
lUKACSLASZlÓ A Jóság hívó szava
Angliában nemrég felröppent a hír; hogy az ország védtelen az űr

ből, kívülről netán érkező értelmes lényekkel szemben. Az illeté
kesek remélik, hogy ha meglátogatnának bennünket más planéták
lakói, nem ellenséges szándékkal jönnének, mivel a védekezésre
nincs felkészülve egyetlen hadsereg sem. Nehéz eldönteni, mek
kora a valóságtartalma az olykor felröppenő mendemondáknak,
az ufókról, egy másik világból érkező idegenekről.

Akinek érkeztét karácsonykor ünnepli a kereszténység, az tö
kéletesen ártatlan és ártalmatlan volt: újszülött csecsemő. Jövete
lének célja pedig éppen az volt, amire minden ember vágyik: a
boldogság útját megmutatni az emberiségnek és minden egyes
embernek. "Kívülről" érkezett, hiszen Isten örök Fia született em
berként. Mégis közülünk valónak érezzük, hiszen valóságos em
beri sorsot vett magára, benne az élet apróbb nagyobb örömeivel
és fájdalmaival, egészen az élettől elválaszthatatlan halálig.

Személye és sorsa, tanítása és tevékenysége feltárta az élet
legmélyebb titkát, értelmét és célját - Isten emberré testesült
szeretetet: maga az emberré vált Jóság jelent meg benne. Az az
istenien hatalmas jóság, amely többnyire eltemetve, vagy éppen
feltáratlanul ott rejlik minden ember szíve mélyén.

Paul Ricceur Roger testvérben látta meg, hogy lénye csupa jó
ság. Egyik taizéi látogatása alkalmával azt mondta, hogy ebben
látja a vallás értelmét: "Fölszabadítani az emberi jóság mélyét, és
elmenni megkeresni ott, ahonnan már teljesen eltűnni látszik."
Ha Jézus a megtestesült Isteni Jóság, akkor valóban nem egysze
ruen "kívülről" jött közénk, hanem "belülről", a szívünk rejtett
mélyeiből: és azért jött, hogy ezt életre keltse vagy felszabadítsa.

A karácsony még megkopottan, az ajándékok özönével, a vá
sárdömping forgatagával elborítva is őrzi ennek a Jóságnak az
üzenetét. Akihez elér a szava, abban már nem csupán reményte
len sóhajtás a "Milyen jó volna jónak lenni" vágya: "Buzgóság
ban sohsem lohadni, / Semmit se kérni, el se venni, / Nagy hű

séggel mindent szeretni: / Milyen jó volna mindig adni" (Ady).
Dorothee Sölle, a 20. század sokakat felkavaró protestáns teo

lógusa írta: "A Názáreti Jézust tartom a legboldogabb embernek,
aki valaha élt a földön." Mégis, amikor a Gestapo fogságába ke
rült, annyira félt, hogy nem nyugtatta meg az imádság sem. Egy
darab dróttal aztán felkarcolta cellája falára: "Jézus". Attól kezd
ve csüggedéseiben ez tartotta benne az erőt.

A karácsony minden emberi sorsra felkarcolja a Jóság ígéretét
és lehetőségét. Síró vágy marad-e, vagy boldogító valósággá nö
vekszik?
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