
Isten öröme
„Békesség a földön…” A karácsony keresztény örömhíréből ma már
talán csak ezt az egyetlen kijelentést teszi magáévá a világ. Ez is in-
kább vágyként, netán buzdításként hangzik, nem annyira ténymeg-
állapításként. Legyen béke a földön: a családokban, a nagyvilágon, az
erőszak különféle színterein, de legfőként a bensőnkben. Ez sem
kevés, még akkor sem, ha mindössze ideig-óráig tart ez az állapot:
amolyan fegyverszünet inkább, semmint igazi, külső-belső békesség.

A mondat egésze jól ismert a Messiás születését hírül adó an-
gyalszóból és a mise glóriájából: „Békesség a földön a jóakaratú em-
bereknek.” A látóhatár kitágul: a békét ajándékba kapjuk, onnan fe-
lülről, a „világosság Atyjától”, ahonnan „minden jó adomány
származik” (Tit 1,17). Ez az ajándék pedig nem tárgy, nem is erő-
szakmentes állapot, hanem személy: az újszülött Messiás, akiben
az Atya örök Fia lett emberré. „Krisztus a mi békénk.” A görög ere-
deti szövegben azonban a jóindulat, a gondoskodó jóság nem az
emberi akarat műve, hanem Istennek az embert átölelő szeretete.
(Az angyalok szavát Jeromos tévesen fordította a Vulgatában. In-
kább ilyesmit jelent: „békesség a földön, és Isten jósága az embere-
ken”.) Másként: Krisztusban „megjelent köztünk üdvözítő Istenünk
emberszerető jósága” (Tit 2,11). Az Újszülöttben jelent meg az Igazi
Ember, akit egészen átjár Isten szeretete.

Az év nagy részében Jézus tetteiről és tanításáról elmélkedünk,
így próbáljuk követni példáját, megfogadni tanácsait, engedelmes-
kedni parancsainak. Úgy tekintünk rá, mintha kortársunk, ember-
társunk volna. Valójában pedig életének két végpontja, a születése és
a halála az igazán fontos, a világunkat felforgató esemény. Ha egy új-
szülött egészségesen a világra jön, normális esetben együtt örül az
egész család. Ez az Újszülött azonban az egész emberi család örö-
mére születik: benne a Teremtő a Fiával ajándékozza meg az embert.
Őáltala és Őbenne az Atya az egész emberiséget, egyénenként és
egészében gyermekévé fogadja, és ezzel a gondoskodó szeretettel
öleli magához. Az angyalokkal és a pásztorokkal együtt ezért örül-
het az egész emberiség Jézus születésének.

Az emberek öröménél is hatalmasabb Isten öröme. Örül, hogy
Fia emberré lett, és megtapasztalja az embersorsot, a születéstől a
halálig. Örül, hogy Fiában kivétel nélkül minden ember a gyer-
mekévé lett, azok is, akik jóakaratúan befogadják, de azok is, akik
rossz akarattal elutasítják. Boldogsága ezért lett fájdalmassá, hiszen
az egész emberiséget átfogó szeretetének Fia szenvedése és halála
az ára. Fiában átfogja az egész emberiséget, nemcsak az igazakat,
hanem a bűnösöket is. Jézus nemcsak az emberiség örömére szüle-
tik, hanem a mennyei Atya örömére is. Benne Isten egyetemes és
fájdalmas jósága mindenkit magához ölel örök szeretetébe.
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