
LuKAcsLAszLÓ A Gyermek jele
Ezekben a napokban Európa-szerte ünneplik avasfüggöny átvágá
sának, a berlini fallebontásának, az évtizedeken át kettészakított Eu
rópa egyesítésének huszadik évfordulóját. A jubileumi ünnepségek
azonban nem tudják elcsitítani a kételyt: valóban megszűntek-e az
országokat, nemzeteket, embereket elválasztó ellentétek Európában?
S ha túlnézünk a kontinens határain: hány ellentét, ellenséges konf
liktus szabdalja szét a világot? Van-e remény ezek megszüntetésére?
Nem üres illúzió-e az emberiség egységéról beszélni? Létrejöhet-e
valaha is az annyit emlegetett világbéke? A bibliai teremtéstörténet az
egység felbomlását Ádám vétkének tulajdonítja - helyreállítható-e
a béke valaha?

Isten meghalt, jelentette ki Nietzsche a modernitás hajnalán. Isten
megszületett, vallja a kereszténység karácsony ünnepével. Az ember
nek nincs hatalma Isten fölött, akarata azonban szabad. Teremtmény
voltán változtatni nem tud, de Teremtőjét elutasíthatja, testvérét, sőt
önmagát is elpusztíthatja. Isten Fia emberré lett: a "második Ádám"
egy új egység lehetőségét hozta meg, egy újfajta emberség, új embe
riség távlatát nyitva meg.

Istennek van ugyan hatalma az ember fölött, de másként él vele,
mint ahogy mi tennénk. Nem alkalmaz fizikai erőszakot, nem kato
nai erővel igázza le az embert, hanem szeretetének hatalmával jele
nik meg. Csecsemőként születik e vilát5ra.Az angyalok serege Isten
örömét és az ember békéjét énekli az Ujszülött fölött. Isten örömét,
hiszen vágya beteljesült: Jézusban egészen eggyé vált a szeretetkö
zösségre alkotott és meghívott emberrel. És a föld békességét, hi
szen Mária szülöttében "üdvözítőIstenünk emberszeretőjósága" je
lent meg, hogy megmutassa a boldogabb és teljesebb emberség útját.
Jézusban maga az ember született meg, a tökéletes ember, aki föl
tétlen szeretetben él Atyjával és minden emberrel.

A betlehemi Gyermek hatalma éppen gyöngeségében, a kereszt
halálig elvállalt szeretetének kiszolgáltatottságában rejlik. Benne az
Örökkévaló belépett a történelembe, a Szeretet a mi viszályokkal és
konfliktusokkal, versengéssel és ellenségeskedéssel terhelt vilá
gunkba, hogy velünk maradjon örökre. Ahogy a középkori teológus,
Beda Venerabilis írta: "Az Úr folyamatosan fogantatik Názáretben, és
születik Betlehemben ma is, és az idők végéig mindennap." A törté
nelemben folytatódik a születése, de az agóniája is. Ádám olyanná
akart lenni, mint Isten, és szakított vele. Krisztus maga az emberré
lett Isten, aki meghív mindenkit az istengyermekség életére. Isten
örök szeretetszava Benne"testté lett, és közöttünk lakozik": Ő lett "a
mi békességünk", minden külső háborúskodásunk, belső békétlen
ségünk közepette is. A "Messiás és az Úr jele a Gyermek": felkínált
ajándék és minden korban érvényes meghívás.
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