
Ebben nz esetben biztos, hogy a "jeltest" nem véletlenül hordozza jelen
tését. Már "kezdetben" gondol Isten az emberre, karácsony nem hirtelen
isteni ötlet kétezer év előtti megvalósulása, hanem Isten "emberségének" a
megjelenése (Tit 3, 41). Jézusban az Igen valósult meg (2 Kor 1, 19), az ;,a
titok, amely kezdettől fogva ~l volt rejtve az Istenben, a mindenség terem
tőjében" (Ef 3, 9). A létnek és az életnek ragyogó, világos, abszolút értelmes
titka ez, amelyet azonban eltakar a történelem iszonyú kétértelműsége; elta
karnak a katasztrófák, a zsákutcák és a vargabetűk. Halálos ágyán mondta
Romano Guardini: "Az utolsó ítéleten nemcsak engem kérdeznek majd, ha
nem én is kérdezek, és bízom benne, hogy az angyal nem tagadja meg tőlem

az igazi választ arra a kérdésre, amire nem válaszolt nekem semmiféle
könyv - a Szentírás sem -, semmiféle dogma, tanítóhivatal, teodicea és
teológia, még a saját teológiám sem: Istenem, minek az üdvösséghez ez a
1'ettenetes kerülő út, az ártatlanok szenvedése, a bűn?"

Mire való ez az egész? Ha nem ez az igazi valóság akkor minek ez a lát
szat? S főképp akkor minek, ha ez minden! Ez az a feladvány, amelynek az
eredménye nem jön ki maradék nélkül sem a hivőnek, sem a hitetlennek,
Guardini tudja már azt, amit mi még hiszünk. Ha Isten maga is vállalta az
emberi létet, akkor nem kell kétségbeesnünk sem az ember sorsa, sem a tör
ténelme miatt. Ha testvérünk az Isten, ha nem tartja kevésnek és túlságosan
veszélyesnek az embersorsot, ha elfogadja a hétköznapok egyhangúságát,
eredménytelenségét, az Istentől való elhagyatottságot, a félreismerést, akkor
kell, hogy valahová vezessen ez a sors. Ha Isten saját bőrén érzi az áru
lást, az igazságtalan ítéletet, az ártatlan halálát, akkor keres megoldást. Ha
Isten nemcsak trónjáról szemléli történelmünk eléggé istentelen komédiáját,
hanem belebocsátkozik abba és együtt játszik velünk - komolyan és őszin:

téri úgy, mint mi, akiknek játszanunk kell, akár tetszik, akár nem - akkor
van kibontakozás. Soha nem lehetünk eléggé igényesek az élet és Isten iránt:
Ű nem engedi, hogy belesüppedjünk a tunya jólétbe, hogy megelégedjünk
a biológiai egyensúllyal, a kielégített igények nyugalmával. Ezzel pedig arra
is felhatalmaz, hogy tiltakozzunk, kontesztáljunk a hatalmak, s még Isten
ellen is. Ezért dicséri meg Jóbot, aki ieteniélelmében. perbe száll Vele, és'
számadást kér Tőle.

Válaszul Isten személyesen bocsátkozott a szörnyen nagyszerű kalandba,
ami az ember születésével kezdődik. Neki sem jutott különb sors, mint ne
künk, biztosítja azonban az embert arról, hogy megéri. Karácsony egész
üzenet~t foglalja magában ez az egyetlen szó: érdemes.

*
FölOsleges tehát mohón és aggódva, gonoszan és keserűen védenünk

magunkat a többiektől, fölösleges előre kiábrándulnunk azért, hogy most sem
tér vissza gyermekkorunk és hogy nem' halljuk többé az angyalok glóriáját,
hogy a szokások mögül alig bukkan ki karácsony valósága. Velünk az Isten.
Űt, aki a Minden, nem veheti el már tőlünk senki. Ha pedig testvérünk az
Isten, ak/cor úgy illik, hogy ami szívünkben is ott lakozzék testvérünk jó
sága és emberszeretete. Érdemes karácsonyra készülnünk, ajándékot adnunk
és elfogadnunk, törni a fejünket, hogy milyen meglepetést szerezhetünk azok
nak, akiket szeretünk. Egyszerűen és röviden: érdemes jónak lennünk. Ha
megpróbáljuk, rájövünk, hogy megéri. :Es nem is olyan nehéz.

közmondásHindu

Sírva jössz a világra és körülötted mindenki mosolyog. Igyekezz úgy élni, hogy
mosolyogva távozzál és körülötted mindenki sírjon.
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