
Beszéd Urunk
születésének ünnepén
1.1. Halljátok, fény fiai, Isten országába fogadottak, szeretett testvéreim,
halljátok! Halljátok és ujjongjatok, ó igazak, az Úrban, hogy mint de-
rék emberekhez, hozzátok is illő lehessen a dicséret (vö. Zsolt 32,1)! Hall-
játok, amit tudtok, megjegyezzétek, amit hallotok, szeressétek, amit hisz-
tek, s amit szerettek, hirdessétek! Ahogy évente megünnepeljük ezt a
napot, úgy várjátok a beszédet, mellyel e napnak tartozunk! Megszületett
a Krisztus! Isten az Atyától, ember az anyától. Az Atya halhatatlan-
ságából, az anya tisztaságából. Anya nélkül az Atyától, atya nélkül az
anyától. Az Atyától időtlenül, az anyától férfimag nélkül. Az Atyától
az élet kezdete, az anyától a halál vége. Az Atyától mint minden nap
elrendezője, az anyától mint éppen e napnak megszentelője.

2.1. Előreküldte ugyanis Jánost, az embert, aki akkor született, ami-
kor a nappalok rövidülni kezdenek, ő maga pedig megszületett, ami-
kor a nappalok növekedésnek indulnak, hogy ezzel jó előre jelezze János
szavait: Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem (Jn 3,30). Az em-
beri életnek ugyanis önmagában fogyatkoznia, Krisztusban gyara-
podnia szükséges, hogy akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem an-
nak, aki mindenkiért meghalt és feltámadt (2Kor 5,15), s hogy mindegyikünk
elmondja az Apostol szavait: Immár nem én élek, hanem Krisztus él én-
bennem (Gal 2,20), mert neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.

2.2. Méltán dicséri őt minden angyala, hiszen örök táplálékuk ő,
romolhatatlan étekkel élteti őket, hiszen ő Isten Igéje, akinek életéből
élnek, akinek öröklétéből örökké élnek, akinek jóságából örökké bol-
dogan élnek. Méltán dicsérik mint Istennél lévő Istent, és dicsőséget
zengenek a magasságban Istennek (vö. Lk 2,14). Mi pedig, az ő népe és
kezes juhai (Zsolt 94,7), gyöngeségünkhöz mérten érdemeljük ki a bé-
kességet, mégpedig jóakarattal kiengesztelődve! Hiszen az angyalok
valójában naponta kiáltják, amit ujjongva zengtek akkor, amikor meg-
született nekünk a Megváltó: Dicsőség a magasságban Istennek, és a föl-
dön békesség a jóakaratú embereknek (Lk 2,14). Ha tehát ők így dicsérik
helyesen, dicsérjük mi is engedelmesen! Ha ők hírnökei, mi legyünk
a jószágai! Betöltötte az égben asztalukat, betöltötte a földön jászo -
lunkat. Mert ő asztaluk teljessége, mivel kezdetben volt az Ige, és az Ige
Istennél volt, és Isten volt az Ige (Jn 1,1), és ugyanő jászolunk teljessége,
mert az Ige testté lett és köztünk lakozott (Jn 1,14). Hogy az ember az an-
gyalok kenyerét egye, emberré lett az angyalok Teremtője. Ők látás-
ban dicsérik, mi hitben (vö. 2Kor 5,7), ők élvezetben, mi kérlelésben,
ők elnyerve, mi keresve, ők belépve, mi zörgetve (vö. Lk 11,9–10).

3.3. Melyik ember ismerné a bölcsesség és tudás Krisztusban rejlő,
s az ő testének szegénységébe rejtett kincseinek mindegyikét (Kol
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2,3)? Mert bár gazdag volt, szegénnyé lett értünk, hogy szegénysége
gazdaggá tegyen minket (2Kor 8,9). Amikor ugyanis a halandóságot
fölvette, hogy a halált elvesse, szegénységben mutatkozott meg,
ámde a majdani gazdagság ígéretével, és nem a hajdani igézetével.
Mily bőven adja édességének bőségét, amelyet elrejtett azoknak, akik
őt félik, és amellyel magajándékozza mindazokat, akik őt remélik
(vö. Zsolt 30,20). Mert rész szerint tudunk, míg el nem jön, az, ami tel-
jes (1Kor 13,12). Hogy alkalmasak legyünk ennek elnyerésére, ő, aki
Isten alakjában az Atyával egyenlő, a szolga alakjában hasonló lett
hozzánk, hogy újjáalakítson minket Isten hasonlatosságára (vö. Fil
2,6–7). Isten egyetlen Fia az ember fiává lett, s így az emberfiak so-
kaságát Isten fiaivá teszi, s a szolga látható alakja által megerősített
szolgákat fölszabadítja Isten alakjának látására. Isten fiai vagyunk
ugyanis, de még nem mutatkozott meg, mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor
megmutatkozik, hasonlóvá leszünk hozzá, mivel látni fogjuk őt, amint van
(1Jn 3,2). Mert mi más lenne a bölcsesség és tudás kincse, mi az isteni
gazdagság, ha nem az, ami megelégít minket? Hát nem az az édes-
ség bősége, ami elegendő nekünk? Mutasd meg nekünk az Atyát, és az
elég nekünk (Jn 14,8)! Az egyik zsoltárban valaki közülünk, közöttünk
vagy helyettünk így szól hozzá: Megelégszem, amikor dicsőséged meg-
nyilvánul (Zsolt 16,15). Márpedig ő és az Atya egyek (Jn 10,30), és aki őt
látta, látta az Atyát is (Jn 14,9). Így ő az erősségek Ura, ő a dicsőség kirá-
lya (Zsolt 20,10). Megtérítve minket, mutasd meg nekünk arcodat és
megmenekülünk, betelünk majd és megelégszünk (Zsolt 79,4)! 

4.4. Mondja hát neki a szívünk: Arcodat kerestem, a te arcodat fogom
keresni Uram, ne fordítsd el tőlem tekinteted (Zsolt 26,8–9)! És ő vála-
szoljon szívünknek: Aki szeret engem, megtartja parancsaimat, és aki sze-
ret engem, azt szeretni fogja Atyám, és szeretni fogom őt, és megmutatom
magam neki (vö. Jn 14,21)! Szemükkel látták, akiknek ezt mondta, fü-
lükkel hallották a hangját, és emberi szívvel embernek tartották. Amit
azonban szem nem látott, fül nem hallott, és ember szívébe föl nem
hatolt, arról megígérte, hogy megmutatja az őt szeretőknek (vö. 1Kor
2,9). Amíg ez nem valósul meg; amíg nem mutatja meg nekünk azt,
amivel megelégszünk (vö. Jn 14,8), amíg nem iszunk őbelőle, az élet
forrásából, hogy beteljünk (vö. Jn 7,38), amíg hitben járva távol ván-
dorolunk tőle (2Kor 5,6–7), amíg éhezzük és szomjazzuk az igazsá-
gosságot (vö. Mt 5,6), és amíg kimondhatatlan hévvel vágyakozunk
Isten alakjának szépségére, addig jámbor odaadással ünnepeljük
megszületését a szolga alakjában! Amíg nem szemlélhetjük azt, ami
a fényhozó előtt született az Atyától (vö. Zsolt 109,3), gyülekezzünk
aköré, ami éjszakai órán született a Szűztől! Amíg nem fogjuk fel,
hogy a nap előtt megmarad a neve (Zsolt 71,17), ismerjük fel a napba
helyezett sátrát! Amíg nem pillantjuk meg az Atyjában megmaradó
Egyedülit, emlékezzünk az ágyasházából kilépő vőlegényre (Zsolt
18,6)! Amíg alkalmatlanok vagyunk Atyánk lakomájára, ismerjük
meg Urunk, Jézus Krisztus jászolát!Heidl György fordítása
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