
LUKÁCS LÁSZLÓ Isten békéje
A karácsonyi szünet elteltével rendszeresen megkérdeztem a bor
zas kamaszkor közepén járó tanítványaimtól, hogy mit jelent szá
mukra a karácsony, minek örülnek ilyenkor a legjobban. A válasz
szinte egyöntetű volt: az a jó ebben az ünnepben, hogy együtt a
család; hogy ilyenkor nincs veszekedés, mindenki kedves minden
kihez. Én-központú mindennapjaink mintha átalakulnának az ün
nepre készülődőben.Néhány napra átrendeződikilyenkor emberi
világunk gravitációja. Önmagunk helyett a másik kerül figyel
münk középpontjába. De nem a hibáit hánytorgatjuk fel, hanem
azon törjük a fejünket, mivel tudnánk neki örömet szerezni.

Az ezredfordulót követő Európában Dél-Franciaországból in
dult el az "Isten békéje" mozgalom, avval a céllal, hogy megfé
kezze a mindent felforgató erőszakot, amely oly sokaknak a biz
tonságát, sőt életét veszélyeztette. Bizonyos helyeken és időkben

tiltott volt minden erőszakos cselekmény. A védteleneket, a sze
gényeket Isten oltalma alá helyezték. A templomok menedéket
nyújtottak a rablók és gyilkosok elől, s a hét négy napján Krisz
tusra emlékezve kötelező volt a békesség megőrzése. Az égből

küldött békességet az egyház tekintélyével tették kötelezővé. A
"treuga Dei" nem maradt tartós, sőt később torzulásokhoz is veze
tett, de legalább átmenetileg békét teremtett az erőszak világában.

Pál apostol sokkal bensőségesebb és radikálisabb értelemben
ír a békéről. Nem a társadalomból indul ki, még csak nem is a
családból, hanem arról a testvérközösségről beszél, amelynek
tagjai "új emberré" váltak a keresztségben: a megtestesült Is
tenfiú által gyermekei lettek az Atyának és így testvérei egy
másnak. Ez a tény azonban hatalmas feladat elé is állítja őket:

"Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség
köteléke, s Krisztus békéje töltse be szíveteket." Mindenfajta kül
ső béke csak a tiszta szív jóságából fakadhat. Csak akkor jöhet
létre, ha az emberek nem ellenségnek, még csak nem is verseny
társnak tekintik egymást, hanem egy családhoz tartozó test
vérnek. Túl vagyunk azonban az újkornak "az emberiség nagy
családjáról", az "egyetemes testvériségről" szőtt romantikus el
gondolásain: ez az idilli világ nem jön létre pusztán az ember
saját erőfeszítéséből, teljesítményéből.

Az Apostol nemcsak erőfeszítést vár híveitől, hanem segítsé
get is ígér: egy sajátos békéről beszél, arról, amellyel Krisztus
ajándékoz meg. A tiszta szívből fakadó béke ez, amely abban
születhet meg, aki elfogadja ezt az ajándékot. Angyalok hirdette
mennyei béke ez, de megszelidítheti a családunkat, szűkebb és
tágabb környezetünket, talán még minket magunkat is.
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