
Emberré lett
A keresztény közösség a negyedik század óta ugyanazokkal a sza-
vakkal vallja meg hitét. A Credo első része állításokat tartalmaz a
mindenható Teremtőről. Ezeken nemigen akad fenn az sem, aki más-
ként gondolja a világ keletkezését, hiszen valamiféle Abszolútumot
szinte mindenki feltételez, mint e változó-múlandó világ végső alap-
ját. A Credo harmadik, záró része is kijelentésekből áll — főleg a jö-
vőre vonatkozó ígéretekből. Ezek a „jóslások” sem keltenek különö-
sebb megütközést, hiszen folyton a boldogabb jövő ígéretét szajkózza
a politika és a kereskedelem — ehhez képest fel se tűnik, hogy itt az
evilágon túli, abszolút jövő távlata nyílik meg.

A középső rész viszont formájában is egészen más. Egy ember éle-
tének kezdetéről szól a történet: „Született Szűz Máriától”. De kicsoda
ő? Az előző mondatok a leghatározottabban állítják, hogy az újszülött:
„Isten az Istentől, egylényegű az Atyával”. Nincs ennél nagyobb hord-
erejű eseménye a történelemnek. Hogyan lehetséges, hogy Isten —
emberként születik erre a világra? A megrendítő híradástól legföljebb
az tudja függetleníteni magát, aki mit sem törődik vele, s azt a míto-
szok, a vallási képzelgések, fantáziaszülemények világába utalja,
mintha nem a legmegrendítőbb valóság szemtanúja lenne.

A Credo folytatja az Újszülött élettörténetét: „…értünk keresztre
feszítették”, „…harmadnapra feltámadott”. A karácsony ennek az
egész történelmünket meghatározó életnek kezdetét ünnepli. A világ
mindenható Teremtője magára veszi teremtményeinek sorsát. Ma-
gatehetetlenné és kiszolgáltatottá lesz: csecsemő, majd halálra ítélt.
— Miért vállalkozott Isten erre az „őrült kalandra”, miért nem ma-
radt meg a transzcendens, mindenható Teremtő örök nyugalmában?
A Credo válasza: „értünk” tette mindezt, a mi „üdvösségünkért”.

Az Istengyermek születése felforgatta a világot: „megváltotta”
— de nem a hatalom erejével, hanem az önmagát odaajándékozó, ki-
szolgáltatott szeretettel. Amikor aztán felnőttként kilépett a nyilvá-
nosság elé, arra tanította hallgatóit, hogy ez a fordított világ az igazi:
a mennyek országa a gyermekeké, az ajándékos szereteté — „boldo-
gok a szegények, a szelídek, akik üldözést szenvednek”. Ezt az új vi-
lágrendet tette teljessé életének végével is: nyomorultul, elhagyatot-
tan halt meg, testi-lelki kiszolgáltatottságban. A betlehemi jászolban
fekvő Újszülött és a Golgota keresztjén Megfeszített: az értünk és
nekünk adott Isten, aki így velünk eggyé válva, „alulról” emel föl
bennünket magához, isteni szeretetközösségébe.

A megtestesült Istenfia története ettől kezdve beleszövődik az em-
beriség, mindegyikünk élettörténetébe. Az ember élete immár elvá-
laszt hatatlan Istenétől — a reá találás és az egyesülés, de még a kere-
sés vagy akár az elutasítás formájában is. E számunkban személyes
credók sorjáznak, történetek és vallomások: a megtestesülés esemé-
nyének egyéni folytatásai.
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