
Örömhír 
A Jézus születése körüli eseményeket sejtelmes, minden mértéket
meghaladó boldogság járja át. Több ez a szülők öröménél gyerme-
kük világra jöttekor. Ez az öröm felülről, a mennyből sugárzik le a
földre angyalszóval: „Nagy örömet hirdetek!” Az Ószövetségben
is felcsendül olykor az Istennel találkozó ember öröme. Jézus szü-
letésekor ez eget-földet összekötő ujjongássá válik. 

Nem afféle elillanó öröm ez, amely lassan emlékké halványul.
„Maradandó”: átfogja múló időnket, és belényitja az örök boldog-
ságba. Jézus születésének eseménye az egész világtörténelmet meg-
határozó öröm forrása. Feloldja emberlétünk tragédiáját, kivezet a
Teremtő és teremtménye közti kapcsolat zsákutcájából. 

A világ és az ember keletkezéséről sokféle elmélet látott napvi-
lágot. Valójában azonban nem a „hogyan?” az igazi kérdés, hanem
a „miért?” Mi indította Istent az ember megteremtésére, és milyen
célt tűzött eléje? A Biblia tömör válasza: „Isten a Szeretet”. Amikor
Istent Szentháromságnak — Atya, Fiú és Szentlélek szeretetegysé-
gének — valljuk, akkor ezt próbáljuk esetlen fogalmainkkal meg-
közelíteni. Isten nem valami „ősmonád”, „őseszme”, hanem az is-
teni személyek hármas-egy szeretetének önmagukat egymásnak
ajándékozó „körtánca”. A Teremtő azért hívja létbe az embert, teszi
„saját képmásává”, szerető és szerethető személlyé, hogy bevonja
saját benső szeretet-életébe. 

A Biblia első lapjai szerint az ember az Édenkertet kapja ottho-
nául, amely mindent biztosít biológiai életéhez. A Teremtő azonban
nemcsak múló földi élettel ajándékozza meg, hanem meghívja örök
szeretetközösségébe is. Világra jötte a megkérdezése nélkül történt.
De ez a meghívás szabad válaszra vár (tehát — öngyilkos módon —
el is utasítható). Itt kezdődik a teremtés drámája. A szeretetre szó-
lító hívást az ősszülők elutasítják: letérnek az egyetlen útról, amely
boldogságukhoz vezetne. Bűnbeesésük rányomja bélyegét az egész
történelemre. Bármilyen bámulatos haladást ér is el, az ember még -
is botorkálva járja útját. Vágyódna arra, hogy szeressen és szeressék,
de minduntalan belebotlik saját rosszra csábuló akaratába, és nemet
mond a Szeretet hívására. Isten azonban hűséges „szerelmes”: nem
nyugszik bele az elutasításba. Megküzd az ember hűtlenkedő, bű -
nös és bűnbánó válaszával.

Az Istenfia megtestesülése aztán mindent megváltoztat. „Felül-
ről leszállva” átöleli a tétova és esendő emberlétet, magára veszi a
világ bűnét. Máriától születve viszont emberként is belekapcsoló-
dik a háromságos isteni szeretet életébe. Benne végérvényesen eggyé
lett az „emberszerető Isten” és szeretetre vágyó, csetlő-botló em-
berségünk. A karácsony ajándéka: „Az én örömöm legyen tibenne-
tek, és örömötök ezzel teljes legyen”.
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