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Advent - Karácsony
Pilinszky János: A várakozás szentsége
Mire is várakozunk ádvent idején? Jézus születésére, arra, hogy a
teremtett világban maga a teremtő Isten is testet öltsön. Arra
várakozunk, ami már réges-régen megtörtént.
Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A felületen az ember
köznapi életét mindenkor könyörtelenül meghatározza az idő három múlt, jelen és jövő - látszatra összebékíthetetlen fázisa. A felületen igen.
De nem a mélyben. Ott, a mélyben mindig is tudta az emberiség, hogy
tér és idő mechanikus határait képes elmosni a minőség, a jóság, a
szépség és igazság ereje. Elég, ha a nagy drámákra vagy a nagy
zeneművekre gondolunk, melyek titokzatos módon attól nagyok, hogy
többek közt alkalmat adnak arra is, hogy a jövőre emlékezzünk és a
múltra várakozzunk.
A minőség ideje időtlen. Amikor Bach passióját
hallgatjuk: honnét szól ez a zene? A múltból? A jelenből? A jövőből?
Egy bizonyos: mérhetetlenül több, mint kegyeletes megemlékezés és
sokkalta több, mint reménykedő utópia. Egyszerre szól mindenfelől.
Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van;
ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki
van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a vágyódáról csak
dadogva
tudunk
beszélni.
Annál
is
inkább,
mivel

Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden súlyát és
megosztottságát. És mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek megszületvén Betlehemben - maga a teremtő Isten is készséggel és
véghetetlen önátadással vetette alá magát. Ádvent idején mi arra
várakozunk és az után vágyódhatunk: ami megtörtént és akit kétezer
esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk Vágyódunk utána és
várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll
kiemelkedni az időből.
Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban
mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy a
szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához
ölel és örök újszülöttként a karjai között tart. Forrás: Új Ember, 1975. december 14.
100 éve született Pilinszky János a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője.

Advent
Valaki jön de te nem veszed észre!
Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol!
Valaki kopog nálad de te átalszod látogatását!
Valaki belép hozzád de te házon kívül vagy!
Valaki nálad lakik de te kidobod őt!
Valaki feltárulkozik de te a szavába vágsz!
Valaki vár rád de te hátat fordítasz neki!
Valaki segítséget kér de te megkeményíted szívedet!
Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!
Valaki végtelenül ráér de veled sosem lehet beszélni.
Valaki nyugalmat hoz de te szétszórt vagy!
Valaki jön de te csak magadat látod!
Amíg csak jön mindig megváltozhatsz!
Forrás: Publik-Forum Extra, Barmherzigkeit, ÉV 2004. november

Murányi Marianna: Jézust, ha jő
Gyertyák lobogása –
Jézust, ha jő,
Vigan melegítse a
Kis csecsemőt.

Dajkálja dallal
Sok kicsi király,
S ne legyen annyi
Nagy földi viszály.

Anselm Grün: A bennünk lakozó titok
Advent a vágyakozás ideje. A vágyakozás szerető kívánkozás az
után, ami mélységesen betöltheti és kielégítheti szívünket. A
vágyakozás mindig a szeretettel kapcsolatos, a szívvel, amely a
vágyakozás révén tágul ki. Szent Ágoston szemében a vágyakozás az
ember egyik alapjellemzője. Az ember lényege szerint olyan valaki, aki
Isten után vágyakozik. Ez nem mindig nyilvánvaló, de minden földi
vágyakozásban ott rejlik ez a végső, Isten utáni vágyakozás is. Ha
szenvedélyesen vágyakozom a sikerre, a vagyonra, a gazdagságra, az
elismerésre, akkor vágyakozásom mindig túlmutat az elérhetőn. Nincs
olyan elismerés, amely teljesen kielégítené vágyakozásomat. Nincs
olyan vagyon, amely teljes nyugalmat biztosíthatna nekem. Végső
soron minden vágyamban Isten után vágyakozom. Ezt fejezte ki
klasszikusan Ágoston, amikor azt írta: „Nyugtalan a mi szívünk, míg
nyugalmat nem talál benned, Istenem.”

Aki elfojtja vágyakozását, a vágy betegévé, szenvedélybeteggé
válik. Advent lenne annak az ideje, hogy szenvedélyeinket ismét
vágyakozássá változtassuk. Mindegyikünk ismer szenvedélyeket, belső
függőségeket. Nem csupán a szembeötlő szenvedélyek léteznek, mint
például az alkoholizmus, a drogozás, a gyógyszer-függőség, a
munkamánia, a kapcsolati szenvedély, a sexőrület, a játékszenvedély.
Mihelyt függővé válunk valamilyen viselkedéstől vagy dologtól,
kialakul bennünk a szenvedély struktúrája. Többé nem vagyunk
képesek az illető viselkedés vagy a szóban forgó dolog nélkül létezni.
A művészet abban állna, hogy gondosan szemügyre vesszük

szenvedélyeinket, és felfedezzük bennük azt a vágyakozást, amely
megmutatja nekünk, hogy kívánkozásunk túlmutat mindazon, ami
hétköznapi és banális. Végső fokon a haza és a védettség iránti
vágyakozás, az elveszett Paradicsom iránti vágyakozás rejlik ebben. Ez
azonban nem valami hibás vagy egészségtelen fejlemény, nem az
éretlenség vagy a visszafejlődés kifejeződése. Valami mást mutat,
nevezetesen annak sejtelmét, hogy csak akkor tudjuk belevetni
magunkat az élettel folytatott küzdelembe, ha otthon vagyunk saját
magunkban, és ha istent ama titokként érzékeljük, amely bennünk
lakozik.
Ha advent idején érintkezésbe kerülök vágyakozásommal, akkor
meg tudok békélni életem átlagosságával. Akkor búcsút tudok mondani
azoknak az illúzióknak, amelyeket az életemről alkottam magamnak,
például annak az illúziónak, hogy a foglalkozásomnak teljesen ki kell
töltenie engem, hogy családom képes mindig harmóniában élni, vagy
hogy mindig sikeres és mindenki kedvence lehetek. Sokan makacsul
ragaszkodnak ezekhez az illúziókhoz, s ha az élet nem teljesíti őket,
akkor ezt azáltal fojtják el, hogy rózsaszínben mutatják be életüket.
Amikor másoknak mesélnek valamit, szívesen esnek túlzásokba.
Mindig érdekfeszítőbben ábrázolják a dolgot, mint amilyen. Ha
önmagukról beszélnek, mindig azt mesélik el, milyen rendkívüli a
bennük éppen zajló folyamat. Ezzel azt akarják elfedni, hogy mély
válságban vannak. Szemüket becsukják életük banalitása előtt, és
helyzetük túlzó leírásával tartják fenn különlegességük illúzióját.
Vágyakozásomnak pozitív hatása van. Távol tart attól, hogy
életemet túlterheljem bizonyos elvárásokkal, s az embereket
agyonnyomjam
kívánságaimmal.
Meg
tudok
békélni
hétköznapjaimmal, el tudom fogadni azokat olyannak, amilyenek. S el
tudom fogadni az embereket is olyannak, amilyenek. Ez éppúgy
vonatkozik munkatársaimra, mint házastársamra. A vágyakozás kivezet
ezen a világon túlra. Van bennem valami, ami túl van ezen a világon,
valami, amin a világnak nincs hatalma. A vágyakozás ezért
megszabadít attól, hogy a világhoz tapadjak. Elfogadom, hogy egyetlen
ember sem képes kielégíteni legmélyebb vágyakozásomat. Ebből a
magatartásból fakadóan képes vagyok szabadon találkozni a másik

emberrel, anélkül, hogy valamilyen előre gyártott, merev képbe
szorítanám őt túlzott elvárásaimmal. A vágyakozás lehetővé teszi
számomra, hogy előítéletektől mentes nyitottsággal közeledjem mások
felé. Így aztán képes leszek élvezni a találkozást és a kapcsolatot,
anélkül, hogy folytonosan valami többet akarnék. A másik ember
Istenhez utal engem, anélkül, hogy istenné kellene válnia számomra.
Saint-Exupérytől származik a híres mondás: „Ha hajót akarsz
építeni, tanítsd meg az embereket a széles óceán iránti vágyakozásra.”
A vágyakozásban tehát olyan erő rejlik, amely képessé tesz minket arra,
hogy egészen konkrét módon közelítsünk meg utópiákat. A vágyakozás
arra ösztönözte a középkori embereket, hogy magas dómokat építsenek.
Ez az építészet a vágyakozásból élt. A zene is a vágyakozásból él, s
ablakot nyit az égre. Végső soron minden művészet az örökkévaló, a
még soha nem volt megmutatkozása. Az egészen más iránti
vágyakozásnak a kifejeződése. A vágyakozásban olyan erő rejlik,
amely képes szétfeszíteni a betont, képes széttörni azt a páncélt,
amelyet azért építettünk magunk köré, hogy érzéketlenek legyünk a
másik világ iránt. A vágyakozás megnyitja szűk világunkat. Nyitva
tartja fölöttünk a horizontot. A vágyakozás nem zárkózik el az élet
rettenetes tényei elől, viszont rávezet minket annak a reménynek a
nyomára, amelynek segítségével képesek vagyunk szembenézni a
valósággal, anélkül, hogy kétségbeesnénk miatta.
Advent idején kérdezd meg magadtól, tulajdonképpen mi is a
legmélyebb vágyakozásod. Ha érintkezésbe lépsz vágyakozásoddal,
szíved tágassá válik. Szabadnak fogod érezni magadat, még ha minden
szűkös is körülötted.
Bízzál meg a haza és a védettség, az igazi élet és a hiteles szeretet
iránti vágyakozásodban. Amikor adventi énekeket énekelsz vagy Izajás
próféta szavait hallgatod, engedd, hogy oly módon érjenek el hozzád a
szavak, hogy felszítsák vágyakozásodat. Vágyakozásod kitágítja majd
életedet, és elvezet az élet forrásához, amely benned buzog, és nem
hagyja, hogy a téged körbevevő kövek határok közé szorítsák.
Forrás: Publik-Forum, 2003/23, ÉV 2004. december

Bodor Miklós: Betlehemi csillag
Betlehem csillaga
vezet három királyt
köszöntve Mária
újszülött kis Fiát.

Harangszó hívogat
zengő szép zenével
egybeolvad hangja
hívők énekével.

Karácsony este van
csend honol a tájra
szeretet szívekben
békesség hazája.

Egy család asztalnál
szívük valakit vár,
Ki nem jöhet haza
üres egy szék egy tál.

Harang hangja kondul
hótakarta tájon
templomba hívogat
havas pusztaságon.

Zöldel a fenyőfa
besétál a házba
ünnepre öltözik
csillogó ruhába.

Betlehem csillaga
vezet három királyt
köszöntve MÁRIA
újszülött kis Fiát.

Tótfalusy István: Karácsonyi leoninusok
Barmok romlatag ágyán, Jessze ígéretes ágán
Új élet született; boldog a Szűz: anya lett.
Barmok romlatag almán, kisfia fekszik a szalmán,
Barlang, ágy csupa fény: Isten, a Szűznek ölén.
Künn viharok furulyáznak, tépik a pusztai fákat.
S lám, elnyugszik a szél benne, az akol küszöbén.
Játszik a gyermek, a karja kicsúszott, nincs betakarva,
Mária nézi: nevet – „Fúj az ökör meleget!”
Fúj az ökör… s ugye, jó lesz? – fürge tüzet vete József:
Lobban a rőzserakás, mind csupa láng, ragyogás.
Csillan a jó bari szőre, vidáman a szürke tetőre
Fény fut. Koppan a kő: „Pásztorok, gyertek elő!”
Vének s ifju legények, jönnek, az ajkukon ének.
Billeget ám a dudás, fújja a kis furulyás!
Néz az ökör: „Soha ilyet!”, a csacsi nagy füle billeg.
Mind forróbb, tüzesebb, Mária könnye pereg.
Anyja ölében a gyermek, tapsol a mennyei herceg:
Kedv, öröm, isteni tett - Krisztus megszületett!
Barmok romlatag ágyán fekszik a második Ádám,
Új ág, égi virág, újul a régi világ.

Nézem a betlehemet
Áll a kapu mögött egy betlehem. Tavaly is láttam már. Most
ismét ott áll. Ügyesen, gyakorlottan rakták össze. Szorgos kezek
munkálkodtak, hogy időben készen álljon.
De miért készült? Azért, hogy örömet szerezzen nekünk? Azért,
mert az ünnephez tartozik? Mert emlékeztetni akar?
Örömet szerez, ünnepi érzéseket idéz fel. Valóságosabb, mint
a képeink, nagyobb, jobban beleillik az életünkbe. Olyan
életszabású. Nemcsak egy képeslap, amit félretehetünk, eltűnik az
asztalunkon vagy a könyveink lapjai között.
Helyet követel az életünkben. Be kell illesztenünk a
mindennapjainkba. De beleférhet-e az Isten születése a teremtmény
életének szűkös keretei közé? Ő akar az életünk része lenni. A
betlehemet nemcsak a templomkertben kell felépítenünk, hanem a

saját életünkben is. Mindegyikünk életében, szívében ott kell állnia a
másának. Ha a közénk született Megváltó ott tudna lenni a
szívünkben, ha beengednénk a mindennapjainkba, nemcsak ünnepi
érzéseink lennének, hanem tisztulna az életünk. Törekednénk
mindannak a megvalósítására, amiért a mi életünket akarta élni.
Nemcsak emlékeztetni akar tehát a betlehem, hanem hív is
minket! Álljunk mi is oda a figurák közé, hogy magunkba szívjuk a
légkört, meghalljuk a kimondatlan-ki sem mondható szavaikat,
mondataikat. Jelképesen mindannyian beleférünk a betlehembe. És
ha már az ünnepnapok után nem látjuk a kis házat, istállót, akkor
legyen ott a lelkünk legbelsőbb zugában. Tartsa ott a békéjét, az
egyszerűségét, az értünk hozott szeretetét. Tudjunk egymásért
áldozatot hozni, akarjuk az Isten világát a hétköznapjainkban
hordozni, megvalósítani!
Hogy is írja Ady? „Karácsonyi rege, / Ha valóra válna, / Igazi
boldogság / Szállna a világra…” (Karácsony c. verse)
Mindannyian valóra válthatjuk az életünkben! Ezért áll hát ott ez
a betlehem.

A betegeknek jobbulást, mindenkinek áldott,
békés ünnepnapokat kívánunk!
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