
LUKÁCS LÁSZLÓ A szeretet örömében
A karácsony az öröm ünnepe, az újév a vigasságé. Az utóbbit
meghatározza a szilveszteri mulatozás petárdát-pezsgőtdurrogta
tó, tűzijátékos mámora, a rákövetkező émelygős kijózanodással.
Az előbbi viszont csöndes és meghitt családi ünnep, a szeretet örö
mében. S ez nemcsak és nem először a mi emberi világunkban ün
nep, hanem "odaát" is, sőt először ott: a Hármasegy Istenben, aki
az önmagát ajándékozó szeretet tiszta boldogsága. Az 6 öröme a
miénk is, hiszen ezért teremtette az embert - a "kezdetben"; és
boldogságába várja vissza - abeteljesüléskor.

A szeretet öröme megvilágítja a lét eredetét s végcélját, és rá
világít létünk értelmére. A kozmosz kutatóinak izgalmas kérdé
se: hogyan keletkezett az univerzum, s hová fejlődik? Embersor
sunk talányára azonban itt nem kínálkozik válasz. Honnan az
ember és merre tart a történelem? Hová lesz az én életem és a
szeretteimé? Egyáltalán: mi az értelme az életnek? Az emberré
vált Istenfia mindhárom kérdésre egyetlen szóval felel: szeretet
ből lett az ember, s úgy van megalkotva, hogy élete csak a sze
retetben válhat teljessé és boldoggá. Szava nem jámbor szólam,
édeskés illúzió. Szeretetté felizzó életében megmutatkozik az
ember nagysága és nyomorúsága: mindenki képes a szeretetre,
az azonban félelmesen kiszolgáltatott, törékeny és töredékes.
Megajándékoz az örömmel, bár nem szüntet még minden fájdal
mat. Mégis ez az egyetlen út a boldogság felé, amely végül Isten
reánk váró szerétet-őrömébenválik majd teljessé.

A teljes szeretet öröme az, amely a valódi örömöket elválaszt
hatja a hamisaktól. Akik az élet minőségét emlegetik, főleg az
egészségre és az anyagiakra gondolnak. Pedig legalább ennyire
fontos szeretetünk és abból fakadó örömeink minősége is. A
pénz hamisítása ellen küzdenek pénzgyártó nyomdák és pénz
váltó bankok. Mindennapjainkat elöntik az örömgyárosok gics
cses termékei, tekintetünket befalazzák az örömkínáló óriáspla
kátok. Ki leplezi le a hamis, mert kurta, sőt gyakran pusztító
örömöket? Ki mutatja meg az utat az igazi boldogság felé?

Ha maradt még egyáltalán tartalma a megkopott újévi jókí
vánságoknak: mire gondolunk a "boldog új év" emlegetésével?
A Názáreti a boldogság sajátos értelmezését adta, amely első pil
lantásra meghökkentő, mégis az egyetlen hiteles válasznak bizo
nyul. Vaskosan realista: tisztában van az élet sokféle fájdalmával,
öröme mégis áttör mindezen, sőt végül mindezt örömre tudja
változtatni: saját (isteni) örömét adja nekünk, hogy ezzel teljessé
tegye a miénket.
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