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ROMANO GUARDINI IRASAIBOL
Jöjjön el a te o.szagod

A Miatyánk második kérese a legmélyébe vezet mind annak, ami
Krisztus hívének legnyugtalanítóbb gondja. Mondjuk csak ki a sza
vakat: "Jőjjön el a te orszáqod", s világosan kíérezzük a bennük lük
tető életet. Várakozás cseng bennük, valami vágyakozás. Valamí nagy
szerű dolog ködlik a távolban, s vágyódás cseng felé, hogy jőjjön már.
Valami mozgás megindult s a, vágy készteti, fejezödjék már be. Ez a
távoli, vágyott, hívott dolog: az Isten országa --- J1li is tulajdonképen?

Ha cl.ö, eredeti sajátságában akarja az ember megérteni, el kell
olvasnia az evangéliuDokat.. Míndenekelött az első hármat: a Mátéét.
a Márkét és aLukácsét.

Az első szó, amellyel Krísztus kilépett a nyilvános müködésbe,
igy hangzik: "Elközelgett az Isten országa! Tartsatok bűnbánatot és
higgyetek az örvendetes hírnek!" Milyen hírnek? Éppen annak, amely
az Isten országának közelséqét hirdeti. Ez a boldogító üzenet: hogy az
Isten országa távol volt és most elközelgett. S az embereket örvende
tes késztetes inti: Értsétek meg az órát! Forduljatok ahhoz, ami elkö
zelgett. Táruljatok íöl! És valami aggódás szorong, hogy az órát el
is lehet mulasztani.

Jézus példabeszédeiben ismételten szól az Isten országáról. Ha
úgy fogadjuk, amint elbeszélte őket, egészen első eredetiségükben, ha
beléjük hallgatózunk, ha megkiséreljük megérteni, mit is jelentenek, ak
kor hamarosan ráeszmélünk, hogy azt, amit az "Isten országa" jelent,
nem lehet egy fogalomra visszavezetni. -Hatalmas, mozqalmas, haté
kony, müködö, sokarcú valóság az ... Egész teljességet olyan gondo
lattal kell megérezni, meglátni, elgondolni, amely képes a sokféleséget
elviselni és a sokrétű gazdagságot eqyséqként megragadni. Ne akarjuk
azonban rideg fogalmak közé kényszeríteni. Mihelyt kísérletet teszünk
rá, elsikkad sajátos volta és elsilányul az egész ...

Az egyik hasonlat arról beszél, hogy az Isten orszáqa olyan, mint
a szántóföldben heverő kincs. Egy ember - talán valami bérlő, amint
szántogat és ekéje hirtelen valami kemény tárgyba ütközik .-- Pénz
zel és ékszerrel teli edényt talál a földben, amit valamikor talán az el
lenség elől rejtettek el. Gyorsan újból elrejti és minden erejével azon
fáradozik, hogy meqszerezze azt a földet. Eladja házát és szerszámaít
és amije csak van, mert tudja, hogy igy olyan dolognak jut birtokába,
amely értékesebb míndennél, amit odaad érte. Hasonló a gyöngyről

szóló .példa: egy kereskedő meglátja valahol, fölismeri értékét s mín
deriét árúba bocsátja, mert a nyereség sokkal nagyobb lesz, mint a be
fektetés. .. Itt az Isten országa valami végtelenül értékes dolgot jelent.
A példa biztatja az embert, hogy tegyen rá mindent annak az értéknek
a megszerzésére; s biztosítékot kap felőle. hogy bármít ad oda, az a
nyereséghez mérve mínd semmiség. A hangsúly éppen azon van. hogy
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érdemes mindent odaadni. És ez a minden - sok; "minden" annak a
számára, aki adja - de csekélység a nyerhető országnak mindent fölül
múló értéke mellett.

Más alkalommal mustármag az Isten országa, minden mag közül
a legkisebb. Földbe kerül, kihajt és olyan terebélyes növénnye bokro
sodik, hogy eljöhetnek a madarak és fészket rakhatnak rajta... Itt az
Isten országa valami, ami "kisebb" minden egyébnél. Tehát elenyésző,

majdnem semmi a világ nagy, hatalmas valóságai mellett. De óriási
erő rejlik benne, hegy kibontakozzék, és ha térhez jut, ki is terebé
lyesedik, úgy, hogy otthont és szállást tud adni.

Ismét máskor' háló az Isten országa. Kivetik, majd a partra vonják.
Aztán nekiüInek a halászok és kiválogat ják a zsákmányt. A "rossz"
halakat - azokat, amelyeknek megevését tiltja a Törvény - vissza
dobják. A többit hazaviszik ... Itt az Isten országa olyasvalami. amihez
sokaknak köze van, sokakat érint és foglal magában. De sokan nem
kapcsolódnak belé. Ezek alkalmatlanok. és ismét eltávolítják őket. Má
sok hozzá tartoznak. és megtartják őket.

Hasonló a szántóföldön lévő konkolyról mondott példa: Az Isten
országa a világban van, belenőtt a történelmi létbe. KüIönféle embere
ket foglal magába. Történés történést követ, vonatkozások és ellenvo
natkozások, .függőségek szövik át- meg át egymást. V égüI is senki sem
tudja eldönteni, mi tartozik tulajdonképen bensőleg az Isten országá
hoz és mi nem - éppen úgy, mint ahogyan a szántóföldön sem lehet
elválasztani egymástól a búzát és a gyomot, amelynek szára és gyö
kere a hasznos növényre tekerőzik. Előbb el kell múlnia a növekedés
és az érés idejének, a gabonát learatják, a kévéket behordják. a tör
ténelem befejeződik, az Itélet bekövetkezik: akkor jön a szétválasztás,

Kovász is az Isten országa. Az asszony fogja a lisztet és beléke
veri a kovászt. Az pedig dolgozik a tésztában, átjárja az egészet s végüI
is a kenyér megkel foszlóara és szepre ... Itt az Isten országa valami
bensőleg működö dolog, amely míndent átjár. az egésznek egyik részé
ről a másikra terjed. mozgat és alakit ...

Még sok egyéb hasonlatot is mondott az Úr. Egyik kép követi a
másikat. Néhány szóval nem is lehet megmondani, hogy valójában mi
is az Isten országa. Talán igy írhatnók körül:

Isten országa azt jelenti, hogy az Isten kormányoz, közvetlenül és
hatalommal. Hogy Isten szeretetének szabadságában megbocsátotta a
bűnöket és most az ember, Krisztus szentségével meqszentelve, eqészen
az Isten sajátja. Isten országa azt jelenti, hogy az ő igazsága kigyúl
a lélekben" vége minden fáradságos keresésnek, aprólékos részletrnunká
nak, mert nyiltan ragyog a szent Teljesség. Hogy az embert magával
ragadja értelmének az ereje és bensőségesen és' valóságosan eqyesül Isten
igazságával. - amely megszabadit és kielégít és megszépít, amely meg
halad minden értelmet és mégis megőriz mínden szívet, amely megköze
líthetetlen fönségű uralkodó és jóbarát egyszerre. Az Isten országa azt
jelenti, hogy az ember megsejti Öt szentséqében, megérzi öt fönségében;
hogya szabadság egészen rábízza magát, és Ö hat és akar az ember
akaratában és minden erejében. Azt jelenti, hogy az ember megtapasz-



talja az Isten jóságának meleqét és értékét. hogy szivében megízleli, leg
bensőbb mívoltában megérzi boldogító szépséqét és édességét... Isten
országa 'azt jelenti, hogy Ö, az Atya, a Testvér, a Barát mélyen és
meghitten közel van, a kedélyvilág legmélyén, a szív legbensejében. Hogy
érezhetővé válik, hogyan uralkodik a szeretet, hogyan jön és meqy,
ajándékoz és elfogad. Hogyan változik át benne minden lét, é:; amikor
minden eggyé lesz, hogyan virágzik ki az eggyé vált dolog lényege és
szépsége. Isten országa azt jelenti, hogy Isten érthetővé válik a maga
valóságában és teljességében, hogy uralkodik míndenen és míndenben,
és a teremtmény Benne van, egy Vele, s éppen ezér; felszabadul Ieqsa
játosabb tulajdonságainak kibontakoztatására.

Amikor az Úr eljött, ez az ország közel volt. Isten annyira "elkö
zelgett", hogy kész volt míndenen áttörni. Kész volt mindent magához
vonzani és az ístenközösséq szabadságára elvezetni. Az ernber felé el
hangzott a felhívás: "Tartsatok bűnbánatot", hogy tévelygéséból és el
esettségéból afelé forduljon, aki itt hívja. És ha rágondolunk, hogy mi
lyen hallatlan dolog történt volna, ha az emberek így is tesznek ... Em
lékezzünk vissza Izajás jövendöléseire és gondoljuk meg,. hogy "az idők
teljescéqébcn" ez az ország meqvalósulhatott volna. De nem hittek. Az
időt elmulasztották. Eljött a setétség órája, és az ország mintha ismét
eltávolodott volna.

A dolog. így állhat most is és mindenkor. A Miatyánk kérésével
mindenesetre azt hirdeti az Úr: az Isten országa níncs "itt", szilárdan és
készen. Jövőfélben van. Mindig jövőfélben van és nekünk kérnünk kell,
hogy eljőjjön.

Az Isten országa valami olyan dolog, ami reánk irányul. .. ami
hozzánk igyekszik, míndeníkünkhöz .. , míndeníkünkhöz, amint ö iszefűq

günk a mindennel.
Hozzánk igyekszik, de semmi sem kényszeríti, hogy el is érkez

zék. Lehetséges is, hogy ne jőjjön el. Mert csak szabadon jön el. Az
embernek föl kell tárulkoznia. Hinnie kell. Késszé kell tennie magát.
Fel kell csigáznia magában a vágyakozást. Merészkednie kell bebocsá
tani az Isten országát, átadni magát. Mert ha elzárkózik, ha közömbös
és tompa marad, vagy ellenszegül és lázadozik és megtagadja az en
gedelmességet, akkor az Isten országa elkerüli. A mindenható Isten ereje
itt működík ugyan, de a működésének föltétele a mi önkéntesséqünk:
csak ott hat, ahol a szabadság föltárul. Ha ez nem történik meg, nyom
ban tehetetlenné válik az isteni erő. Ha az ernber szétszórja magát a
mindennapokba, ha belebonyolódik a szenvedélyekbe, ha elvesztegeti ma
gát emberre és vagyonra, akkor az ország nem talál magának helyet,
visszavonul, elapad.

Ismét abba a titokba ütköztünk. amellyel újra és újra találkozunk
az evangéliumban: az Isten az Úr. Míndent áthat bölcsessége, míndent
megtehet akarata, míndenható a hatalma, é s m é g i s . .. Szerétetének
határozottságával közeledik és meg akarja valósitani országát, vágyó
dik az ember után és "boldog, ha együtt lehet az emberfíakkal", való
ságra akarja váltani köztük az Egység szeretetközösséqét. isteni ko
molysággal akarja - mégis oly titokzatosan gyöngének mutatkozik az
ember szabadsága előtt!
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Lőrincz Imre fordítása

A Miatyánk arra int bennünket. hogy állandó gondunk tárgyának
kell lennie annak. amin részünkre és a világ számára minden áll vagy
bukik. De ebben nem egyéni aktivizmussal kell el járnunk. amely a maga
erejéből lát a dolgok után. hanem egyetértésben Azzal. aki egyedül ad
hatja meg. hogy amire törekszünk. meg is valósulhasson. Istennel. Őt

kell kérnünk, hogy jőjjön el az ő országa.
De milyen az. amikor az Isten országa valóban eljön egy ember

ben? A szentek megmutatják. Közülük is elsősorban Assziszi Szent Fe
renc. Sok nagy dolgot lehet róla mondani, mindenekelött azonban azt,
hogy eqészcn különös módon az evangélium tolmácsa volt. Benne kü
lönösen világosan és mélyrehatóan arról beszél minden, milyen is az,
ha megtörténik. amit Krisztus akar.

Isten országa van körülötte. Valami nyiltság veszi körül, valami
gazdag. hatékony teljesség. Gyökeréig emberi; igen, Valami egészen szép
és mély értelemben az. De éppen az által az. hogy az Isten szabadon
érvényesülhet benne. És körülötte más lesz a világ. mint bárhol másutt.
A róla regélt legendák - ó egyáltalán nem fontos. hogya madarak
valóban eljöttek-e hozzá és a halak igazán meghallgatták-e és a gubbiói
farkas kezébe tette-e a mancsát. .. de. hogy ilyesmit mcsélhettek róla, azt
tanúsítja, hogy körötte minden más volt, rnínt egyebütt. Eljött az Isten
országa hozzá.

Természetesen hozzá is csak eljöhetett és folyton-folyvást újra el
jöhet. Az Isten országa nála sem volt kész és szilárd. Nála ís az ál
landó jövés állapotában volt: és ha azt vélte volna. hogy már kész és
szilárdan övé. akkor elvesztette volna azt. ami a legdrágább volt a szá
mára. Szünet nélkül áradt rá az a titokzatos teljesség. amit Krisztus
Isten országának nevez. S ó szünet nélkül kitárult előtte és mindig újra
magába fogadta.

ÁRADAT

Nincs semmi ebben a tájban. ami
szikrát esiholna benned. mégis érzed,
hogy hozzád édesül. mig hallani
a szélben főlsóhajtó venyigéket.

Ha majd az első záporok szilaj
patkói fölverik a port s a szikkadt
partok között is friss patak rivall.
tárj ablakot merész csillagaidnak.

Igy tör reád az ár és elmerít.
Emlék csupán? Nem! Boldogító. mély seb.
Mintha végharcát vívó szívedíq
hatolnának az üdvözítő kések.

Tűz Ta.ás
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