
KERESZTY RÓKUS

Ciszterci szerzetes. Tanul
mányait azELTE könyvtár
szakán végezte; 1956-ban
külföldre távozott, hogy
pappá szentelhessék. Ró
mában, Ausztriában élt,
majd Amerikában telepe
dett le. A dallasi ciszterci
gimnázium tanára, szá
mos teológiai könyv szer
zője. Legutóbbi írását
2002. 11. számunkban
közöltük.

1Zsolt 16,10.
2A Karácsony vigiliájára

írt 6. beszédből.

"E napon születik
Jézus Krisztus"

3Az olvasmányos
óra második

reszponzóriuma.

Karácsonyi
újjászületés
Szent Bernát gondolataiból kiindulva azt keressük, hogyan újít
meg bennünket Krisztus születése. Bernát tudja, hogy Jézus szüle
tése meghatározott helyen és időben történt egyszeri esemény
volt. Mégis így ír: "Mindig új az, ami megújítja a lelket. S nem
öregszik el, ami folyton gyümölcsöt terem és soha el nem szárad.
Ez ugyanis az a szent lény, amelyet rothadás nem érhet.' Ez az az
új ember, aki nem képes megöregedni és még azokat is, akiknek
minden csontjuk elaggott, az élet igazi újdonságába vezeti át.
Ezért van, hogya mai ünnep örömteli meghirdetésében - ha ész
revettétek -, helyesen nem azt mondjuk, hogy »szűletett«,hanem
»szűletik«: »E napon születik Jézus Krisztus, az Isten Fia a júdeai
Bethlehemben.« Mert ahogyan mindmáig naponta valamiképp fel
áldozzuk, ameddig halálát hirdetjük, ugyanúgy mondható, hogy
születik is, amennyiben hittel születését ismét megjelenítjük. Hol
nap tehát meglátjuk az Isten fölségét, csakhogy nem önmagában,
hanem mi magunkban; igen, a fölséget, de megalázottságban, az
erőt az erőtlenségben, az emberben az Istent."?

Bernát ezt a beszédét Karácsony vigiliájának reggelén mond
ta, miután a káptalanteremben felolvasták: "Jézus Krisztus, az
Isten Fia születik a júdeai Bethlehemben". Ebből a szövegből ki
indulva állítja, hogy Krisztus születése nemcsak múlt esemény.
A Karácsony ünneplése nem pusztán a képzelet múltba vágyó
erőlködésén alapul, amely saját erejéből képzeli el, hogy mi tör
tént 1100 évvel azelőtt. A hit átfogja az Isten örökkévalóságát, az
időben kibontakozó üdvösségtörténet minden mozzanatát, így
Krisztus születését is. Ezért Krisztus születése Bernát számára
mindig új és újjáteremtő valóság, amelyet a hit mint jelent alakító
eseményt ragad meg. A képzelet nem a múltban tallózik, hanem
feldolgozza és kiszínezi a hitben jelenlévő és ható valóságot.

A karácsonyi zsolozsma nézőpontja azonos Bernátéval: újra meg
újra zengi: hodie - Ilma, a mai napon": "Ma leszállt amennyból
az igazi béke, ma az egész világon mézzel folynak az egek. Ma fel
ragyogott ránk az új megváltás napja, az ősidó1<tól fogva előkészí

tett örök boldogság hajnala.":' Hasonlóképpen ujjong a Magnificat
antifónája: "Ma született meg Krisztus. Ma jelent meg az Üdvözítő.

Ma a földön angyalok énekelnek és arkangyalok örvendeznek. A
mai napon ujjonganak az igazak: »Dicsőség a mennyben Isten
nek, allelúja.«" Ezek az imádságok nem kegyes hazugsággal
próbálnak karácsonyi hangulatot teremteni. Nem azt mondják:
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Az "élet igazi
újdonsága"

Bűnös énünk halála

úgy ünnepelj, mintha ma született volna Krisztus. Ugyanazt a rea
lista nézőpontot képviselik, mint Szent Bernát: a liturgikus ün
neplésben Krisztus születése jelen van és megújítja az ünneplőket.

Ám hiába hív a liturgia, hiába erősködik Szent Bernát és a
többi szentatya, hogy nem kell mást tennünk, mint engedni,
hogy az Új Ember, az emberré lett Isten átvezessen bennünket
az "élet igazi újdonságába" . A hitetlen nem érti ezt az igazi új
donságot. Gyakran csak másfajta újdonságra fogékony, arra, ami
a legújabb divat, a legújabb szenzáció, a legújabb és minden ed
diginél nagyobb élvezet. De a legújabb utáni rohanás kábulatá
ban észre sem veszi, hogy igazából saját tengelye körül forog s
mindig önmagához tér vissza: végső fokon kétkedő önmagának
próbálja saját énje és élete értékét bizonygatni. Az ilyenfajta új
donság után futó lélek hamar megcsömörlik és kiég. Lassan már
semmi új nem érdekli, és semmi élvezet nem ingerli. Egyre ne
hezebben menekül attól a keserű felismeréstől, hogy élete érték
telen és értelmetlen. A fájdalmas felismerés azonban egyúttal a
kegyelem órája is lehet, megnyílhatunk az igazi, soha el nem
évülő újdonság vonzásának.

Ez a megnyílás azonban nem olyan egyszerű és nem olyan
könnyű, amint kezdetben képzeltük. Meg kell halni eddigi ön
magunknak. Meghalni annak a lázas igyekezetnek, hogy énünk
nagyságát önmagunk és mások előtt újra meg újra bizonyítsuk,
hogy örökös szomjunkat mindig új meg új élvezettel csillapít
suk. Minél közelebb vagyunk ehhez a halálhoz, annál kétség
beesettebben tiltakozik a régi énünk: "ha régi életedet abba ha
gyod, mindennek vége, a semmibe foszlasz" . Nem ok nélkül hit
te az ószövetségi ember, hogy Istent élő ember szemtől szembe
nem láthatja: az istenlátást halált okoz.

Valóban, nemcsak a bűnös ember halálát jelenti az Istennel
való szembesülés, hanem a múló, apró örömökhöz tapadt embe
rét is. A sárba ragadt énnek nem kell az Isten tisztasága, a ho
mályhoz szokott szemet sérti a világosság, törpesége borzad a
végtelen távlatoktól, földhöz ragadtan jól érzi magát, nem akar
szárnyalni. Ez a földön csúszó-mászó ember ugyanakkor szen
ved a távlathiánytól. A lelke mélyén tudja, hogy értelme csak a
teljes igazság birtokában tudna megnyugodni. Végtelen boldog
ságra született, ezért semmilyen múló öröm ki nem elégítheti.

Ettől az ellentmondástól szenved még az a középszerhez ra
gaszkodó, gyakorló keresztény is, aki fél attól, hogy Istent túlsá
gosan közel engedje magához. Középszerűsége és langyossága
bántja ugyan, de mégis retteg attól, hogy langymeleg, félhomá
lyos búvóhelyét felforgatja az Isten. Inkább elvégzi imádságait,
még a szentségekhez is járul, ha ezzelleróhatja az Istennek való
tartozását. Vallásgyakorlataival mintegy választófalat akar húzni
önmaga és az Isten között: "ennyit adok és nem többet. Ne jöjj
közelebb, mert féltem Tőled az életemet!"
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A gyermek Jézus
egyszerűsége és

irgalma

"Nekem az élet
Krisztus..."

4Énekek Énekéről

mondott 85. beszéd.
Szent Bernát itt

Gal 4,19-et idézi.

Az ilyen ellentmondásoktól szenvedő emberhez jön el a meg
testesült Ige. A gyermek Jézus egyszerűsége és kedvessége, a ben
ne megnyilvánuló isteni irgalom feloldja félelmeinket, meg
könnyíti a régi énünk halálát és újjászületésünket. Krisztus tudja,
hogy még bűneinkben is azért keressük a legújabbat és a legna
gyobbat, mert Ő saját képmására teremtett minket, és ezt a kép
másvoltot még bűneink sem tudják megsemmisíteni. Azért jön
gyermekként, hogy rávegyen: keressünk olyan újdonságot és
olyan nagyságot, amely hasznos is számunkra. Mindezt saját pél
dájával könnyíti meg. Hogyan ne alázkodnánk meg az alázatos
Isten előtt?, kérdezi Bernát. Ha az Isten beszélni sem tudó kis
gyermek lett értünk, akkor mi miért próbálunk előtte nagyzolni?
Szúrjuk ki felfuvalkodott énünk léggömbjét: mindjárt meg
könnyebbülünk. Felfrissülünk, megifjodunk, ha olyan alázatos
gyermekké válunk, mint az Isten Fia. Úgy lehetünk igazán
naggyá, ha a gyermek Jézus szelídségét és alázatosságát utánoz
zuk, nem pedig azt, ami számunkra lehetetlen, isteni hatalmát és
dicsőségét. Fogadjuk magunkba jóságát, irgalmát és egyszerűségét.

Így újít meg az Új Ember, így teremt újjá. Testben ugyan
megöregszünk, de Krisztus egyre inkább megszületik bennünk.
Nemcsak arról van szó, hogy Krisztus bennünk lakik. Bennünk
illetve belőlünk való születése azt jelenti, hogy Krisztus átfor
málja a mi emberségünket, hogy rajtunk keresztül hathasson má
sokra. Vagyis Krisztus a mi testünkkel akar ölelni, a mi kezünk
kel simogatni, a mi elménkkel gondolkodni, a mi szívünkkel sze
retni, a mi szavainkkal szólni. Lehet-e ennél nagyszerűbb hivatás?

Szent Bernát szerint lehet: annak a léleknek a hivatása, aki
megérett arra, hogy az egyház Krisztushoz való szűzi házasságát
és az abból származó lelki anyaságot megvalósítsa önmagában.
Legyen férfi vagy nő, Szent Pálhoz hasonlóan másokban is
"megszüli" Krisztust: "Ha olyan lélekre találsz, aki mindenét el
hagyva minden vágyával az Igéhez ragaszkodik, az Igéből él, az
Ige irányítja életét, az Igétől fogan, hogy az Igének szüljön és el
mondhatja magáról: »Nekem az élet Krisztus és a halál nyere
ség« (Fil 1,21), akkor ezt a lelket az Ige házastársának tekinthe
ted... Valóban ilyen szerető anya és férjéhez hűséges lélek Pál,
amikor ezt mondja: »Fiacskáim, akiket újra és újra szülök, amíg
Krisztus ki nem formálódik bennetek.v'"

A Szent Pálhoz hasonló lélek nemcsak önmagában, de mások
ban is kiformálja ezt a "mindig új"-at. Közben tudja, hogy igazá
ból mindez a Szentlélek munkája, de a Lélek felhasználja az ő

lelkét és testét is. Nem Krisztus másolatait hozza a világra, mert
minden lélek a maga egyéni módján tükrözi a Krisztus felfogha
tatlan gazdagságát. Ily módon lesz az érett keresztény egészen
hasonlatossá Istenhez, és részesedik az isteni (újjájteremtés mű

vében: a Szentlélek rajta keresztül formálja ki Krisztus vonásait
a lelkekben.
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