, aki velük étkezik. Nem
a saját dicsőségünk alapján kell azonban megítélnünk Isten dicső-
ségét, és nem saját gyenge fényünkkel kell megvilágítanunk az is-
teni fényt. Az Ige az igazi Világosság, aki világba jöttével minden
embert megvilágosít. Az Atya teljes fénye benne van abban, aho-
gyan ez a dicsőség, isteni fény megjelenik Krisztusban.

Az Ige pedig úgy jött a világba, hogy emberré lett. A tanítványok
az ő testét, emberségét látták. Isten dicsősége, mely felragyog Krisz-
tusban, először is: az ő embersége. Ezáltal nyilatkoztatta ki magát,
vált láthatóvá, Isten fénye felfogható lett a világ számára. Éppen ez
a törékeny és sötét emberség, amilyen a miénk, mely megszületik és
meghal, mint a miénk, ez Isten igazi világossága, mely beragyogja a
világot. Isten fényes dicsősége nem más, mint Krisztus embersége.
Jézus azáltal világítja meg életünket, hogy teljes valóságában megéli
emberségünket.

6Saint Bernard: Sermon
pour l’Avent 3,1. In uő:
Sermons pour l’année,

i. m. 52–53.
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Így alkalmazkodott elhomályosult szemünkhöz az eddig szá-
munkra megközelíthetetlen, láthatatlan és felfoghatatlan isteni fé-
nyesség azért, hogy ismét képesek legyünk Istent szemlélni; meg-
látni Krisztusban az Isten dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének
dicsőségét. „Ezért fátyolozta el magát testének árnyékában, hogy az ő él-
tető testére tekintve, a tanítványok meglássák a testben az Igét, a felhőben
a Napot, a lámpásban a Fényt. (…) Így akarta őket átvezetni a testtől a lé-
lekhez, mert »Isten Lélek, és akik őt imádják, lélekben és igazságban kell
imádniuk« (Jn 4, 24).”7

Ez az isteni pedagógia. Mivel az érzéki ember nem volt képes Isten
szellemi valóságát felfogni, Isten maga jött el érzékelhető módon,
hogy az ember találkozhasson Vele. „Igen, testvérek, az »Ige« valóban
»testté lett, és közöttünk lakott« (Jn 1,14). Ő, aki kezdetben az Atyánál volt
(Jn 1,2), megközelíthetetlen fényben lakott, és senki sem tudta megragadni
(1Tim 6,16). (…) A testi ember soha nem fogja fel, ami az Isten Lelkéé (1Kor
2,14); de mostantól fogva a testi ember is fogja fel, mert az Ige testté lett. Ha
az ember nem tud semmi mást meghallani, csak ami test, hát íme az Ige
testté lett, hogy az ember legalább testben hallja meg. Ó ember, a bölcsesség
testben mutatkozik meg neked. Eddig rejtve volt, de most behatol tested ér-
zékein keresztül. (…) Íme, erről tanúskodik számodra az istálló, ezt hirdeti
a jászol, nyilvánvalóan erről beszélnek az újszülött gyermek tagjai.”8

Most már Isten közöttünk van, velünk van, Emmánuel lett szá-
munkra. A mi emberségünk, a mi testünk, melyet felvett Isten Igéje,
ez válik az ő jelenlétévé közöttünk és értünk, mint az Eucharisztia
kenyere és bora. Krisztus embersége, a köztünk lakó Ige teste, ez
Isten jelenléte.

Isten velünk van. Rievaulx-i Szent Aelred, ciszterci apát, Gyü-
möl cs oltó Boldogasszony ünnepére szóló egyik beszédében ezt a tit-
kot szemléli: „Igen, Isten velünk! Eddig ‘Isten felettünk lévő’ volt, ‘Isten
velünk szemben’ volt, ma ‘Emmánuel’! Ma ‘Isten velünk’, a mi természe-
tünkben, velünk kegyelmével. Velünk gyengeségeinkben, velünk jóindulatá-
ban. Velünk nyomorúságunkban, velünk irgalmasságában. Velünk a szeretet
által, a családi kötelék által, a gyengédség és együttérzés által.” Aztán fájón
állapítja meg: „Ő maga eljön hozzánk, hogy Emmánuel legyen, velünk az
Isten, és mi elhanyagoljuk, hogy Istenhez jöjjünk, hogy őbenne legyünk.”9

Jézus azért van velünk, hogy megismerjük őt. Jelenléte arra hív,
hogy úgy ismerjük meg őt, mint aki velünk van.

Mennyi ideje van már Krisztus velünk, egyenként mindannyi -
unkkal, és ezt milyen sokszor megünnepeltük már karácsonykor?
Mennyiszer találkozhattunk vele a szentmisében, szentáldozásban,
szentségekben, az egyházban, a közösségi életben, elköteleződésünk
által? Mégis milyen gyakran nem ismerjük fel őt. Igen, Jézus azért van
velünk, hogy megismerjük őt, és erre az ismeretre mindannyian meg
vagyunk hívva. „Ebből az örömből senki sincs kizárva”, ahogyan Nagy
Szent Leó pápa mondja első karácsonyi beszédében.

Igazán csak a szeretet által vagyunk képesek őt megismerni, fel-
ismerni minden eseményben. Ő jelen van életünk minden mozza-

7Saint Bernard: Sermon
pour l’Ascension 3,3.
In uő: Sermons pour

l’année, i. m. 525.

8Saint Bernard: Sermon
pour Noël 3,3. In uő:

Sermons pour l’année,
i. m. 140.

9Aelredi Rievallensis:
Sermo In Annuntiatione

Dominica, Sermo
LVII,10.11. In: Corpus

Christianorum II B,
Brepols Publishers,

Turnhout, 2001, 101.
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natában, és minden pillanatban dönthetünk amellett, hogy felfe-
dezzük-e jelenlétét. Isten Országa nem jön el szembetűnő módon,
de Isten Országa, Isten jelenléte már köztünk van, csak az a felada-
tunk, hogy ezt észrevegyük, megkeressük. Odamenjünk Betlehembe
a pásztorokkal, bölcsekkel együtt, és megtaláljuk az angyalok által
hirdetett jelet: a jászolban fekvő, szegény és törékeny gyermeket.
Őbenne felismerhetjük saját lelkünk szegény és törékeny valóságát
is, mely olyan, mint egy gyermek, akinek semmi másra nincs szük-
sége, mint arra, hogy valaki szeresse, hordozza, táplálja, akinek élete
és öröme teljesen mások szeretetétől függ. Az édesanya pedig Isten
szimbóluma, aki megteremt, szeret, hordozza és táplálja lelkünket.
Aki saját képére és hasonlatosságára alkotta lelkünket, mely általa és
őbenne teremtetett arra, hogy örökre vele és benne legyünk. Ez az a
méltóság, amire meg vagyunk hívva, és aminek felismerésére buz-
dít bennünket Nagy Szent Leó pápa is: „Ismerd fel keresztény, nagy
méltóságodat! (…) Az isteni természet részese lettél.”

Ha a Jézussal történő találkozásban fel merjük fedezni lelkünk-
nek ezt a felbecsülhetetlen értékét, akkor egyúttal képesek leszünk
felismerni minden emberi lélek méltóságát is. Felismerni az Isten
jelenlétét nemcsak minden eseményben, de minden emberben is.

Krisztus embersége azonban nem csupán egy lépcsőfok, hanem egy
út, mely lépésről lépésre, világosságról világosságra elvezet minket
a testtől a lélekhez, az embertől Istenhez, a távoli Teremtőtől a hoz-
zánk egészen közel jövő, velünk lévő Atyához. Hiszen Jézusban
megláthatjuk az Atyát is. Ő maga mondja Fülöpnek: „Annyi idő óta
veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, az
Atyát látta” (Jn 14,9). Jézus emberségének komolyan vétele vezet el
bennünket odáig, amit csak a lélek képes megérinteni: istenségéhez.
Hogy mindaz, amit eddig az érzékek érinthettek, eljusson a hit által
a lelki valósághoz, hogy ezután mintegy „a hit kezével érinthesse”10 azt.

„Azt gondolom, hogy ez a legfőbb ok, mely arra indította a láthatatlan Is-
tent, hogy testben mutatkozzon meg és az emberek között éljen: ezeknek a
testi létezőknek minden szeretetét (affectus) magára vonja, saját testének
üdvös szeretetére irányítsa, és így apránként elvezesse őket a lelki szeretetre.”11

Rievaulx-i Szent Aelred is arra tanít bennünket, hogy Krisztus
szent emberségéről kell előbb elmélkednünk, hogy eljuthassunk arra
a magasabb szintre, amikor Krisztus istenségéről elmélkedhetünk.

„Az egek Atyjának kebléről lejött hozzánk a mi Urunk (…). Ha tehát,
kedves testvéreim, fel akarunk jutni arra helyre, ahonnan ő lejött hozzánk,
vagyis az egek Atyjához, kezdjük felmenetelünket úgy, hogy Mária Fiához
járulunk, vagyis Krisztus emberségéhez, és így hatoljunk fel istenségéig.
Mert ő az Út, ahogyan erről maga tanúskodik: én vagyok az Út. Anélkül,
hogy ezt az utat választanánk, nem juthatunk az egek Atyjához.”12

Krisztus megmutatja számunkra azt is, hogy hogyan kell ezen
az úton járnunk. Saját példáján keresztül elénk éli a felemelkedés
egyetlen lehetséges útját: az alászállást.

…az Atyához

10Bernard de Clairvaux:
Sermon sur le Cantique

28,10. In uő: Sermons sur
le Cantique 16–32,

i. m. 367.

11Bernard de Clairvaux:
Sermon sur le Cantique

20,6. In uő: Sermons sur
le Cantique 16–32,

i. m. 139.

12Aelredi Rievallensis:
Sermo In Nativitate

sanctae Mariae, Sermo
XXIV,7.8. In: Corpus

Christianorum II A,
Typographi Brepols

Editores Pontificii,
Tvrnholti, 1989, 191–192.
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„Ki tanítja meg nekünk a helyes felemelkedést? Ki, ha nem az, akiről ezt
olvassuk: aki leszállt, ugyanaz, mint aki felment (Ef 4,10). Igen, ő kell, hogy
mutassa számunkra a felfelé vezető utat, nehogy egy helytelen vezető nyo-
mait vagy tanácsait kövessük. (…) A Magasságbeli már nem tudott hová fel-
jebb menni, leszállt, és leszállása által tetsző és üdvös felemelkedést ajánlott
nekünk. Lejött a hatalom hegyéről (Mt 8,1) felvéve a test gyengeségét (vö.
Zsid 5,2). Lejött az ismeret hegyéről is, mert úgy tetszett Istennek, hogy az
igehirdetés oktalansága által üdvözítse a hívőket (1Kor 1,21). Ugyan mi
gyöngébb, mint az érzékeny test, és mint az egészen kicsi gyermek törékeny
tagjai? Ki oktalanabb, mint a csecsemő, aki nem ismer mást csak édesanyja
keblét? Ki tehetetlenebb, mint az, akinek tagjai oda vannak szegezve, és meg
lehet számlálni minden csontját (Zsolt 21,28)? (…) De egyáltalán nem meg-
lepő, hogy alászállva ment fel Krisztus, hiszen az első angyal és éppúgy az
első ember, felfelé törekedve zuhant alá. (…) Így tanítja az embert, aki nem
ismeri az utat, így vonja maga után, mint egy gyermeket, így vezeti, mint
egy egészen kicsi gyermeket. Ekként megy lépésről lépésre, erősségről erős-
ségre, hogy megjelenjen, mint az istenek Istene a Sionon (Zsolt 83,8).”13

Az apostolok ismerhették Jézus Krisztust test szerint, mi azonban
már nem így ismerjük. Valamiképpen mégis ugyanazon Jézus Krisz-
tussal találkozhatunk mi is ma, tehát mégsem vagyunk megfosztva az
ő testi jelenlététől: vele találkozunk nap mint nap a szentáldozásban,
a testvérben, gondviselő jóságának számtalan kézzelfogható jelében.

„Ha test szerint ismertük is Krisztust, már nem így ismerjük (2Kor 5,16).
(…) mert a mai napig ugyanaz a test van számunkra jelen, de lelki módon
és nem test szerint. (…) Testének valóságos jelenléte most is jelen van szá-
munkra a(z) (oltári)szentségben. Megnyilvánulásai most is jelen vannak
számunkra, de lélek és erő szerint (Lk 1,17). (…) Ne lepődjetek meg azon,
hogy testben jelent meg azok számára, akik testben várták eljövetelét. Nekünk
viszont annyival hatékonyabb kegyelemre van szükségünk, és annyival ma-
gasztosabb kinyilatkoztatásra, amennyivel tökéletesebbek azok a valóságok,
melyekre mi várunk.”14

Mindezek a misztériumok és Jézus Krisztus valóságos jelenléte
azonban mit sem érnek számunkra, ha nem születik meg bennünk
is az élet, az isteni élet Jézus Krisztus által. Valamiképpen nekünk
is Betlehemmé kell válnunk, hogy befogadhassuk a bennünk is újra
és újra megszületni vágyó Igét. Hogyan? Úgy, ha engedjük, hogy ez
az isteni fény, mely Betlehem fényében ragyogott fel számunkra,
bevilágítsa egész életünket. Úgy, hogy már többé ne a halál sötét
árnyékában éljünk, hanem az élet árnyékában, mely az örök életbe
vetett rendíthetetlen hitünk.

„Ne féljetek, hanem szeressetek. Ne legyetek szomorúak, inkább örülje-
tek. Íme, nagy örömet hirdetve angyal érkezik az égből. Ujjongjatok, (…)
hisz ez az öröm az egész nép számára készíttetett. Ujjongjatok, mert ma vi-
lágosság ragyog fel a sötétségben. Megszületett a könyörületes szívű Isten,
az Irgalmasság, azért, hogy elérhessük a boldogságot!”15

13Saint Bernard: Sermon
pour l’Ascension 4,6.
In uő: Sermons pour

l’année, i. m. 534–535.

14Saint Bernard: Sermon
pour la Fête de Saint
Martin évêque 10.11.
In uő: Sermons pour

l’année, i. m. 851.

15Aelredi Rievallensis:
Sermo In Nativitate Domi-

ni, Sermo III,24–25. In:
Corpus Christianorum

II A, Typographi Brepols
Editores Pontificii,

Tvrnholti, 1989, 32.
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