
A Gyermekben
egyek
A keresztény hagyomány szerint két ponton egyetlen ember sze-
mélyébe sűrűsödik össze az egész emberiség: az emberi történelem
kezdetén ott áll az első ember, Ádám, a történelem centrumában
pedig a „második Ádám”, Jézus. Bennük egyetlen személyben,
mintegy modellként jelenik meg az egész emberiség egysége. Olyan
egység ez, amely fölötte áll mindazoknak a korlátoknak, különbsé-
geknek, szembenállásoknak, amelyek az egyes embereket — fajo-
kat, vallásokat, kultúrákat, ideológiákat, politikai, gazdasági vagy
akár katonai érdekcsoportokat — elválasztják vagy éppen egymás
ellen fordítják. Az első emberről, Ádámról szóló elbeszélések sze-
rint benne még egy volt az emberiség, ezért élhetett a teremtett világ
érintetlen paradicsomi boldogságában.

Sokkal csodálatosabb azonban az „új Ádám” megszületése. A vi -
lág elsötétült az évezredek során. Nem azért, mert megsokasodott
az emberiség. Az egysége bomlott meg. Elidegenedtek egymástól
az emberek: egymással szembefeszülő egyéni- és csoportérdekek,
ellenségeskedések és viszályok az idegenség, az ellenségesség, sőt
a gyűlölet sötétjébe borították a történelmet. Ebben az éjszakában
ragyog fel a betlehemi csillag. A Teremtő saját Fia születik a világra,
hogy a benne emberivé vált isteni élet újra létrehozza az emberiség
egységét.

Divatszó ma a globalizáció, egyetlen „globális faluvá” lett a
világ. A történelemben először talán most érik meg az a felismerés,
hogy az emberiség egyetlen egységet alkot, minden érdekellentét,
idegenség és ellenségeskedés közepette is. Az egymástól elszige-
telten élő, egymással hadakozó magányos monádok életképtele-
nek. Az embernek csak akkor van jövője itt a földön, ha nemcsak a
környezetét próbálja megóvni önmagától, saját mohóságától,
hanem törekszik az emberiség őseredeti egységének helyreállítá-
sára, őrzésére, erősítésére. A 17. századi költő, John Donne igazát
aligha lehet elvitatni: „Senki sem sziget.”

A darabokra töredezett emberiségbe Isten szeretete oltódik be az
Újszülöttben, hogy egyetlen emberi lényben tökéletes egységre lép-
jen vele, és ezáltal megteremtse az emberiség egységét is. Ő az „új
Ádám”, aki új irányba fordítja a történelmet. Általa lehetővé válik,
hogy egyesek és népek humánusabb, emberibb emberré legyenek:
közönyös idegenekből, marakodó ellenségekből egymás testvéreivé
— az Ő testvéreiként, Atyjának gyermekeiként. Fénye még a sötét-
ben világít, de éppen így válik a világ Világosságává.

LUKÁCS LÁSZLÓ

885

Eleje:Layout 1  2010.11.17.  10:54  Page 885    (Black plate)


