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Evangélikus teológus

Ha így nagyjából tényleg keresztény lettem, példát kell ad
nom családomnak, környezetemnek: bizonyítva, hogy ez az élet
forma valóban békét teremtett szívemben, boldoggá tesz, még a
nehézségek idején is. Példámmal és tanúságtevő szavaimmal (de
ezek tényleg szívből jövők és igazak legyenek) nevelhetem, for
málhatom családomat. Megteremthetem bennük is a szív béké
jét. S velük együtt a család békéjét is!

Baráti körök, családi találkozók: egyházmegyei és országos
szinten meggyőzhetik a még békétleneket, hogy valami igazi, új
és boldog világ nőhet ki, nőhet fel ebből a saját és a család belső

békéjéből. - Nem sok burgonyát hoztak át kezdetben Ameriká
ból, csak királyi asztalokra jutott eleinte, és ma?! Az érték, a lélek
éltető tápláléka előbb-utóbb megkívánt termékké lehet, még ha
meg is kell dolgozni érte, megéri. Így teremhet meg nemzetünk
békéje. De elegendő mag, elegendő belső békét hordozó, boldog
egyén és család kell ennek elültetéséhez, hasznának és boldogsá
gának bizonyításához. Egy ilyen benső békétől boldog nemzet ad
hat példát a világ többi nemzetének, hogy az Úr megadhassa
minden népnek, a Hozzá megtért világnak a kívánt, de érte még
eddig dolgozni nem akaró nemzeteknek is, az igazi békét.

Milyen belső békét hordozott és árasztott még a haldoklók és
gyógyíthatatlan leprások szívébe is Kalkuttai boldog Teréz anya!
Példája felkiáltó jel minden keresztény ember, sőt talán minden
jót akaró ember előtt is. Nem véletlen, hogya Tolcsvay testvérek
Magyar Mise című művének befejező sorait mindig meg kell az
előadóknak ismételni, sőt, velük éneklik a hallgatók is: "A min
denségben ott lakik az egység. / Keressétek egymásban a békét, / Sze
retetben őrizzétek fényét, / Most és mindörökké!"

Békétlen világunkban
a karácsonyi békéró1

Én nem a győztest énekelem (.. .) hanem azt, aki lesz, akárki, /
ki először mondja ki azt a szót, / ki először el meri mondani, /

kiáltani (. ..) azt a varázsszót, százezrek / várta lélegzetadó, szent (. ..)
szabadító drága szót, / hogy elég! (. ..)

hogy béke! béke! béke! béke már! / Legyen vége már!
(Babits Mihály: 1916 Húsvét előtt)

Amikor megkaptam a Vigilia szerkesztőségétől a megtisztelő fel
kérést, először az 1945 óta megjelent és ismert egyházi nyilatkoza-
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tok jutottak eszembe. Különböző felekezeti és felekezetközi szö
vetségek nyilatkozatai, majd az ENSZ békefelhívásai jelentek meg
előttem. Hányszor voltam én is jelen sajtókommuniké nyilatkozat
felolvasáson, egy-egy konferencia végén, vagy vettem részt a szö
veg szerkesztésében magam is! Hányszor mondta el az én nemze
dékem Jeremiás szavát (Jer 6,14; Jer 8,11-15), a hamis próféták
mondják: "Béke, béke és még sincsen béke!" Ezékiel próféta hason
lóan szól. Békefelhívások, békenyilatkozatok háború után és háború
árnyékában. Az idézett Babits-sorok százezrek kívánsága volt. Nem
is tudom megszámlálni, hány helyi háború dúlt a II. világháború
óta is, világszerte, hány polgárháború, puccs, erőszakos hatalomát
vétel, hány fegyver dördült el "béke időben", Több helyütt felnőtt

egy-egy nemzedék, amelynek férfitagjai csak fegyverhasználathoz
értettek-értenek (például Balkán vagy a Távol-Kelet). Az 1945 és
2000 kőzőtt, azaz a 20. század második felében eltelt évtizedeket a
történelem nem jegyzi majd békekorszaknak. És milyen a 20. szá
zad után a 21. század első évtizede? Ebben az eddig eltelt rövid idő

ben is volt már és ma is folyik a világ különböző pontjain helyi há
ború: Irak, Irán, Afganisztán, Kelet-Afrika, Szomália, Szudán, kato
nai puccs Libériában, Bolíviában, fegyveres harcok, törzsi háborúk
Nigériában, vagy a volt francia Kongó egy-egy államában, nem is
beszélve a Szentföld állandóan háborús övezetéről, arabok és zsi
dók közt dúló harci helyzetekről, libanoni beavatkozásról. .. A múlt
század hatvanas éveinek elején reálisan féltünk a harmadik világhá
ború kitörésétől (Kuba, USA, Szovjetunió), és a török-kurd ellentét
kapcsán ma újra világháborúval fenyegetnek a nagyhatalmak.
1962-ben "csak" hidegháború lett belőle, illetve folytatódott Nyugat
és Kelet nagyhatalmai és csatlós országai között. Japán pacifizá
lódása után azt hittük, megnyugszik a Távol-Kelet, de Észak- és
Dél-Korea, Pakisztán és Indonézia helyi háborúi és egymás fenye
getése nem változott. Ma éppen Burmában van állandó tüntetés és
háborús hangulat. Békéről beszélni naivság még 2007-ben is...
Fegyverszünetek, békekötések, újra meg újra megkötött szerződé
sek állandóan változnak, veszítik hitelüket, és az átlagember sem
hisz már egy általános béke atmoszférájában. Nagyhatalmak om
lanak össze, világrendszerek változnak meg, pénz- és bankháború
dúl, a globalizálódás sem jelent minden országnak nyugodt, békés
napokat. Az ókorban a császárok büszkék voltak, mert meghirdet
ték a Pax Romanát. Nagy Károly vagy V. Károlya Pax Cerma
nicát, a mi századunkban a Pax Sovietia, Pax Americana a való
ságban nem is olyan igazi pax, igazi békesség, amit vártunk. A
nagyhatalmak bemutatták, mit jelent a győztesek és vesztesek kü
lönbsége, mit jelent a birodalmak ősi ideológiája: "nekünk elég, ha
félnek tőlünk, nem kívánjuk, hogy szeressenek minket". "Én nem
a győztest énekelem", hanem a Szabadító drága szavát. A Kará
csonykor meghirdetett, prédikációiban megígért, Húsvét után újra
elhangzott, Békefejedelemként kimondott drága szót: béke!
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Csalódtunk és csalódunk újra meg újra egy valódi béke lehe
tőségében - ugyanakkor karácsonykor újra meghirdetjük az an
gyali szót: "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a föl
dön az embereknek." Az emberbarát Isten szeretete az ősi

Keleten, az ősi vallások köszöntéseiben leginkább csak szép szó
maradt. A salom vagy sálem olyan kívánság, amit a sémi népek
komolyan vettek, noha szinte állandóan hadiállapotban voltak
egymással. Például a frontok közé került beduinok is így kö
szönnek, vagy az angol világbirodalom alatt az ellenséges arab
népek szintén. A családoknál hangzott el ez a köszöntés érvé
nyesen, több volt, mint üdvözlet vagy jókívánság, a vendégba
rátság kifejezését jelentette. Békességet kívánni annak, aki há
zamba, sátramba betér, azt jelentette, nem kell félnie, külső és
belső békéje biztosítva van. Karácsonykor is valami ilyen békét
kívánunk egymásnak, a szabadító drága szót: Békesség néktek!

A nagypróféták azt ígérték, hogy a Megváltó megérkezésével a
békesség fejedelme békességet hoz e világra. Ahogy később Jézus
maga szólt búcsúbeszédében: nem úgy adja a békét, mint ahogy ez
a világ adja... Máskor azt jelenti ki szakrális módon, hogy nem bé
kességet, értsd álbékességet, lustaságot, közömbösséget, megszo
kást hoz, hanem tüzet, pünkösdi tüzet langyosság és unalom he
lyett, lobogó missziói lángot. A Jelenések könyve szerint is a
megdicsőült Jézus, a gyülekezet Ura "kiköpi szájából" azt, aki sem
hideg, se hév, vagyis közönyös, nemtörődöm, unott. Ugyanakkor
újra békességet hirdet a kiengesztelődést munkáló Úr. Ez a római
testvéreinknél szívesebben használt kifejezés, mert benne az Isten
áldozatát érzik, a kereszt oltárát, mi protestánsok inkább a megbé
kélés szót használjuk. A kiengesztelődés egyben arra is figyelmez
tet, hogy a kezdeményezés nem nálunk történik, hanem az isteni
kiengesztelődésből, annak erejébó1 következik a mi egymással való
megbékélésünk (lásd a 2006. év kiengesztelődés programja). Túl a
szóhasználaton, mindenképpen Őrá figyelünk, aki lecsendesítette a
tengert és az ötezer éhes ember korgó gyomrát, a tanítványok vi
szálykodását, hirtelen haragját, bosszúszándékát a samáriai falu el
pusztítására, hiszen megérdemlik, mert nem fogadták be őket. A
Mester azonban nem kér pusztító villámcsapást, mint egykor lllés
próféta, hanem csendesen továbbáll, és lecsillapítja követői jogos
nak vélt haragját, mert Ő valóban a békesség fejedelme. A három
évi együtt járó, együtt élő és együtt tanuló tanítványok rangvitáját,
pozícióharcát, a Zebedeus fiak és anyjuk uralkodni vágyását békes
séggel helyettesíti, hiszen Ő és övéi nem uralkodni, hanem szolgál
ni jöttek e világra. Ha mindenütt harcot, küzdelmet, könyöklést,
"struggle for life"-ot tapasztalnak is, mégse így legyen közöttük.

A karácsonyi angyali köszöntés egyben munkaprogram meg
hirdetése is.

Békesség néktek! - a háborgó, félénk, elbizonytalanodott ta
nítványait feltámadása után ugyanígy köszönti a Mester. Békés-

901



ség néktek! - mondja mindig a tanítványoknak, akik gyakran
félnek az újtól, a bajtó l, a megpróbáltatástól, az ismeretlentől,

egymástól és környezetüktől. Vagyis ajkára veszi a békesség
szót, ahogy születését így jelentik be Isten küldöttei: Békesség!
Nagy örömet hirdetek néktek! Ez az Evangélium, az örömhír a
félelmek világában. Az örömhír, hogy szabad szeretni, a félelem
kiűzője. Aki még fél, nem lett teljes a szeretetben - hirdeti a
szeretet apostola is (I]n). Az örömhír a testet öltött Szeretetről

szóló híradás, békességet teremthet az emberekben, amiből vala
mit átélhetünk karácsonyi hangulatunkban ma is. Az örömhír
minden rossz tapasztalat ellenére is szeretetre bátorít, és békes
séget teremt. Jézus ajkán a búcsúzás is ugyanez: "Eredj el békes
ségge!!" Ö a Béke Fejedelme a jövő embere, ahogya 31. zsoltár és
Ézsaiás 9. fejezete jövendöli. Kéri, megkívánja, hogy tudatosan él
jenek békében és békességet teremjenek, békességet munkáljanak.
Boldogok a békességszerzők - olvassuk a Hegyi Beszédben. Ez
aktív szolgálatot jelent. Nem csupán a békesség keresése a mi
dolgunk, hanem a békesség teremtése is. A Jézus által hozott
béke a kegyelem, az irgalmasság, a türelem légkörét teremtheti
meg. Az agg Simeon élete értelmét így fejezi ki: már boldogan
búcsúzhat, mert látták szemei a Megígértet. Az idős próféta
asszony, Anna szintén ennek örül Jézus bemutatásakor. A kicsiny
gyermekben már látják az öregek a Békesség Fejedelmét (Lk 2).

Isten nekünk adta a békéltetés szolgálatát (2Kor 5,18). Ez élet
stílust, mentalitást, békétlen önmagunk állandó legyőzését jelenti
környezetünkben és világméretekben egyaránt. Tapasztalatunk
ugyan az, hogya baj, a szenvedés megöli még benső békénket
is. A szenvedés embere, Jób azonban arról beszél, hogy még
szenvedésben is, az Úrral való kapcsolat békességet jelent a ba
jok között is, és tudja dicsérni porban és hamuban élete Urát. A
protestáns misztikus, Tersteegen írja azt, hogy nem rendíti meg,
ha arról olvas, hogy Isten udvartartása, az angyalok serege ál
landóan dicséri Urát, de megrendíti, ha azt olvassa, hogy a ba
jokkal sújtott Jób, a sokat vesztett ember a gyász porában és ha
mujában még mindig dicséri az Urat. Ez az Isten szenvedő

népének egyik nagy titka: a mártírok nem vesztesnek tartották
magukat, mert megkövezés, keresztre feszítés, máglyahalál, ke
rékbetörés idején sem hallgatott el Istent dicsérő szavuk.

Tudta ezt az Ószövetség és az Újszövetség népe egyaránt.
Egyre jobban értem, hogy mit jelent az istenes ember sorsa, a
szenvedésben is. Első vértanúnk, a diakónus István, a keresztre
feszített Péter, a kivégzett Pál, az első három évszázad sok neves
és névtelen mártírja tudta ezt az érthetetlen, misztikus titkot.
Húsz évszázad keresztényei, nemzedékről nemzedékre tanulják
meg, hogy mit jelent békességben élni és békességben halni. Mit
jelent békességet kapni és békességet teremteni. Személyes átélé
sem fővárosunk közepén, a Deák téri szószéken, hogya legjobb
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kívánság a gyülekezetnek Pál apostol köszöntése: "Kegyelem
néktek és békesség!" Nem véletlen, hogya római gyülekezetben,
a korintusiban, Filippiben és Kolosséban, Thessalonikában és
mindenütt, ahol járt, így köszöntött az apostol, sőt Timóteusnak
és Titusnak, tanítványainak is ugyanezt írta.
Ő a mi békességünk! - olvassuk az Efezusi levélben (Ef 2,14).

Ez a különös kijelentés hasonlít ahhoz, amit Jézus önmagáról
mond: "Én vagyok az út, az igazság és az élet." Egyik sem el
vont fogalom, valamennyi egy személlyel azonos. A reménység
Istene a békesség Istene is, és valamennyiünket békességre és
békéltetésre hívott el.

A három megadott címszóból csak az egyikkel foglalkoztam a
karácsonyi kérdésre válaszolva, de ebben az egyben benne van
mind a három. Értelmiségi emberek elég, ha egyet kérnek, mert
igényes vándorok is ezzel mindent megkapnak, nem is csupán
valamit, hanem Őt magát, aki annyira hiányzik korunk gyötrődő,

békétlen emberiségében. A karácsonyi jókívánság: Békesség néktek!
azt jelenti, hogy Jézus népe nem a csillagok háborúját várja a jö
vőben, nem a sírok vagy tömegsírok halálról árulkodó békességét,
a temető csendjét, hanem a vendégségbe terített asztal mellé, a
Békesség Városába készülő lakodalmi népre emlékeztet. Befeje
zem Luther középkori népének új fordításával: "Adj békét a mi
időnkben, Úr Isten Téged kérünk. Hisz rajtad kívül más nincsen,
ki síkra szállnak értünk, egyedül Te. Örök Isten."

JAKUBINYIGYÖRGY A keresztény sálom
Gyulafehérvári érsek Kétezer négyszáz évvel ezelőtt a Béke Városában - Jeruzsálem

ben - próféta járt az utcákon és hirdette Isten szavát: Sdlom, sálom
vöéjn sálom! "Népem sebeit hazugsággal gyógyítják, amikor így
beszélnek: Békesség, békesség, noha nincsen békesség" (Jer 6,14;
8,11). Jeremiás, Hilkija fia, száműzött pap, próféta óta sem válto
zott a helyzet. Mindenki békéről beszél, de nincs béke.

Világszerte háború folyik. "Nemzet nemzet ellen és ország or
szág ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megren
dül itt is, ott is" - mondja az Ur Jézus (Mt 24,7). Sokan ebben a
világvég előjeiét látják. Jézus számára azonban ez figyelmeztet az
állandó készenlétre, mert mindig voltak háborúk. De még szű

kebb hazánkban, népünk körében is milyen nagy az ellentét, a
széthúzás. Semmivel sem vigasztalóbb családjaink képe. Mennyi
válás van, türelmetlenség, a kereszt elutasítása. Pedig Szent Pál
intelme örökké időszerű: "Hordozzátok egymás terhét, így telje
sítitek Krisztus törvényét" (Gal 6,2). Ha pedig önmagunkba te-
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