
lyen "világi igézet" áldozatai leszünk. A világ dolgai végesek ugyan, mégis min
dig többek, mint puszta tények. A hitben egyszerre állítjuk a dolgok esetlegessé
gét és kapcsolatukat az abszolútummal. A vallásos tapasztalat önmagában kétér
telmű is lehet, a semmi és a személyes abszolútum között vibrál. Isten és a világ
között a "semmi dimenziója'' terül el, amelyet csak Jézus Krisztus lépett át. A
dolgok utalnak ugyan valamilyen végső -jelentésre, de ezt természetes erőből

nem tudjuk kimutatni. Ehhez a hit tiszta fényére van szükség. Guardini ,ennek
világosságában értelmezi a kegyelemre épülő természetes adottságokat. Allítja,
hogy csak az ismeri igazán a világot, aki ismeri Istent, és a természetes világ
ténylegesen a kegyelmi rendre épül, amely Isten szabad teremtő és megváltó jó
sága folytán létezik.

A hit tiszta fénye teljesen és igazán Krisztus személyébőlés tanításából árad.
A reflektáló ember hogyan alkothat Krisztusról olyan képet, hogy szellemét, szí
vét betöltse a hit fényessége? Jézus misztériumát az Egyház folytatja és konkre
tizálja. Az Úr egyháza (1965) képviseli a hit fényét, a világ világosságát, a világ
üdvösségének jelét, Az egyház örökölte Jézus fényét, szeretetét, életét. A keresz
tény élet különböző kérdéseiről szól Guardini számos kiváló tanulmánya. Aki a
hit tiszta fényében lát, egyre készségesebb, engedelmesebb lesz, egyre inkább
együttérez az Ur egyházával. Guardini utolsó írott vallomása szerint: "Semmi
lyen hiteles humanizmus, semmilyen keleti intuíció, semmilyen modern elmé
let a szuperemberről nem veszi olyan komolyan a világot és az embert, mint a
keresztény hit."

KALÁSZ MÁRTüN

Jób

ami az én szemem: az már nem lehetett
vétlen vakságában sem a tied
a vakság derűje tompán fehéredett
ami az én szemem többé nem lehetett

ami az én szájam: az már nem szólhatott
vakságomra félénk hasonlatot
a szó beszédemben csöndben visszafogott
ami az én szájam kékjén nem szólhatott

ami az én eszem: az már nem vehetett
kifelé s lefelé rezzenetet
kirekesztvén magából akár szivemet
ami az én eszem szaván hírt vehetett
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