
LUKÁCS LÁSZLÓ Isten békéje
Jézus születésének ünnepe az év legnagyobb ünnepévé lett az európai
kultúrkörben. Bár a legtöbb ember tudatában rég elveszítette eredeti
vallási jelentését, s a'kereskedelem és a szolgáltatóipar fő bevételi esz
közévé degradálódott, mégis tovább él, legalábbis mint a béke és a
szeretet ünnepe. A karácsonyt legalább látszólag tiszteli a nagypolitika
és a társadalmi szokásrendszer is. ilyenkor szünetelnek a fegyveres
harcok, barátságosabb arcukat veszik elő az egymással különben had
ban álló rokonok, s a karácsonyi üdvözletek amúgy többnyire kon
vencionális mondatai sokféle feszültté vált vagy éppen elhidegült kap
csolatot tudnak újraéleszteni.

A legfontosabb kérdés azonban, hogy mi történik bennünk. Békét
hoz-e a karácsony vagy fájdalmat? Megnyugvást, vidám együttlétet,
a lélek benső mosolyát, vagy pedig az ünnep csöndjében éppen az
egyedülmaradottság fájdalmát, a kétségbeesést az élet értelmetlensé
ge, hiábavalósága miatt?

A Bibliát olvasó ember tudja, hogy Isten békéje nem pusztán az
erőszak, a gyűlölet, a háború, a félelem hiányát jelenti, hanem azt a
pozitív boldogságot, amellyel Isten megajándékozza az embert: igaz
ságosságot, életet, egészséget, üdvösséget. Jézus az utolsó vacsorán,
búcsúbeszédében mondja övéinek: "Békességet hagyok rátok, az én
békémet adom nektek." Szavaival is, jótetteivel is olyan világot tár
elénk, amelyben megszűnik a nyomor és a gyűlölet, az ellenségeske
dés és a pártoskodás.

Amire Jézus példát ad, azt parancsban is előírja tanítványainak:
az erőszakról való lemondást és az ellenségszeretetet. Senkinek sincs
joga ahhoz, hogy az emberek egy csoportját kirekessze jóindulatá
ból, hogy bárkiről rosszat feltételezzen, hogy kétségbe vonja bárki
nek a jogát az élethez.

Napról napra erőszakosabbá, fenyegetőbbé válik a világ körülöt
tünk. Jézus boldognak mondta a békességszeretőket, azokat, akik or
das és acsarkodó indulatok között is memek bárányszelíden élni.
Radnóti szavával: "tisztán", "mint pöttömnyi gyermek [ézusok".

Ezek a gondolatok foglalkoztatták a Vigilia szerkesztőit akkor,
amikor kéréssel fordultak szellemi életünk számos jeles képviselője

hez: "A karácsonyt sokan a béke ünnepének nevezik. A békét szám
talan s talán napjainkban egyre sokasodó veszély fenyegeti. A kará
csony közeledtével szeretnénk véleményét kérni arról, hogy hogyan
lehet igazabb, teljesebb békét teremteni részben saját benső vilá
gunkban és magánéletünkben (család, rokonok, jóbarátok), részben
a társadalomban, Magyarországon és a világban."

A beérkezett válaszokat karácsonyi ajándékként adjuk át Olva
sóinknak, szívbéli békét kívánva mindnyájuknak.
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