
Ünnepek és hétköznapok

Az esztendő legmeghittebb és leglátványosabb, legszemélyesebb és legnyilvánosabb ün
nepe a karácsony. Kimagaslik még a keresztény ünnepek sorából is, csak a feltámadás
ünnepe, a húsvét emelkedik fölébe s teljesíti be Jézus születésének jelentését ésjelentősé
gét. Visszatérőkörforgásával keretbe fogja múló éveinket, felidézi s összefogja egész éle
tünket, gyermekkorunktól az elmúlás rettenetéig.

Karácsonykor körülpillantva áttekinthetjük az évünket ésaz életünket, az ünnepma
gasából rálátunk a hétköznapok munkdidra, s választ kaphatunk életünk értelmének kér
désére. Az ajándékok és üdvözló1npok körforgásában felvilágianak azok az emberi kötelé
kek is, amelyek közösségbe fűznek másokkal, legközelebbi hozzdtartozoinkkul, barátaink
kal, munkutarsainkkal, közvetlen és alkalmi ismerőseinkkel.

Minden ktlrácsonykor és ünnepkor vizsgázó didknak érzem magam. Az ünnep maga
teszi föl a vizsgakérdéseket: hogyan telt az elmúlt esztendőm? Hogyan viselkedtem ez
időalatt? Hogyan változott kapcsouuom Istennel és embertársaimmal? Hogyan formál
tam az életem, s hogyan alakított engem az élet? Az önvizsgálatnak, a magunkbaszal
ldsnak: az életünkkel és Istennel való szembesülésnek ideje ez.

Karácsonyi számunkban szoktltlanul sokan szólalnak meg. Szellemi életünk jeles kép
viselŐIt kérdeztük meg: Mit jelent nekik Jézus születése? A ktlrácsony? Egyáltalán: az
ünnep? Kérdéseinkre teológusok és írók, fiatalok és idősebbek, mélyen híVOK és a hittel
viaskodo1c adtak választ. Hiteles, olykor megrendült és megrendítő emberi vallomások
sorakoznak egymás melle, amelyek megszólítanak bennünket is. Megszólítanak és felszó
lítanak: próbáljuk magunk is választ adni a fenti kérdésekre az ünnep alkalmdtal. Ha
csak önmagunk számára is, de írjuk meg mindnyájan a magunk válasZJit, tegyünk
vallomást mi is: mit jelent nekem a karácsony?

A vallomások olvasása, saját vallomásunk fogalmaZJisa közben egysajátos közösségnek
válunk részesévé: nem pusztán a Vigilia irái és olvasói körének, hanem annak a nagyobb
közösségnek, akik elindultak a betlehemi Csillag nyomában, s járják az emberéletnek nagy
zarándokútját. Akiknek társául szegődött az emberré testesült Istenfia, mégakkor is, ha
nem tudnak kilétéro1, akárcsak: az Emmauszba igyelaJő tanitványok.

A vallomásoktlt tárgyilagosabb, hűvösebb tanulmányok cgészitik ki. Jogunk, de értel
miségi voltunkból adódó kötelességünk is, hogy messzebbre tekintve is elgondolkodjunk.
Pillantsunk vissza a történelembe, a ktlrácsony eredetét kutatva, s nézzünk körül mai
világunkban: milyen helyet foglal el a karácsony· az állam, a társadalom, a sajtó, a
hívo'kbo1 és nem-hívókbo1 álló, sokrétű nemzet életeven? A megállapitások egy részével
talán egyetértünk, másik részük vitára ingerel vagyéppen továbbgondolkodásra serkent.
A keresztény embernek a világban kell élnie, s Jézus nyomán vállalnia kell, hogy itt a
földön, ellentmondások között éli megaz isteni Szeretet életét.
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