
Befogadás-adoptálás
(idegenből barát, ellenségből gyermek)

1. A befogadás biblikus eszméje

Keresztény hitünk története azzal kezdődik, hogy bár a Teremtő
önmaga arcát adta nekünk, engedetlenségünk következtében tőle
elidegenedett, számára felismerhetetlen korcsok, ellenségek lettünk,
akik nem örökölhetik az Atya országát. Ádámban eltékozoltuk az
ajándékba kapott istenképűséget, s azóta torz arcú lényekként ver-
gődünk, hogy kimásszunk a szakadékból és visszakerüljünk az Élet
forrásához, ahol a Teremtő felismeri önmaga orcáját bennünk. De
magunktól ez nem sikerül.

Isten azonban leleményes, s egy folyamatosan gyógyító megol-
dást: „üdvtervet” készít az elbukott emberiségnek. Először kivá-
laszt, „adoptál” magának egy népet az engedetlen, rakoncátlan et-
nikumok tengeréből. „Népemmé foglak tenni titeket és a ti Istenetek
leszek” (2Móz 6,7). Akit Isten kiválasztott, adoptált magának, azt
nem taszítja el önmagától: „Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő
nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy saját népévé tegyen bennete-
ket” (1Sám 2,22).

Ezt a népet Isten támogatja, tanításokkal látja el, a nép hűtlen-
sége ellenére is hű marad hozzá, és végezetül befogadja majd az ő
dicsőségébe (Zsolt 73,24). Ugyanakkor az Úr állandóan figyelmez-
teti egykoron idegen, vad, törvénytelen népét, hogy emlékezzen
arra, hogy ő is idegen és jövevény volt Egyiptom földjén, ezért neki
is be kell fogadnia a jövevényeket, az idegeneket és az árvákat. Ha
Veled ezt cselekedtem, Te tartozol azzal, hogy Te is hasonlóképpen
cselekedj másokkal (2Móz 22,20).

Az Újszövetség szerint Isten nemcsak kiválasztja, megszólítja, ha-
nem „meg is látogatja” népét (Lk 1,68;78). Az elveszés előtt álló em-
be riséget látogatja meg az Isten, s aki befogadja az ő egyszülött Fiát,
az Isten fiá vá lesz. Jézus ezekkel a szavakkal sírt Jeruzsálem felett:
„nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod
idejét” (Lk 19,44).

János apostol a prológusában arról ír, hogy a világosság bejött a vi-
lágba, de a sötétség „nem fogadta be őt” (Jn 1,15), „a világ általa lett, de a
világ nem ismerte meg őt” (Jn 1,10) „saját világába jött és az övéi nem fo-
gadták be őt” (Jn 1,11).

Az a kisebbség, amely azonban mégis befogadta őt, és az Ő élő,
éltető beszédét, azokat fiaivá adoptálja. „Akik pedig befogadták, azo-
kat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek” (Jn 1,12). Akit
fiúvá, gyermekévé fogad a mennyei Atya, az örökös is, mert örö-
kölni fogja az ő országát.
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Adoptálás révén a fiúság lelkét kaptuk, s nem a szolgaság vagy
az idegenség lelkét hordozzuk többé, van otthonunk, apánk: „ab -
bánk”, aki vár minket. Ahogy az Isten befogadott bennünket, ne-
künk is úgy kell egymást befogadni. Pál apostol meghatóan ír erről
a megtért rabszolga Onézimosz érdekében: „visszaküldöm Neked őt,
vagyis az én szívemet… ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt, úgy
mint engem” (Filemon 12 és 17. vers).

Az egyház alapvetően befogadó intézmény. Nem exkluzív tár-
saság, mint a gnosztikusok elit köre, vagy modern korunkban a sza-
badkőművesség páholya, ahová csak a „beavatottak” kerülhettek
be. A krisztuskövető egyház univerzális igényű, s ezért nyitott min-
denkinek! Az egyház mint Krisztus teste testrészeként fogadja a ta-
gokat, mindazokat, akik a keresztség szentségében részesültek.
A zsi dóságból lett keresztényeknek az volt az első nagy kihívás,
hogy az egyház a körülmetéletleneknek, a pogányoknak is kinyi-
totta a kapuit. Pál apostol a pogányok apostola volt: a Római levél
hirdeti legszebben, hogy a vad olajfát (a pogányokat) Isten beol-
totta az eredetileg szelíd olajfába (a választott nép közé). Emezek
hitelvesztése (hit-elvesztése!) — a letört ág — tette lehetővé a po-
gányok befogadását (Róm 11). De ez nem egy népről szóló ítélet,
hanem figyelmeztető történet mindazoknak, akik magukat „hite-
lesnek” vélik.

2. A befogadás ünnepe — karácsony

Karácsony Isten ajándékának ünnepe. De hogyan fogadták Isten
csodálatos ajándékát egykor az emberek? Arról olvastunk, hogy
Má riának és Józsefnek nem volt hely a vendégfogadó házánál, s
ezért kellett Jézusnak istállóban születnie.

János evangélista — olvastuk — arról szólt, az emberek annyira sö-
tétek és vakok voltak, hogy nem kellett nekik a világosság, a szabadító.

Noha életében Jézus csodákat tett, gyógyított, mégsem talált ott-
honra az övé között. Így panaszkodott: „A rókáknak van barlangjuk,
az égi madaraknak van fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehaj-
tania” (Mt 8,19–20). Beteljesedett rajta az ézsaiási próféta: „megvetett
volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfija, betegségek ismerőre. El-
takartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele” (Ézs 53,3).
A nagy többség — az emberiség 99 százaléka elutasította, kinevet-
te, megvetette, keresztre feszítette.

De volt talán még az 1 százaléknál is kevesebb kisebbség, egy Is-
tenhez hűséges maradék, egy Simeon, egy nyolcvannégy éves hűsé-
ges özvegyasszony, Anna, akik várták a megváltást és hálát adtak
Jézus, a szabadító születésekor. Aztán ott voltak a tanítványok, akiket
váratlanul hívott el Jézus a halászháló vagy a vámszedő asztal mellől.
Ők engedtek a hívó szónak és befogadták Jézust. Hogyan is olvastuk
a János-prológusban? „Valakik pedig befogadták őt, s ő hatalmat adott
azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek” (Jn 1,12).
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Beleszédülünk ebbe a gondolatba! A lenézett senkik, az egykor da-
dogó Péterek, a vámszedő Máték, a kétkedő Tamások, a krisztusül-
döző Saulusok — mindenek lettek! Isten fiaivá lettek, akik az ő nevé-
ben hisznek. Mert a Fiú neve szabadítást jelent, s az ő testté tételével,
majd kereszthalálával ugyanis elhordozta a minket illető haragot: a
kárhozatot. A Fiú olyannyira megüresítette magát, hogy semmivé lett
— érettünk. Bűnné és átkokká lett érettünk, hogy nekünk életünk le-
gyen és az istenfiúság áldásaiban részesüljünk. Biztató üzenet ez ne-
künk: bármilyen torz és korcs lények legyünk, Isten fiai lehetünk.

Mi keresztények azt állítjuk, hogy nekünk a karácsony több mint
a világnak, ahol az a békességnek, az egymás megajándékozásá-
nak, a szeretetnek a „szép” ünnepe. Persze nagyon jó, hogy ilyen-
kor a nemzetek között is elhallgatnak a fegyverek. De nekünk ez
nem csak az „ideiglenes” fehér zászló ünnepe.

Karácsony Isten ajándéka az emberiségnek, ahol a jászol mögül
felsejlik a kereszt, a fehér zászló helyett a véres lepel. Azok értik ezt
meg, akik — micsoda paradoxon! — megmosták és megfehérítették
a ruháikat a Bárány vérében (Jel 7,14). A karácsonnyal kezdődik va-
lami, ami a nagypénteki, majd a húsvéti eseményben fog kitelje-
sedni. Ezt ünnepli az egyház egy fél éven keresztül. A karácsonnyal
nemcsak a „gyermek Jézust”, hanem a „teljes Jézust”, Isten éret-
tünk adott páratlan ajándékát ünnepeljük. Karácsonykor is már a
Fiú hív minket, hogy mi is fiakká lehessünk!

Karácsony misztériuma
Aki karácsony örömét a szeretetben, a betlehemi kisded születésé-
nek titkában keresi, és nem szupermarketek tolakodó mohóságá-
ban, az újmódi fetisizmusban, az hitem szerint meg is találja. Az
képes ellenségeivel, haragosaival megbékélni, az idegent asztalá-
hoz ültetni magáévá téve a krisztusi tanítást: „Hallottátok a paran-
csot: szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt
mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket!” Ehhez nagy erő és
kellő alázatosság szükségeltetik. Önmagunk legyőzése, amihez az
Emberfia sugárzó szeretete kölcsönözhet erőt.

Anyagi javakat hajszoló társadalomban élünk. Reklámok süvöl-
tik fülünkbe, köpik szemünkbe: fogyassz, fogyassz, fogyassz! Csak
annyit érsz, amennyit fogyasztasz. A pénz primátusa, Mammon imá-
data elkorhasztja a lelket, sivárrá teszi életünket. A proletárdiktatúrát
a monetár diktatúra váltotta fel. A pénz diktatúrája terrorizálja az
egyént, kiszolgáltatottá, rabszolgává teszi. Pedig „nemcsak kenyé-
ren él az ember, hanem Isten igéjén” — mondta Jézus az őt megkí-
sértő sátánnak. Vagyis a léleknek éppúgy táplálékra van szüksége,
mint a testnek. „A kenyér az élet, a rózsa az élet értel me” — mond-
ja a japán közmondás. Gyönyörű, mert igaz metafora. A Nagy ságos
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