
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-

903



kintünk, lelkünk mélyén is harc folyik. Gyönyörűen szemlélteti
ezt Szent Pál: "A belső ember szerint az Isten törvényében lelem
örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd értel
mem törvénye ellen, és a tagjaimban levő bűn törvényének rab
jává tesz. Én nyomorult! Ki vált meg e halálra szánt testtől?

Hála Istennek Urunk Jézus Krisztus által!" (Róm 7,23-25).
A megoldást már meg is adta Szent Pál. Ezerkilencszázhet

venhét évvel ezelőtt a feltámadt Üdvözítő megjelent apostolai
nak, és így köszöntötte őket anyanyelvén (arámul): Slámá álok
hun! (héberül: Sálom álékhem! vö. Jn 20,19. Valószínű, hogy az
arám anyanyelvűek megtartották a klasszikus héber nyelvű kö
szőntést.) Béke veletek! A szentírási béke, sálom egyetemes teljes
séget jelent: kiengesztelődés Istennel és embertársainkkal. Ez az
egyetlen megoldás a békétlenségre: Krisztus békéje, amelyet egy
házára bízott. Szentmisénkben az Úr Jézus búcsúbeszédét idéz
zük: "Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek."
an 14,27 folytatja: "Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja.
Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.") Vagyis Krisz
tus békéje megfér a külső békétlenséggel, üldöztetéssel, vértanú
sággal. Kis Szent Teréz egyházdoktor megtapasztalta lelke mé
lyén a csendes békét. A vihar csak a tenger színét borzolja fel, a
vizek mélye nyugalomban marad (vö. Utolsó Beszélgetések 18.4.1).

Az első békétlenség menetrendje szentírási, közismert: Az első

emberpár fellázad Isten ellen, ezután már egymást sem tudják el
viselni: Káin megöli öccsét, Ábelt (Ter 4). A kiengesztelődés ugyan
ezt az utat teszi meg, fordított irányban. Jézus mondta: "Ha tehát
ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy
embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándéko
dat az oltár előtt, s menj, előbb békül] ki embertársaddal, aztán térj
vissza, és ajánld fel ajándékodat" (Mt 5,23-24). A Miatyánkban azt
kérjük, hogy Isten úgy bocsásson meg nekünk, ahogy mi is meg
bocsátunk másoknak. Ne értsük félre: Isten megbántása és az em
ber megbántása nem egyenlő nagyságú. Ezért szerepel az adósok
ról szóló példabeszédben is két mérték: Isten megbántása és a
felebarát megbántása (Mt 18,23-35). A Miatyánkban a készségről

van szó, Aki nem tud felebarátjának megbocsátani, nem remélheti
maga számára Isten bocsánatát. A megváltás az ősbűn fordított
útja: a második Isteni Személy emberré lett, kiengesztelte egymás
sal az embereket, és azután kiengesztelte őket Atyjával is.

Az Új Ember 1993. szeptember 26-i száma leközölte egy
frankfurti falragasz feliratát, amely ma is időszerű: "Krisztusod
zsidó, autód japán, pizzád olasz, demokráciád görög, kávéd bra
zil, vakációd Törökhonban, szárnod arab, betűd latin, s a szorn
szédod csak egy idegen?"

1984-ben a Szent Hegyre (Áthosz, Ájjon Orosz, az ortodox
szerzetes köztársaságban) zarándokoltam. A napi egy körutat
tevő motorcsónakban ülve öreg görög szerzetes érdeklődött,
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honnan vagyok. Ingemen láthatta, hogy katolikus pap vagyok.
Románia emIítésére felcsillan t a szeme: ortodox ország! Intett,
hogy menjek a csónak végében négy zsákon bóbiskoló fiatal
szerzeteshez, mert az is Romániából van. Elmentem, de a kény
szeredett udvarias köszöntésen túl képtelen volt beszélgetésbe
bocsátkozni. Érthető: a Szent Hegyen még a keresztségünk sem
érvényes! Amikor láttam, hogy kínlódik egyik zsákjával, felkí
náltam bicskámat. Majd amikor megérkeztünk a kikötőbe, min
denki sietett dolga után, ott maradtam és segítettem neki a négy
zsákot rendezni. Erre megnyílt a szíve. Meghívott a román
szkitibe, és a másfél órai gyalogúton lelkesen beszélt hivatásáról,
gyulafehérvári szerzetbelépéséről.Újra átéltem, hogya felekezeti
és a nemzeti ellentéteket csak a keresztény szeretet hidalhatja át.

A békét Isten ajándékozza, de az embernek kell megvalósíta
nia Isten kegyelméből. Ezért helytelen a nyolc boldogságban a
hetedik fordítása: "Boldogok a békességben élók, mert Isten fiainak
hívják majd őket" (Mt 5,9). Az eredetiben a görög eirénopoioi áll.
Jelentése: békeszerző. (Ebben benne van a béketeremtő is, de a
Szentírás nyelvezetében a teremteni igének csak Isten lehet az
alanya.) A Vigilia decemberi körkérdésében a cím sorrendjét
megváltoztatnám az Evangélium alapján: Ha megbocsátunk egy
másnak, kiengesztelődünkegymással és Istennel, és megterem a
krisztusi béke a lelkünkben. Így leszünk igazán elkötelezett ke
resztények, krisztushívők, akiket Isten fiainak hívnak.

Békévé oldani
,/

az Eg vízében
... mit is?

Önmagunkat elsősorban. Önmagunkban teremteni békét, belül,
kukába hajítani az amúgy indokoltnak látszó békétlenségünket a
másikkal, a világgal szemben. Fedésbe kerülni önmagunkkal (va
lahogyan), harmóniára törekedni (ha lehet) ... Utána jöhetnek a
többiek. Az első lépés, saját, koszos kis életünk, mindennapjaink
rendbetétele, kézben tartása után. Addig nincs értelme beszélni se
az egymással való megbékélés problémáiról és lehetőségeiről.

És ki állíthatná egyáltalán, hogy békében élne önmagával?
Az vagy hazudik, vagy bolond, mint hajléktalan barátom a

tóvároskerti vasútállomáson, aki az amerikai profi boksz liga meg
nyerésére készül Teremtő Szent Istene segítségével és dicsőségére.

(Miközben már az enyhébb kora őszi éjszakákon is majd megfagy
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