
LUKÁCS LÁSZLÓ Y2K
Az angolszász világban hónapok óta ennek a két betű közé fogott
számnak bűvöletében élnek az emberek. A Y2K három angol szó
rövidítése: Year Two Thousand. Mire a Vigiliának ez a száma meg
jelenik, már az Úr 2000. esztendejében járunk, ha... Ha nem omla
nak össze a világ létfontosságú számítógépes rendszerei., Ha nem
válnak be a viIágvégét jósolgató, olykor még a Bibliára is hivatkozó
baljós rémhírek... Értelmetlen volna folytatni a felsorolást. Mégis,
most talán jobban átérezzük. mennyire bizonytalan és kiszámítha
tatlan a jövőnk, egyáltalán: a technika minden fejlettsége mellett is
mennyire törékeny és kiszolgáltatott az emberi egzisztencia.

A kerek évfordulók ünnepet hoznak a magánéletben és a
közéletben egyaránt. Ilyen globális ünnepségre azonban talán
még a világtörténelemben nem volt sem alkalom, sem példa.
Az európai időszámítást az egész világ átvette vagy legalább
ismeri, a mai kommunikációs technikával pedig megoldható,
hogy együtt ünnepelje a világ, amint 22 óra leforgása alatt a
földkerekség minden pontján beköszönt az Újév.

Az ÓSzövetségben minden 50. évet Jóbel-évként, jubileumi évként
ünnepeltek. A társadalmi rend, az esélyegyenlőség helyreállítására
adott ez alkalmat. Az Úr törvénye szerint: Mindenki kapja vissza
birtokát, mindenki térjen vissza családjához. Szabadon kellett bocsá
tani a rabszolgákat, el kellett engedni a rabszolgákat.

Mi lenne, ha időnként el lehetne-kellene törölni a felszaporo
dott adósságokat, föl lehetne-kellene oldani a keletkezett konflik
tusokat, el lehetne-kellene simítani a viszályokat, egymással ösz
szebékélterni az ellenségeket, haragosokat? Ha egyszer-egyszer
mindenki újra tiszta lappal, azonos kilátásokkal kezdhetné az életét?

A Jóbel-év törvénye Isten mindenható hatalmán és jóságán
alapult. Övé a föld, ő szabadította meg Izraelt, ő a szabadság
egyetlen garanciája. Jézus nem az egyszeri, hanem a végleges sza
badítás örömhírével lépett fel: Hirdetem az Úr kegyelmének esz
tendejét. Nem a társadalmi rend helyreállítását ígérí, hanem an
nál többet: a lélek felszabadulását, az újrakezdés lehetőséget. S
erre időt ad, akárcsak a példabeszédbeli gazda a fügefájának, hogy
életre keljen és gyümölcsöt teremjen.

A nagy évfordulón túl vagyunk, a nagy jubileum éve elkezdő

dött. Személyes hozománya azonban csak akkor lesz, ha fordula
tot hoz az életemben is. Megerősít eddigi életutamban. bíztat a
kitartásra és a hűségre. Vagy talán megtérésre szólít, hogy el
vagy visszataláljak a helyes útra. Amint Váci Mihály írja: Tévelygé
sekből Rádtalálni! / Forgatagok, fordulatok / jergetegéből csak Feléd! / Utánad
ezer út után! / Sietni síró síneken / haza, Hozzád, hét hídon át!
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