
LUKÁcS LÁSZLÓ A gyermek jele
A Názáretivel kapcsolatban a történeti kutatás és teológia elsősor

ban nyilvános müködését, halálát és feltámadását vizsgálja. A ke
resztény áhítat azonban legalább ennyire fontosnak tartja a meg
születését. A húsvét ünnepéhez második nagy ünnepkörként csat
lakozott a karácsonyé, a keresztrefeszítés sokféle ábrázolását a bet
lehemi jelenetek sokasága követi a művészetben. A kereszténység
ből kinövö európai kultúra aztán végképp a karácsonyt tette iga
zán magáévá - bár egyre jobban megfosztotta valódi tartalmától.

Századokkal Jézus születése előtt hangzott el a prófétai jöven
dölés: egy gyermek születése lesz a jele annak, hogy az Úr gon
doskodik népéről. Alig feloldható ellentétbe ütközünk A gyermek
kiszolgáltatott másoknak, képtelen gondoskodni önmagáról. Ho
gyan lehet a jele Isten gondoskodásának? Egy csöppnyi gyermek
hogyan jelenítheti meg a minden rosszat és bajt legyőző Minden
hatót? Az evangéliumi gyermekségtörténetek mintha tudatosan
rájátszanának erre az ellentétre. Akit később a világ Világosságá
nak vallanak, az az éjszaka sötétjében születik Akiben az Isten
Fiát ismerik fel követői, az egy földi asszonytól születik. Aki min
den égi-földi hatalmat magáénak mond, az hajléktalan újszülött
ként látja meg a napvilágot.

A Vigilia évek óta keresi a megbékélés és a kiengesztelődés út
jait hazai tájainkon. Idei körkérdésünk is ezt kutatja. Karácsony
hoz közeledve a Gyermek jelét idézi hozzá. Annak jelét, aki az
egyetemes kiengesztelődés örömhírével lépett közénk, aki ezt
nem hatalommal, hanem gyönge gyermekként valósította meg.
Keresztre feszítése ennek a kiszolgáltatottságnak jegyében történt.
Alakja azóta is kiszolgáltatott minden korban. Mindenkinek meg
adatik a lehetőség, hogy befogadja az életébe, és vele együtt a
mennyei Atya szeretével körülölelt gyermekké váljék De bárkinek
lehetősége van arra is - regények és filmek sora példázza ezt -,
hogy alakját eltorzítsa, üzenetet elferdítse, életét meghamisítsa.

A Gyermek így kérdő-jellé válik minden kor embere számára,
ahogy - immár felnőttként - majd ki is mondja: "Ti kinek tar
totok engem?" A válasz nyitott: elfogadni benne az Isten Fiát,
vagy elvetni ezt a lehetőséget; nyomában a kiengesztelődés útjá
ra lépni, vagy szembefordulva vele az erőszakot választani. Mert
a válasz nemcsak Őreá vonatkozik, hanem önmagunkra is: elfo
gadjuk-e vagy elutasítjuk önmagunkban az istengyermekséget.
"Gyermekké tettél" - mondja József Attila, tétován és talán
nem is tudatosan idézve Szent Jánost: "Isten gyermekei va
gyunk" Ha pedig az Ő gyermekei, akkor egymásnak testvérei,
"kiengesztelődött sokféleségben".
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