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Újszülött az Anya karján. Térdén nyugszik a Kisded, alszik, ráhagyatkozik emberi-asszonyi 
kezünkre. Mária kezében tartja az Isten Fiát.  Ez a Gyermek élete első pillanatától fogva emberkézre 
adatott. Az emberi és isteni odaadás képe, az Atyának, az emberiségnek. Soha nem volt ilyen 
testvéri közelben a föld és az ég. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét.  
A nap továbbadja a szót a másik napnak, az éj jelenti a hírt az éjnek. (19. Zsolt.) Ez az isteni fény 
egyetlen alkalommal világított itt a földön, egyszer s mindenkorra megváltoztatta, fellebbentette az 
Éjszaka fátylát.  Van, ami előtte volt, s van, ami utána. Sötét tájkon jártunk és egyszerre fény támadt 
nekünk. Milyen világosság maradt fénylőn az ember számára? Milyen Fény világított rá nyugtalan 
emberségünkre?

JÉZUS, A GYERMEK

A Gyermeket szemlélve megértem, mi az eredetem. Minden a GYERMEKSÉG jegyében teremtetett, 
s ez tiszta teofánia!  A lét teremtett mivoltot jelent, születést, eredetet, Atyát. Gyermek vagyok, mert 
az Atya Isten akarta, hogy legyek. Ez a gyermekké tevő akarat rányomta bélyegét a kozmoszra, a 
világmindenségre, a világra, a létezőkre, az emberre. Szt. Ferenc megérzése világított rá, ahogy a 
világot az Atya kezéből látta megszületni, hogy mindent, amit a szem lát, egyetlen markáns és túlzó 
szóval illet: testvér, nővér. Az egeket, a földet, a fényt, az esőt, az állatokat, a madarakat, az embert… 
a halált… A Gyermeket látva felismerjük az Atyát, mindenek és mindannyiunk Atyját. Előtte, az 
Atya előtt, lehullik rólunk minden cím, minden felesleges mez, s mint a  vízből és lélekből való 
újjászületéskor, az újszülött mezíteleneségében, a hajnal fehérségében tűnünk fel.  Az Írásokban 
nincs elevenebb, harsogóbb gyengédség, mint hogy az Istent Abba-nak, Atyá-nak szólíthatjuk, s 
hogy gyermeknek tarthtjuk magunkat, mert azok is vagyunk (1 Jn 3,1). Ennek a világnak van Atyja, 
s az én eredetem Őbenne van.

A teremtésbe vetett hit ehhez az eredethez való kötődést tud magáénak, gyermeki kötelékkel, a 
gondoskodás védőszárnya alatt, szem előtt tartja hogy azzá váljunk, aminek teremtettünk. 
Jézus, az egyszülött Fiú, egyedüli Gyermek, született, de nem teremtmény, az emberi élettel 
járó legnagyobb ajándékot, a gyermekséget nyilatkoztatja ki. Őbenne, a Fiúban nyilatkozik meg 
számunkra az Atya. Jézus által fiak vagyunk a Fiúban (Gal 4, 4-7). Vele születünk, s akárcsak Ő, 
újjászületünk Vízből és Lélekből. Ez a keresztségben kapott gyermekség. A folyóból születünk, 
a föld iszapos forrásából, és a z Élő Forrás tiszta vizéből, és a Lélekből. Felettünk is megszólal 
az Atya hangja és elismer, gyermekének hív bennünket. A legjobb gyermekségben élünk, ez az 
osztályrészünk, eredetünk. Ez a kötelék túllépi a test- ill. vér szerinti kapcsolatot. Lelki kötelék, 
mert a Lélek él, szabadon száll ebben kapcsolatban, amelyben élünk, mozgunk és létezünk  (Apcsel. 
17,28). 

Amikor Születésének titkát szemléled, ujjongj, mert Vele te is megszületsz, mint Gyermek. 



JÉZUS, A TESTVÉR

Fordítsuk szemünket az Anyára és a Fiúra. Amikor Krisztus magára ölti a bűntől sebzett Emberi 
Testet, a szent kapu, Mária, nemcsak a gyermekség, hanem a TESTVÉRISÉG jegyével is megjelöl. 
Minden a gyermekség jegyében teremtetett, és minden a testvériség jegyében nyilvánul meg -  ez 
is teofánia! Ha gyermekek, akkor testvérek is vagyunk. Ez számomra az új világ eredetét mutatja, 
amelyben nem veszhetünk el a közömbösség zűrzavarában, hanem a kegyelem és a felelősség 
köteléke fűz minden teremtményhez, olyannyira, hogy – ahogy Szt. Ferenc prófétálva mondta, 
s ma Ferenc pápa, szintén prófétai szóval – fivérnek és nővérnek szólít mindent, amíg végül 
“mindannyian eggyé válunk  Őbenne”.

A gyermekség és a testvériség kinyilatkoztatja az ember és minden teremtmény eredetét és célját, a 
kiteljesedést, az átadott és véget nem érő Élet végső célját. Az Anya térdén ülő Gyermek megvilágítja 
a lét legsötétebb szakaszát, az Élet végső értelmét.

Ez az ünnep az egyetemes testvériség Ünnepe. Fiú született nekünk! Testvér adatott nekünk! E 
Világosság fényében meglátjuk, hogy eljövetele átformálja az Egységre hivatott világot, melyben a 
testvériség áldott valóság, kapcsolataink kizárták a gyűlöletet, az erőszakot, a zaklatást; amelyben 
a rászolrulót felkaroljuk, vállunkra vesszük, felszedjük a nyílt színről és biztonságos helyen 
befogadjuk. E világban nincs többé idegenség, kizárás, elutasítás, sem halálos közöny. Új világ, 
amelyben a Lélek újra szárnyal és megáld. 

Mindannyiunk leghőbb vágya, legdédelgetettebb álma, hogy ez ne csak kevesek álma legyen, 
hanem mindenkié, az egész teremtett világé; az ember, a világ, a világmindenség céja. S akkor nincs 
más dolgunk, mint ezt lehetővé tenni. “Menj, és tégy te is hasonlóképp!”, mint ahogy egy nap – Szt. 
Lukács elmondása szerint – Jézus ajkáról hallotta egy nyugtalan szívű ember (Lk 10, 37).
A Gyermek titka előtt ott van Mária, az Istenanya, az emberek anyja, Gyengéd Szűz, akinek mi is 
gyermekei vagyunk, s így általa, testvérek is. E világnak van Édesanyja!
Fiú született nekünk a föld méhéből, s az ég sziporkáiból. Felette hangzott el az Atya szava, 
szeretett Fiának ismerve el Őt. És Te, Mária, Isten es mindannayiunk Anyja, befogadtad Őt 
méhedbe, gyengéden szoptattad, és térdeden, a Kegyelem Trónusán ülve bemutattad Őt nekünk, 
mindannyiunknak, a testvéreinek. “Ez az én szeretett Fiam”. Őbenne mi is gyermekeid vagyunk, 
Mária, égi Édesanyánk.

Áldott Karácsonyt  mindannyiotoknak!
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