
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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Fejedelem így ír a Vallomások első könyvének kezdő soraiban: „Te-
benned érzem magam Jézusom, és ezért nem Betlehemben foglak
keresni, hanem szívemben, melyet kegyelmed révén méltattál arra,
hogy megszüless benne…”

Valóban, a megszületendőt nem Betlehemben kell keresnünk, ha-
nem önmagunkban, a boldogságot nem az üzletek zsúfolt polcain,
hanem a szívünkben, s önfeladó szeretetünkkel megajándékozni má-
sokat. A szeretet — a Szent Pál által olyan költői módon megfogal-
mazott szeretet — teheti valódi ünneppé karácsonyt. Fontos, hogy
ünnep legyen, hogy ünnepelni tudjunk. Mély válság közepén (?) va-
gyunk — civilizációs válságról van szó, paradigmaváltás korát él-
jük, amikor minden bizonytalan észlelési és gondolkodási rend-
szerünkben. Megváltoztak, vagy megváltozóban vannak az értékek,
amelyek alapján a világról képet alkothatunk magunknak. Ami ed-
dig fontos volt, érték, ma már nem az. Nem azt ítéljük erkölcstelennek,
hitványnak, amit eddig, minden viszonylagossá vált. A celebek ha-
mis világában nincsenek erkölcsi világítótornyok, nincsenek való-
di példaképek. Jézushoz kell fordulnunk, aki meg fog születni, hogy
megváltsa a világot, az ő mindent megbocsátó szeretetéből meríte-
nünk. Vendégül látni őt magunkban, vagy az ő határtalan vendég-
szeretetét élvezni.

Az adventi várakozás izgalmában szinte gyerekké válok újra,
egy ártatlan gyermek szemével szemlélem a világot. Mintha szí-
vemről egy angyal fuvintaná le a kormot, ragyogni kezd. Tisztább-
nak kezdem érezni magam, s szent elhatározásom is, hogy az le-
gyek. Az ünnepélyesség érzése, ami ilyenkor úrrá lesz rajtam, nem
engedi, mintegy kiveti magából a hétköznapiságot, az indulatos,
durva szavakat, a hitványságot, rosszindulatot, amiktől sajnos csak-
nem egy esztendőn át, egyáltalán nem vagyok ment. Ilyenkor min-
den gyarlóságom nagyobb súllyal nehezedik rám, le kell hát vet-
kőznöm őket, hogy méltóképpen, jó gazda módjára ültessem
asztalhoz vendégemet, aki mindenkihez bekopogtat. A szeretet
óhajtásának és megélésének valamiféle eufóriája ez nálam.

A megismerés a szeretet záloga. Csak akit valóban ismerünk, azt
tudjuk igazán szeretni, hibáival együtt is. A szeretet gyökértelen, ha
felületes benyomások alapján alakul ki bennünk, a megismerés mé-
lyítheti el, és lesz a sziklára épített házhoz hasonlóan szilárd, ki-
kezdhetetlen.

Tizenkilenc éves voltam, katona, hirtelen haragú, sértődékeny,
éretlen fiatalember, amikor egyik katonatársammal összeszólal-
koztunk. A szópárbajt ökölharc követte, jól helybenhagytuk egy-
mást, így próbálván meggyőzni a másikat a saját igazunkról. Ami-
ről a következő percben, sebeinket nyalogatva már fogalmunk sem
volt. Egy idő után már nem is annyira a kapott sérelmek fájtak,
hanem az általam okozottak kezdtek nagyon sajogni. Röstelltem
magam. „Ellenfelem” is így érezhetett, mert másnap odajött hoz-
zám és bocsánatot kért: „Ne haragudj, ostoba voltam!” „Én is az
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voltam, te se haragudj!” Evvel szent volt a béke közöttünk. Indula-
taink csitultán, barátok lettünk: megismertük, megszerettük egy-
mást, nem voltunk többé idegenek egymásnak Leszerelésig, másfél
éven át ő volt a legjobb barátom. Vakon rábízhattam magamat.
Hosszú évtizedek múltán is szeretettel gondolok rá. Sokat kaptam
tőle, talán önmagamat is.

A kútkáván
Annának

Mindenek előtt a saját idegenségemmel kellene kezdenem valamit.
Legkorábbi emlékeim között is rábukkanok olyanokra, amelyek
erről a hasadtságról adnak hírt. Mintha egy végtelenül finom, de
épp ezért áthatolhatatlan függöny választana el önmagamtól és
mindattól, ami a testem határain kívül fekszik. De már a testem is.
Egyszerűen nem visz rá a lélek, hogy a testemre a sajátomként te-
kintsek. De akkor mégis kié, ha nem én birtoklom.

Talán három éves lehetek, a vastag mohapárnával benőtt kútká-
ván üldögélek a kertben. Május van, vagy június eleje, a virágok
teljes pompájukban mindenütt. Egy meztelencsigát nézek, ahogy a
mohaszőnyegen kel át, odébb az öreg kandúr alszik a veranda hű -
vös téglapadlóján. Bárányfelhők. A Hegyes-tető felől jönnek, ez tar-
tósan jó időt jelez. Ezt persze akkor még nem tudom, csak később
avat be anyám a folyóvölgy fölötti felhőmozgások titkaiba. Ahogy
azt sem tudom még, hogy ő is a saját idegensége fölött érzett per-
manens kétségbeesését palástolja mindazzal, amit az életének ne-
vezhet. A veranda téglapadlóján időnként megjelenik egy sötétebb
folt, és akkor tudható, hogy egy-két napon belül esni fog. Olyan
rendszerek működésének erőtereiben élünk, amelyekről az égadta
világon semmit nem tudunk. Az öreg kandúr sem érti, viszont
egész lényével benne van, és mindaz, ami bizonytalanná tehetné,
hiányzik belőle. A kútkáva faragott kövei a legnagyobb nyárban is
hidegek, ami nem csoda, hisz amit megtartanak, az örök sötétségre
és elfeledettségre van ítélve. A kutat két félkör alakú malomkő
fedte, apám egyszer valamiért kissé odébb húzta az egyiket, így ha
ráhasaltam, leláttam valameddig a kútba. Dél körül volt a legjobb,
amikor a nap egy rövid időre bevilágított a keskeny résbe. A leg-
nagyobb titokban néztem le mindig a résen át, hogy még véletlenül
se lásson meg senki. Nem akartam, hogy bárki is tanúja legyen
annak, ahogy elmélyülten figyelem magam. Amikor először néz-
tem bele a páfrányillatú sötétségbe, azonnal tudtam, hogy ez az
egyetlen hely a világon, amely otthonos lehet a számomra. Nem
volt semmi más, ami ilyen erővel adta volna tudtomra, hogy mi va-
gyok valójában.
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