
Romano Guardini
,

EMBERRE LETT.
A karácsonyi idő liturgiája két verset is tartalmaz a Bölcsesség

könyvének IB. fejezetéböl: "Mialatt mély csend borult mindenre, s az
éjjel sietős útjának közepéu. tartott, Míndenható .igéd az égből, királyi
trónusodról. Ott termett a pusztulásra szánt föld közepen ... " (IB, H
15.) E szavak a megtestesülés titkáról beszélnek és csodálatosan meg;'
éreztetik! a benne uralkodó végtelen csendet.

Mert a nagy dolgok csendben történnek. Nem külsö események
zajában és hívalkodásában, hanem a belső látás tisztaságában, az elha
tározás halk megmozdulásában, a csendes áldozatban és önlegyőzésben:

mikor a szerétet megérinti a szivet, tettre szólítja a . lélek szabadságát
és alkotással termékenyiti meg méhét. A csendes' hatalmak az igazán
erősek. Irányítsuk most Hgyelmünket mínders esemény közt a leqcsön
desebbre. arra, melynek csöndje Istentől ered és visszaborzad minden
erőszaktól. .

Szen, Lukács elmondja, hogy "a hatodik hónapban" - azután,
hogy az angyal megjelent Zakariásnak, és hírül adta neki fiának, az Úr
előhírnökének születését, - "elküldé az Úr Gábriel angyalt Galilea
egyik városába, melynek neve Názáret, egy szüzhöz, ki egy férfinek
volt jegyese, kinek neve József. Dávid házából, a szüz neve meg Mária:
És bement hozzá az angyal és szólt: ,üdvözlégy, malaszttal teljes, az
Úr van teveled, áldott vagy te az' asszonyok között'. Öt azonban meq
zavarta ez a beszéd és gondolkodott, míféle köszöntés legyen ez. És
szólt hozzá az angyal: .Ne félj Mária! mert kegyelmet találtál Tstermél.
Ime, méhcdben fogansz és fiat szülsz és nevét Jézusnak hívod. Nagy
lesz ő és a Maqassáqbelí fiának fogják szólítaní. Neki adja az Úr Isten
Dávidnak. az ő atyjánaik királyi székét és országolnJ. fog Jákob házá
ban míndörökké és királyságának rnern lesz vége.' Mária pedig így szólt
az angyalhoz: .Míkeppcn lehetséges ez, mikor férfit nem ismerek?' És
az angyal feleletül így szólt: ,A Szemlélek száll tereád és a Maqassáq
belinek ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is. ki tőled születík,
Isten fiának fogják hívni. És íme (ez a biztosíték), Erzsébet, ,a te ro
konod, szintén fiat fogant öregségében és ez hatodik hónapja neki, akit
magtalannak mondanak, mert Istennél semmi sem lehetetlen.' Ekkor
megszólalt Mária: .Ime az Úr szolqálóleánya, legyen nekem a te igéd
szerínt.' És az angyal eltávozott tőle." (1. 26-3B.)

A további híradás mutatja. mílyerr csöndben történt mindez: Míkor
megmutatkozott, hogy áldott állapotban van, József. a férfi, akinek je
9yese volt. el akarta bocsátani öt. mert azt hitte: megszegte a hüséget;
és még dicséri ís az evangélista, hogy "titokban akarta elbocsátani öt,
mert igaz ember volt" (Máté l, 19.) és bizonyára mert nagyon szerette
őt. Ilyen hozzáférhetetlen mélységben rejtőzött tehát ez az esemény;
Mária még arra sem talált lehetőséget, hogy jegyesének beszéljen róla:
őt is Istennek magának kellett felvilágosítania.
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De ezek möqött, az emberi mélységek möqött, melyekböl -ha
nagy tisztelettel is - valamit még lemérhetünk, egy másik táirul fel:
az Isten mélyséqe. Erről beszélnek a szavak, melyeket bevezetőül i~

tünk, Erről beszél a negyedik evangélium eleje: .Kezdetben volt ar
Ige, és az Ige Istennél volt és Isten volt az Ige."

Itt Istenről van szó, Még valaki van vele s ezt Igének nevezi: Iqé
nek, melyben az az Első kimondja a lényeget, életének teljességet, értel
mét. Ez is Isten, minJt. az, aki kimondja az Igét, s mégis csak egy. Isten
van. Erről a másik valakiről az Irás csak annyit mond, hogy "tulajdo
nába jött", a világba, amit ö teremtett (Ján. l, 11.). Figyeljünk, mitől

van itt szó: Ö nemcsak áthatja a világot, mint míndenütt jelenlévő és
míndenható Teremtő, hanem egy meghatározott pillanatban - ha szabad
így mondanunk - átlépett egy határt, egy gondolatokkal meg hem fog
ható határt; Ö, az őrök Végtelen, a megközelíthetetlen Magányos, sze- '
mélyesen belépett ,a történelembe.

Hogyan képzelhetjük el Istennek a világhoz való viszonyát? Talán
úgy, hogy miután megteremtette a világot, a felett él végtelen távol'>ág
ban, boldog e1égedettségbenönmagával; a teremtést pedig héi1lyja járni
a maga egyszersmindenkorra megszabott útján ... Vagy pedig úgy, hogy
benne van a világban: mint teremtő Osok, melyböl mínderu származott;
mint alakitó erő, mely míndent átjáe: mint értelem, mely mindenben
kifejeződik... Az előbbiben el lenne választva mindentől túlvilági érint
hetetlenséqében: emebben Ö lenne az igazi lényegeIIlindennek. Ha az
első elképzelés alapján akarnók elgondolni a megtes~esüJ.é:st, csak annyit
jelenthetne, hogy itt egy ember különleqes meetékben eltelt isIteni gon
dolatokkal, különleqesen felgyúlt az Isten szeretetétöl: - olyannyira.
hogy azr lehet mondaní: Belőle maga Isten beszél. Ha a második. el
képzelést vennők inkább alapul, akkor a megtestesülés azt jelentené,
hogy Isten míndenhol kifejeződik, mindenben és mídenkíben: ebben az
egy emberben azonban egészen különös hatalommal-és tisztasággal 
olyannyira, hogy azt lehet mondani: Itt Isten test szerínt jelent meg...
Rövidesen be kell azonban látnunk, hogy ezek az elképzelések nem a
Szentírás .szelleméből fakadtak.

Amit a kinyilatkoztatás Istennek a világhoz való viszonyáról és
nregl:.estesüléséről mond, egészen mást jelent. Eszerint Isten különleqes
módon belépett az időbe; önakaratú elhatározásból, tiszta szabadságból.
Az örök, szabad Istennek nincs sorsa; sorsa csak az embereknek van a
történelemben. Itt tehát arról vam szó, hogy Isten belépett a történe
lembe és "sorsot" vállalt.

.Isten az örökkévalóból belépett a véges mulandóba: megtette a
lépést a határon át a történelembe:. nem, ezt emberi ész nem értheti
meg. Sőt, még talán védekezik is egy "tiszta Isten-képzetböl" kiindulva
a benne lévö esetleges, emberszabású ellen - s éppen ezzel meqy el
a legbelsőbb krísztusi lényeg mellett. Egyedül a gondolkodás itt nem jut
tovább; de egy barátom kimondta azt a szót, melyböl többet megértet
tem, rnínt akármennyi fejtörésből. Ilyenféle kérdésekről beszélgettünk.
mikor így szólt: "Ilyen dolgokat a szerétet cselekszik!" Ez a szó min-
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dig újra megsegít. Nem mintha az értelem szamara bármit ís ' megma
gyará.zna: nem, csak a szívet szólítja és megérezteti vele Isten tit,két.
Megédeni igy sem tudjuk a titkot, de mégis közelebb jön hozzánk és
á "botránkozás" árnyéka eloszlík.

Az emberi élet nagy tettei közül egy sem fakadt pusztán csak a
gondolkodásból; sokkal inkább a szívből és a _szív szeretetéböl. A sze
retetnek pedig megvan a maga hogyanja és míértje - persze, meg kell
nyilnunk feléje, másképp semmit sem érthetiink belőle... Hát ha m~
Isten az, alkí szeret? Ha Isten mélyséqe és hatalma az, mely itt meg
dicsőül? -'- mire lesz képes ekkor a szereret? Fenséges doloqra., oly
nagy,ra. hogy az, aki nem a szerétetből indul el, csak baJgaságnakés
értelmetlenségnek tarthatja.

Az idő múlik. József Isten íelvílágosítására maqához veszi jegye
sét - s milyen mélyre kellett hatolni a felvilágosításnak ebben a csen
des férfiben! Mi történhetett benne, míkor megértette, hogy Isten. rá
tette a kezét asszonyára, és az élet, melyet méhében hord, a Szent
Jelektől van! Akkoe ,kezdett én a keresztény szűzesséq nagy és boldog
titka. (Máté,. 1. 19-25.)

Lukács tovább beszél: "Történt pedig arokbana napokban, ren
delet menr ki Augusztus császártól, hogy írassék össze az egész föld
kerekség. Ez az. első összeírás akkor történt, míkor Szíríát Círínus kor
mányozta. És mindenek útra keltek, hogy felíratkozzanek, ki-ki a maga
városában. József is felment Galileából, Názáret városából Dávid vá
rosába, melyet Betlehemnek hívnak, rnível Dávid házából és nemzetsé
géből származott, hogy feliratkozzék jegyerevel, Máriával, ki ál
dott állapotban volt. S történt mikor ott voltak, hogy beteltek
a napok, mikor szülníe kellett. És meqszülte egyszülött fiát és pólyába
takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet aszálIásOil." (Lu
kács, 2, 1:,-7.)

Amit' az előbb még az isteni cselekvés homályában próbáltunk meg
érteni, most látható alakban lép elénk. Itt van egy gyennek, olyan, mint
más emberi ivadék; sír és éhezik és alszik, mrnt a többi, és mégis ő

"a testté vált Ige" (Ján. 1, li.). Nemcsak benne lakik az Isten - akár
a legnagyobb teljességben is; nemcsak. megérintette őt ~ gg, hogy kö
vesse, küzdjön és ezenvedjen érte, - akár mínden más isteni illetést
felüJmúló hatalommal: ez a gyermek Isten, létében és lényegében.

Ha itt belső ellenmondás [elentkezne bennünk, adjunk helyt neki.
Nem jó ilyen mély kérdéseknél semmit sem visszafojtani: elmérgesedik
és valahol rombolva tör fel a felszínre. Talán érezhet valaki ellenállást
a megtestesülés gondolatával szemben. Talán hajlandó elfogadni kedves,
mélyértelmű hasonlatnak. de nem szószerínti igazságnak. Ha valahol a
hit birodalmában, itt télll~leg törhetnek fel kétségek. Ha így volna, le
gyünk :alázato6ak és türelmes-ck. Vegyük körül a kereszténység szere
tet-titkát . csendes, várakozó, esedező figyelemmel, akkor egyszer majd
előttünk is megnyílik az értelme. Útbaigazításul pedig szolgáljanak ezek
a szavak: ;,Ilyen dolgokat cselekszik a szerctet!"
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Fordította Dioeid István

Most hát adva vam a gyermek számára létének tartalma. Aminek:
az ember születík. az határozza meg életének feladatát: mínden más
csak ez után következik. Környezet és külsö cselekedetek befolyásol
ják. lendítik és lehúzzák. segitik és rombolják; hatnak rá és alakitják. 
de a döntő a létbe tett első lépés. a döntő. hogy ki minek születík,
Sokat fáradoztak már a keresztény gondolkodók, hogy kíboqozzák, mi
mehetett végbe Jézusban. Kutatták belső életét s majd a pszichológia.
-rnajd a teológia segitségével keresték a megoldást. De Jézusnak níncs
pszicholóqiája; a teológia meghatározása pedig - bármennyire is igaz
és alapvető a keresztény gondolkodás számára - lényegében elvont.·
A hit pedig valamilyen segítő gondolatot keresne, mely tovább vezeti.
Próbáljunk ilyent találni.

Emberi gyermek volt ez a fial~al lény: emberi homlok és tagok és
szív és lélek. És Isten volt. Életének tartalma az Atya akarata volt:
hirdetni. .a szent üzenetet. megragadni Isten hatalmával az embereket.
megkötni a szövetséqet, magára venni a világot és bűneit. szenvední
helyette szeretetböl, s az áldozat pusztulásán és, a feltámadáson ke
resztül a kegyelem új életére hívni. S éppen ebben kellett saját kialaku
lásának is végbemennie. Míközben feladatát teljesítette, önmagának kel
lett teljesülnie. ,ahogya feltámadott szavai mondják: ..Hát nem ezeket
kellett-e szenvedníe Krisztusnak és igy rnenní be az ő dicsőségébe?"

(Lukács. 24. 26.) Ez a kiteljesedés lényeqében annyit jelentett. hogy
ez az emberi valóság a vele személyileg egyesült isteni valóságot mínt
egy birtokába vette. [ézus nemcsak élte Istent. hanem Isten volt. Nem
csak Isten lett valamikor. hanem az volt kezdettől fogva. Élete pedig
abban állt. hogya saját Isten-létét emberileg megvalósította. Az Isteni
valóságot s annak értelmét emberi tudatába emelte; az isteni erőt aka
ratának részévé tette; a szenc tisztaságot érzületével megvalósitotta; az
örök szeretetet szívével gyakorolta; a végtelen isteni tökéletességet a
maga emberi alakjába öltöztette - vagy ahogy kifejeznénk: élete állandó
léhatolás volt önmagába. állandó kíterjeszkedés őmmaqában, felemelke
dés a mindig magasabb önön magasságába. hatalombavétele saját értel

-mének, megragadása saját teljességének. Mínden kifelé ható beszéd
egyúttal azt az elönyomulást is jelentette önmagába. az ember Jézusét
saját isteni valóságába. Biztos, hogy ez a gondolat nem kielégitő. De
nem is akar elméleti tételként megállni. inkább csak hathatós segitség
szereme lenni. Segíteni pedig talán tud. ha rágondolunk a gyermekre a
jászolban ... erre a homlokra s arra. ami mögötte él... erre a pillan
tásra ... erre az egész kezdődő életre.
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