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Adventi várakozás
Amikor Kedves Olvasóink ezeket a sorokat olvassák, már valószínûleg a második gyertyát is meggyújtották az adventi koszorún. Készülünk a Karácsonyra. Úgy mint minden évben. Az adventi idõszak a várakozás idõszaka. Az advent ugyanis latinul
eljövetelt jelent. De vajon elgondolkodtak-e már azon, hogy mire
várakozunk?
A kis Jézus születésére? Születésnapjának a megünneplésére?
Lényegében igen. De ezért még nem kellene hittel, reménnyel
eltelve várakoznunk. Az idõ elõrehaladása, az egyes napok, majd
a hetek múlása, az idõjárás téliesre fordulása úgyis meghozza ezt
a napot is, akár akarjuk, akár nem. Karácsony idén is lesz, akárcsak tavaly, tavalyelõtt és még azelõtt, vagyis kettõezer év óta.
A katolikus (jelentése: egyetemes) vallású hívek a Megváltó eljövetelét várják. Az õ felfogásuk szerint a Mindenható kettõezer
évvel ezelõtt és azóta is minden Karácsonykor elküldi a Földre
egyetlen fiát: a Megváltót, hogy „megváltsa a világ bûneit”. Lehetséges, hogy az Úristennek eredetileg ez volt a célja, de amint tudjuk ez nem járt sikerrel. Harminchét évvel késõbb, a születés napjától pár hónapi eltolódással a keresztre feszítés mégis
bekövetkezett. Igaz, hogy utána hamarosan a feltámadás is! Az
emberi gonoszságot, rosszindulatot, kegyetlenséget, az árulást Jézus annyira közvetlen, állandó megbocsátást és szeretetet hirdetõ
tanításai sem tudták teljesen számûzni az emberek fejébõl, gondolataiból. Hiszen õ is ennek lett áldozata. Úgy tûnik, hogy bármilyen nagy próféta is volt, arra az óriási feladatra, hogy az emberek
gondolkodásmódjából minden gonoszt, rosszat és alávaló cselekedetet kitörüljön, és bennük csak a szép, a nemes, az Isten országát
építõ és gyarapító gondolat maradjon, még neki is kevés volt egy
emberöltõ.
De vajon akkor hiábavaló volt Jézus küldetése, Krisztus élete?
Valamennyien tudjuk, hogy nem! Ránk hagyta tanításait. Halála után példabeszédeit írásba foglalták és Elõ-Ázsia-, Európaszerte hirdetni kezdték tanítványai, amelyek ma is olyan élõk,
elevenek, meggyõzõek – amikor a Bibliát olvassuk, mintha ma is
itt lenne köztünk. Napról napra hatnak ránk, meghatározzák keresztényi életfelfogásunk alapjait, befolyásolják cselekedeteinket.
Segítenek bennünket, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és
rossz, az erkölcsös és erkölcstelen, az igazán boldogító és az elítélendõ cselekedetek között. Vagyis ahhoz, hogy jól mûködhessen
lelkiismeretünk, amely nélkül nem létezhet keresztény ember.
Mert a lelkiismeret a mi erkölcsi mércénk, a legfõbb, legbensõbb
bíránk, amely gondolatainkat és lelkünket igyekszik mindig a helyes irányba, a krisztusi irányba terelni. Ezért vagyunk istenfélõk, mert tudjuk, hogy a bûnökért – akár szándékosan követtük
el, akár gondatlanságból, akár kitudódnak azok, akár nem – sokszor kell megbûnhõdni, vezekelni, amíg annak terhétõl meg nem
szabadul a lelkünk.
Azt a felfogást tehát, hogy Jézusnak elsõsorban Megváltónak
kellett lennie, én egy kissé túlzottan egyoldalúnak tartom. Ebben
egy kicsit a zsidó vallásnak az áldozati bárányra vonatkozó felfogását érzem visszatükrözõdni. Nevezetesen, hogy nekünk gyarló
embereknek az Urat állandóan áldozatok bemutatásával kell kibékítenünk. Szerintem Jézust a mi Istenünk küldte a Földre, akkor nem azért küldte, hogy áldozati bárányt csináljon belõle. Hanem azért, hogy ezt az „elfajzott népet” – akiknek õseit már a
Paradicsomból is ki kellett ûznie – igaz emberhez méltóbb, nemesebb gondolatokkal oltassa be, vagyis tanítsa, elméjüket megvilágosítsa. A bûn ugyanis nem a bûn elkövetésnél kezdõdik, hanem
az annak elkövetésére vezetõ gondolat megszületésével, a bûnös
szándék kitervelésével. Éppen ezért az én felfogásom szerint Jézus igazi küldetése, hivatása: az emberiség erkölcsi felvilágosítása, tanítása volt. Tanítása a szeretetre, a jóra, az emberek közötti
megbékélésre („békesség e Földön a jóakaratú embereknek”), a
megbocsátására, az Istennek tetszõbb életre, a rossz, a bûnös, az
erkölcstelen elutasítására, hibáink, bûneink, mulasztásaink felismerésére, a velük való bátor szembenézésre, megbánásra, sõt ha
kell vezeklésre – vagyis lelkiismeretünk folyamatos „karbantartására” szólít fel. Hogy egész életünket úgy élhessük le, ahogyan
mennyei Atyánk tetszését, megelégedettségét a leginkább elnyerhetjük, mert szándéka és útmutatásai szerint mindig csak a jó, az
igaz és az erkölcsileg nemes célok megvalósítására törekszünk,
azokon munkálkodunk.
Mire várakozunk tehát Advent idején?
Úgy gondolom, hogy annak a jelképnek és gondolatkörnek újjászületésére, illetve évrõl évre való újbóli felmutatására, amelyet a kis Jézus személye, mint szimbólum számunkra megtestesít. Vagyis a makulátlan tisztaság és szépség, a romlatlanság
és a szeretni való jóság újjászületésére. Tudjuk, hogy ez a csoda
kétezer évvel ezelõtt egyszer megtörtént, de mégis minden
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karácsonykor csodaként éljük meg ezt az érzést, hogy ebbe a
bûnös, züllött, erkölcstelen világunkba minden Karácsonykor
újra eljön közénk a romlatlanság, a tisztaság, a jóság és a szeretet jelképe, egy ártatlan kisgyermek személyében. Jó lenne, ha
e nagyszerû alkalommal mi is nemcsak az ünnep csillogó, villogó fényeire, aranyló díszítéseire, fénylõ sztaniolpapírjaira és az
ajándékokra összpontosítanánk figyelmünket, hanem ennek a
nagyon egyszerû és nagyon szegényes jelképnek a lelkünkbe
való újbóli beemelésére is gondolnánk. Hogy általa legalább egy
újabb esztendõre megújuljon a mi hitünk, a jóba, a szépbe, a
tisztába és az erkölcsösbe vetett néha meg-megingó bizodalmunk.
Sokan óvnak, figyelmeztetnek bennünket ilyenkor az ünnepi
hangulat elüzletiesedésének veszélyétõl. Nevezetesen, hogy
ilyenkor elkap bennünket a vásárlási láz, és az áruházakban,
bevásárlóközpontokban tolongva, egymást taposva, törekszünk
minél több és minél drágább holmikat megvenni családtagjainknak, szeretteinknek. Én az ajándékozás, az ajándékvásárlás
szép szokását nem ítélném el annyira, mint sokan mások. De
azért a mértéktartásra valóban jobban oda kellene figyelnünk.
Nemcsak arra, hogy mennyi ajándékot vásárolunk, hogyan vásárolunk, és egy drága ajándék puszta átadásával – bármilyen
ceremóniák között is zajlik – lehet-e egy éven át hiányzó szeretetet, megértést, megbecsülést pótolni? Amire a válasz szerintem csak a nem lehet. Szeretetet nem lehet egy évben egyszer-kétszer – fõleg Karácsonykor – osztani, ahogy Demszkyék
próbálnak lelkiismeretükön könnyíteni, azáltal, hogy az ünnep
elõtti estén gulyáslevest osztogatnak a hajléktalanoknak a Petõfi Csarnok elõtt. (És mi történik velük év közben, az év többi
napján?) Egy vallásos keresztény embernek szeretetet az év
minden napján kell sugároznia, annak és akkor, amikor arra a
legnagyobb szüksége van, mert ennek legfõbb formája nem az
ajándék, hanem a megértés, az együttérzés, a gyöngédség, a segítõkészség stb.
A mértéktartást én elsõsorban az anyagi és a szellemi értékekre fordított idõ tekintetében tartanám nagyon szükségesnek.
Mert egy kicsit túlzottan elcsúsztunk az anyagiak irányába. És
megfeledkezünk arról, hogy „nemcsak kenyérrel él az ember”.
Kell a szellemi, a lelki táplálék is, amelyet döntõen Jézus Krisztus
tanításaiból szerezhetünk. Ezért úgy vélem, hogy a Karácsony
igazán akkor Karácsony – vagyis nagybetûs ünnep –, ha marad
idõnk a lelki felkészülésre is. A Kis Jézus-szimbólum üzenetértékének újbóli átélésére. Ezért szerintem a Karácsony elõtti idõszak: az Advent minden izgalma, elfoglaltsága, öröme és boldogsága ellenére is a magunkba szállás, a mély lelkiismeret-vizsgálat
idõszaka is kell legyen. Így válhatunk csak a lassan beköszöntõ
ünnepkörnek a méltó és tudatos résztvevõivé, az évrõl évre megismétlõdõ csoda részeseivé. Ha tiszta szívvel és tiszta lelkiismerettel állunk meg a Szentestén kivilágított karácsonyfa és jelképesen
a kis Jézus názáreti jászola elõtt, hogy lerójuk elõtte hálánkat és
szeretetünket azért, amit egész életében értünk tett. Hogy tanítani, jobbítani akart bennünket, melyekbõl mind a mai napig is
újabbnál újabb szellemi táplálékot meríthetünk. Minél jobban elmélyülünk benne, annál inkább ráébredünk pótolhatatlan voltára. És ha egyetértünk ezzel, akkor gondoljuk végig, vajon valamennyien eleget tettünk-e ennek a hitbeli kötelezettségünknek?
Vajon valamennyien végiggondoltuk-e már, hogy a mi kis életünkben az elmúló évben, de az ezt elõzõekben is, mennyire tudtunk, megfeleltünk-e a tiszta jelkép által sugárzott követelményeknek? Próbáltunk-e lelkileg tisztábbak, jobbak, erkölcsileg
példamutatóbbak, egyenesek, nyíltszívûek, segítõkészek,
megértõek és szeretetreméltóbbak lenni? Gyakoroltuk-e ezt a kötelességünket kisgyermekeinkkel, unokáinkkal kapcsolatban,
hogy azok jobbak, tisztábbak, erkölcsösebbek maradjanak mire
felnõnek, mint a korábbi generációk lettek, a történelem és a korszellem csábításainak engedve? Hogy jövõre egy kissé könnyebb
lélekkel készülõdhessünk a karácsonyra.
Ha eddigi elfoglaltságaink nem is tették lehetõvé e feladat elvégzését, most még van néhány nap, hogy bepótolhassuk mulasztásainkat, és tiszta szívvel, lelkiismerettel állhassunk meg a názáreti kis Jézus szegényes, szalmával bélelt képzeletbeli jászola
elõtt, amelybõl nagy-nagy szellemi értékek: a tisztaság, a jóság és
a szeretet sugárzik. Legyen minél nagyobb része, sok boldogsága
és szeretete belõle mindannyiunknak. Ezt kívánom Önöknek és
még nagyon boldog Új Esztendõt.
Budapest, 2004. december 1.

