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Isten kimeríthetetlen, de nem hozzáférhetetlen titok. Ez már az
Ószövetségből is kitűnik. Ö Jahve, aki a népért van. Ö a szent, aki
kivonja magát az emberek rendelkezése alól, de az ember hűtlen

ségei ellenére is hűséges: újra meg újra odafordul az emberhez. De
Isten nem számítható ki emberi számítgatással. "Az én gondolata
im nem a ti gondolataitok, az én útjaírn nem a ti útjaitok - mondja
az Úr" (Iz 55,8). Pál apostol is gyönyörű szavakkal hangsúlyozza
Isten végtelen voltát: "Mekkora a mélysége Isten gazdagságának,
bölcsességének és tudásának. Mily kifürkészhetetlenek szándékai,
mily megfoghatatlanok útjai!" (Róm 11,33) Bár az általa idézett ősi

himnusz szerint Isten az, "aki egyedül halhatatlan, aki megközelít
hetetlen fényességben lakik, akit senki sem látott, és nem is láthat"
(lTim 6,16), mégis fölülmúlhatatlan módon és véglegesen közel ke
rült hozzánk emberré lett Fiában: "Az Ö révén van... szabad utunk
az egy Lélekben az Atyához" (Ef 2,18).1

Isten titkát Jézusban ismerheljük meg. Pascal is erre figyelmez
tet minket: "Istent csak Jézus Krisztus által ismerjük meg, sőt ön
magunkat is Jézus Krisztus által ismerjük meg... Jézus Krisztuson
kívül nem tudjuk, hogy kicsoda Isten és ki vagyunk mi magunk.
Így a Szentírás nélkül, melynek tárgya Jézus Krisztus, semmit
sem ismerünk, és csak sötétséget és zűrzavart látunk Isten termé
szetében és a saját terrnészetünkben.I" A kortárs teológus, Kasper
az ősegyház gyakorlatára hivatkozva fogalmazza meg ugyanezt
az igazságot: "Az ősegyház nemcsak Jézus személyér és sorsát ér
telmezi »a Fiú- és »Isten Fia- címek révén, hanem magukat eze
ket a címeket is új módon értelmezi Jézus élete, halála és föltáma
dása fényében. Jézus konkrét története és sorsa így Isten termé
szetének és cselekvésének magyarázatává vált. Jézus konkrét tör
ténetét és sorsát úgy értelmezték, rnint magának Istennek a törté
netét és életét... Istennel nem úgy találkozunk, hogy elvonatkozta
tunk mindattól, ami konkrét és meghatározott, hanem teljesen
konkrétan a názáreti Jézus történetében és sorsában. Maga a
Szentírás levonta ebből a következtetést, és Jézus Krisztust nem
csak Isten Fiaként, hanem Istenként jelölte meg.")

Milyennek mutatja be Krisztus, az Isten Fia az Istent? A jézusi
kinyilatkoztatás "újdonsága", "a jó hír" legsajátosabb, legerede
tibb lényege: Isten a szeretet, s mivel szeretet, Atya. Amikor Szent
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4Cerini, Marisa: A
Szeretet-Isten,
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Az Atya ésJézus
szeretetkapcsolata

János első levelében azt ismétli, hogy "Isten szeretet" (4,8.16), az
egész keresztény hagyománnyal ezt úgy kell értenünk, hogy a
szeretet nem egyik jelzője, meghatározója (attribútuma) Istennek,
még csak nem is a legfontosabb tulajdonsága a többi között, ha
nem alany: Ö maga a szeretet. Maga a Szeretet mindenható,
bölcs, szabad, jó, szép....mindezek a szeretet dimenziói, s ezek je
lentik az Újszövetség újdonságát."

Isten Jézus számára egyrészt Úr, akinek minden alá van vetve,
másrészt Atya, aki a mennyekben van (Mt 6,9), aki fölkelti napját
jókra és gonoszakra, s esőt az igazaknak és bűnösöknek (5,45),
aki gondot visel mindenekre (5,26-32), aki Jézus által arra tanít,
hogy Atyának szólítsuk Öt: "Miatyánk" (6,9).

Isten mélységének és tevékenységének titkát megtestesült Fiá
nak személyében és történetében sejteti meg, aki "a láthatatlan Is
ten képmása" (Kol 1,15), "dicsőségének kisugárzása és lényegé
nek hasonmása" (Zsid 1,3), olyannyira, hogy azt rnondhatja ma
gáról: "Aki engem lát, látja az Atyát" (Jn 14,9).

Az evangéliumok kijelentései egymással szinte versenyeznek,
hogy elmondják, a Fiú milyen páratlan egységben áll az Atyával:
"Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, és senki sem ismeri az
Atyát, csak a Fiú" (Mt 11,27), "mindaz, ami az enyém, a tiéd, és
mindaz, ami a tiéd, az enyém" (Jn 17,10), "Én és az Atya egy va
gyunk" On 10,30).

Jézus az Atya "szeretett Fia" (Kol 1,13), akit az Ö szeretete kül
dött, hogy üdvözítse a világot (vö. Jn 3,16-18), az Ö szeretett Fia,
akiben az Atya kedvét leli (vö. Mk 9,7; Mt 3,17); Ö az, akit az
Atya a világ teremtése előtt szeretett (Jn 14,24).

Az Atya az, aki felé Jézus egész lénye irányul. Egészen szemé
lyes kapcsolatban él vele, teljes odaadással követi akaratát. Imád
ságában nemcsak Atyának szólítja (Mt 11,25; 26,39.42; Lk 10,21),
hanem Abbának, Apukának (Mk 14,36). Az ÓSzövetséggel szem
ben egészen új módon fejezi ki Jézus az Atya iránti egyedülálló
bizaimát és bensőséges kapcsolatát.

Érdemes arra a mozzanatra is fölfigyelnünk, hogy Jézus a lé
lekben áll az Atya előtt, benne ad hálát az Atyának. A Szentlélek
lebeg fölötte nyilvános föllépése kezdetén, amikor a Jordán folyó
partján az Atya hangja hallatszik: "Ez az én szeretett Fiam, aki
ben kedvem telik". Lukács tanúsága szerint: "Abban az órában
pedig Jézus kitörő örömmel dicsőítette Istent ezekkel a szavakkal:
dicsőítelek Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a böl
csek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen,
Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki
sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, azt
csak a Fiú, vagy akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni" (Lk 10,21
22). Jézus egyazon lendülettel ad hálát azért, hogy egyedül az
Atyához tartozik, hogy csak Ö látja és csak vele osztja meg egye
dülálló módon intimitását; ugyanakkor pedig hálát ad azért, hogy
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Jézus főpapi imája
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Afiúi függés

általa ismerik meg a kicsik ennek a megközelíthetetlen bensőség

nek kimeríthetetlen gazdagságát. Így nyilatkoztatja ki nekünk a
Fiú az Atyát a Szentlélekben, hogy azután mi is Vele együtt ad
hassunk hálát az Atyának mint fiak: "mivel pedig fiak vagytok,
Isten elküldte Fiának Lelkét a szívünkbe, aki ezt kiállja: »Abba,
Atya!«" (vö. Gal 4,6; Róm 4,16).

Jézusnak ez a hálaadása folytatódik tovább a főpapi imában,
az Eucharisztia alapításában, majd a kereszthalálban teljesedik be,
amikor végleg kinyilatkoztatja az Atya szeretetét irántunk saját is
tenfiúi voltát. Ez szeretetének végső tanújele (vö. Jn 15,13), ami
kor a Fiú teljesen visszaadja önmagát az Atyának, akitől mindent
kapott: "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet". E szerető önátadás
gyümölcseként árad ki a Lélek, aki véglegesen kinyilatkoztatja az
egyháznak Jézus életének és küldetésének mély értelmét, vele
együtt pedig Isten teljes misztériumát, azt, hogy az Isten szeretet
(Ijn 4,8.16), s hogy valamennyien az Atya gyermekei lehetünk a
Fiúban (Róm 8,14-17).

Jézusnak az Atyával és a Lélekkel való kapcsolata nyit utat ah
hoz, hogy fiak módjára bevezettessünk a Szentháromság belső

életébe. Mivel Jézus értünk jött a világba, a Szentlélek által meg
adta a lehetőséget, hogy az Atya gyermekei, az Ö testvérei lehes
sünk, mi is "Atyának" szólíthassuk mindazzal együtt, ami ebből

következik: a meggyőződéssel, hogy Ö oltalmaz minket, a bizo
nyossággal, hogy szeretetére ráhagyatkozhatunk, azzal a lángolás
sal, amely azok szívében lobban föl, akik bizonyosak abban, hogy
szeretve vannak. Nagy Szent Leó mély meghatódottsággal így
szól e valóságról: "Hatalmas titok ez a kegyelem, ez az ajándék,
hogy Isten gyermekévé teszi az embert, s hogy az ember Istent
»Atyjának- hívja, ez minden ajándékot fölülmúl".5

Jézus nemcsak Isten világ fölötti örök otthonába enged bepil
lantást, hanem általa utunk nyílik az Atyához. A Szentháromság
nemcsak színpadon megcsodálható, de számunkra elérhetetlen,
gyönyörű idill. Jézussal egyesülten emberszívünkkel is részt ve
hetünk a Szentháromság életében. A Fiún keresztül mindnyájan
helyet kaphatunk a Szentháromságban. Így leszünk fiak a Fiúban
(filii in Filio).6 Az a kapcsolat, amely Jézust Istenhez fűzi, az az
ontológiai viszony, amely kettejüket egyesíti, a mi utunk is az
Atyához. "Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki
Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket!
Benne választott ki a világ teremtése előtt... Szeretetből eleve arra
rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus
által fogadott fiaivá legyünk" (Ef 1,3-9). "Nézzétek mekkora sze
retetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek hívnak
minket, és azok is vagyunk" (I]n 3,1).

Minden lelkipásztori szolgálat célja: hirdetni "az élet igéjét", az
örök életet, "mely az Atyánál volt és megjelent közöttünk, hogy ti
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Afogadott fiúság
kegyelme

7Vita consercata 25.

A szeretet fokozatai

A szeretet körforgása

is közösségben legyetek velünk: a mi közösségünk ugyanis kö
zösség az Atyával és a Fiúval, Jézus Krisztussal" (l]n 1,2-3).

Hogy lelkipásztori tevékenységünk gyümölcseként az emberek
eljussanak Jézus Krisztus Istenéhez, vagyis elfogadják Jézust test
vérüknek az Atya kezéből, s ezzel beléphessenek a fogadott fiú
ság kegyelmébe, elsődleges feladatunk, hogy mi elfogadjuk Jézus
Krisztust az Atyától nekünk ajándékozott testvérként, hogy mi
magunk belépjünk a fogadott fiúság kegyelmébe. Ha mi nem va
gyunk "közösségben az Atyával és a Fiúval, Jézus Krisztussal",
akkor becsapjuk azokat, akik közösségben vannak velünk, csak
önmagunkhoz vezettük őket, nem pedig Jézus Krisztushoz és az
6 Atyjához. "Amilyen mértékben éli az Istennek szentelt személy
azt az életet, mely kizárólag az Atyának van szentelve (vö. Lk
2,49; Jn 4,34), s melyet Krisztus magához ragadott (vö. Jn 15,16;
Gal 1,15-16) és a Szentlélek lelkesít (vö. Lk 24,29; ApCsel 1,8; 2,4),
annyira hatékonyan működik együtt az Úr Jézus küldetésével
(vö. Jn 20,21) és vesz részt intenzíven a világ megújításában... Az
Istennek szentelt személyek elsősorban akkor válnak misszionári
ussá, ha egyre inkább tudatosítják. hogy Isten kiválasztotta és
meghívta őket, ezért teljesen neki kell élniük... Ily módon Krisztus
hiteles jeiévé válhatnak a világban. Életstílusuknak is ki kell fejeznie
az eszményt, amelynek követését vállalták, s Isten élő jeleivé és
az evangélium ékesszóló - bár gyakran hallgatag - hirdetésévé
kell válniuk.,,7

A lelkipásztori szolgálatot végző klerikusoknak és laikusoknak
elsődleges feladata tehát nem az aktivitás, a zsonglőrködés, hogy
az egyházból virágzó kft-t fabrikáljanak a maguk rátermettségé
vel, ügyességével és ügyeskedésével, hanem hogy átadják az éle
tüket Krisztusnak a Lélek által az Atyának: "A lelkipásztori szere
tet első mozzanatának az önátadásnak kell lennie."

Emberi életünkben két fokozatban éljük meg a szeretetet. Elő

ször szüleinktől passzív befogadói vagyunk a felénk irányuló sze
retetnek, később mi magunk leszünk cselekvői a szeretetnek.

Istenkapcsolatunkban is megnyilvánul a szeretetnek ez a ket
tőssége. A befogadás fázisa, amikor Krisztusban megismerjük Is
ten szeretetének misztériumát. Tőle megtanuljuk, hogy az Atyától
kapunk mindent. Ezek után következik az adás fázisa: a szeretet
nem maradhat egyoldalú. Aki fölismerte Isten szeretetét, maga is
törekszik arra, hogy részese legyen a szeretet körforgásának. Egy
részt adja magát az Atyának a Fiúba vetett hitével, másrészt adja
magát a másik embemek. A keresztény ember nem önmagának
él, hanem másoknak és másokért.

A szeretet körforgásakor szükség van arra, hogy az ember
higgyen az Atya ajándékában, hogy Isten szereti az embert, bű

nös állapotában is: "Megismertük a szeretetet, mellyel Isten szeret
bennünket, és hittünk benne" (lJn 4,16). Akkor hiszek ebben a
szeretetben, ha megértem és elismerem, hogy Krisztus, az Üdvö-
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A megtérés kegyelme

Az istengyermekség

Az apostolok
meghívása

zítő és Úr, egyedülálló és kivételes módon közvetítő Isten és az
ember között, hogy Isten neki adott át minden hatalmat a
mennyben és a földön, hogy az Atya mindazokat gyermekeivé fo
gadja, akik Krisztusa üdvösségére hagyatkoznak. A hitnek ez az
aktusa állandó küzdelem.

Ahhoz, hogy a hit nehézségeit az ember legyőzze, meg kell ér
tenie Isten szándékait, s meg kell tanulnia szeretni, vagyis Isten
kegyelmének erejében meg kell térnie. A megtérés sokszor azért
nehéz, mert félünk attól, hogy nálunk nagyobb valaki emeljen az
ismeretlen felé. önmagunkat akarjuk megváltani. Ezt a félelmün
ket az Atya Jézusban megnyilvánuló szeretete segít legyőzni. Jé
zusban az Isten, hogy egészen közel hajolhasson hozzánk, rnint
egy .visszaszorította" mindent betöltő végtelen létét, hogy helyet
adjon az embemek, és ő merje elfogadni a neki fölkínált szere
tetet. Jézus "Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolog
nak, melyhez erőszakosan ragaszkodjék, hanem kiüresítette ön
magát" (Fil 2,6-7). Tehát a szeretet passzív és aktív fázisa egya
ránt Krisztuson keresztül érkezik el hozzánk. A megtestesült Fiú,
az Emberisten az, akiben az Atya egyesül az emberiséggel, és aki
ben az emberiség válaszol, gyermeki kapcsolattal. Így válik az
ember, akit a megtestesült Fiú váltott meg, "új teremtménnyé a
Lélek adományozása által", így válik az ember "az isteni termé
szet részesévé" (2Pét 1,4), Isten gyermekévé. "Mily nagy szere
tetet tanúsított irántunk az Atya: Isten fiainak hívnak minket, és
azok is vagyunk" (lJn 3,1).

Pál apostol többször is tanúskodik istengyermekségünk valódi
ságáról. Krisztussal "eggyé lettünk a keresztség által" (vö. Róm
6), részesültünk az Ó halálából és föltámadásából, az Euchariszti
ában testével táplálkozunk, annyira, hogy testének tagjává válunk
(vö. IKor 11-12). A Fiúban mintegy fiakká leszünk, "társörökösei"
mindannak, ami az Atya egyetlen örökösét, Jézust megilleti.

Mert Jézusban, "Óáltala, Övele és Őbenne" válunk fiakká,
ezért mind személyes, mind lelkipásztori munkánk szempontjából
nagyon fontos, hogy a krisztuskövetés elsősorban nem Jézus tu
lajdonságainak utánzását jelenti, hanem személyes egyesülést.
Gondoljunk például az apostolok meghívására: "Tizenkettőt vá
lasztott ki, hogy vele legyenek". Nem egy bizonyos feladatra je
lölte ki őket, nem is valamilyen tanítást adott át nekik, hanem ar
ra hívta őket, hogy mellette, vele, végül pedig benne legyenek.
Minden keresztény ember küldetésének ez a gyökere. Ha ez hi
ányzik, akkor a legnagyszerűbb tett is csak magamutogatás, saját
dicsőségünk keresése, emberek önmagunkhoz vezetése csupán.
Semmilyen megújulási kísérlet sem segít az egyháznak, ha nem
vagyunk egységben Jézussal. Képességeinktől függetlenül mind
nyájan azt a hivatást, azt a lehetőséget kaptuk, hogy vele le
gyünk. Vele legyünk az Eucharisztiában, a munkában, az imában,
az érte elfogadott szenvedésben, életünk rendjében. Nem az szá-
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mít, hogy amit teszek, az látványos-e vagy sem. Célját, értelmét
az adja meg, hogy vele vagyok!8

Pál apostolnál nem hallunk a "krisztuskövetésről". Valójában
azonban csak a fogalom nem szerepel nála, a tartalom nagyon is
jelen van, mégpedig teológiailag elmélyült formában. Pál számára
a keresztény élet Krisztussal való élet, sőt részesedés halálában és
föltámadásában. A Római levél 6. fejezete úgy tekinti a keresztsé
get, mint meghalást Krisztussal és vele való eltemetkezést, amely
nek célja, hogy vele együtt a föltámadásra is eljusson a megke
resztelt. Ez azonban erkölcsi követelményt is jelent: meghalni a
bűn hatalmának és élni Isten akaratának. Talán legszebb vallomá
sa a páli értelemben vett krisztuskövetésnek: "Már nem én élek,
hanem Krisztus él bennem" (Gal 2,20).

Isten szeretete Jézus Krisztusban vált láthatóvá. Ez a szeretet
kétirányú. Egyrészt az Atyára irányul: föltétlen engedelmességben
belőle, általa, neki él; másrészt az embert öleli magához, föltétlen
elfogadó, résztvevő szeretettel. Egészen beleadja énjét ebbe a sze
retetbe. E kettős szeretet azonban egyetlen áramkört alkot. A ket
tő nincs ellentétben egymással, sőt nem is választható szét: egyet
len organikus egységet alkot.

A keresztény embemek Jézus érzületét kell kialakítania; úgy
kell szeretnie, mint Jézus, tehát ezzel a kettős, Istenre és emberre
egyszerre irányuló szeretettel. Az él igazán a megszentelő kegye
lem állapotában, aki nemcsak súlyos bűnöket nem követ el, ha
nem együtt szeret Istennel. Ezáltal ismeri meg Istent is. "Aki nem
szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet" (Ijn 4,8). "Sze
retteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell
egymást" (lJn 4,11). Aki szeret, az közvétlenül Istennel kerül kap
csolatba. Az embertárs szeretete már önmagában istenszeretet.
Szent Ágoston így teszi föl a kérdést: ha egyszer a Szenthárornsá
got egészen megismerni nem tudjuk, hogyan szerethetjük? Úgy,
hogy szeretünk - válaszolja. "Senki se mondja, nem tudom, mit
szeressek. Szeresse embertársát, s akkor magát a szeretetet szereti.
Aki pedig eltelik szeretettel, nemde Istennel telik el? Ha a szere
tetet látod, magát a Szentháromságot látod. A testvéri szeretet
nemcsak Istentől van, hanem benne van az Isten. Amikor tehát
testvéreinket szeretetben szereíjük, valójában Istent szeretjük."

Igazában a szeretet általlétezünk. Amikor nem szeretünk, tu
lajdonképpen nem létezünk. Isten azt akarja, hogy valósítsuk meg
magunkban azt a mérhetetlen lehetőséget, amely bennünk rejlik.
Aki lát bennünket, általunk tapasztalhassa meg: Isten a szeretet.
Képesek vagyunk erre, hiszen Isten a maga képmására alkotott
bennünket, majd Krisztusban, a saját létében részesített minket,
hogy amint Ö a Szeretet, úgy az ember is az legyen. Nüsszai
Szent Gergely mondja: "Isten szeretet és a szeretet forrása ... A Te
remtő belénk véste ezt a jegyet is; ha ez nincs meg, akkor az em-
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A szeretet
mint lsten léte

Megtestesülés

A szeretet formái

ber elveszíti igazi arculatát. Ha szeretet vagyunk, akkor tudunk
az Ő gyermekeiként válaszolni Istennek, aki a szeretet."

Ha a szeretet valóban Isten léte, lényege, akkor ez az ember lé
nyege, léte is. Az ember akkor valósítja meg önmagát Isten tervé
nek megfelelően,ha tökéletes a szeretetben, amelyet Isten áraszt a
szívébe a Szentlélek által. Ekkor válik "másik Krisztussá" (alter
Christus) Krisztusban, s él fiúként a Fiában, közösségben az Atyá
val. Így teljesül be az ember hivatása, amelyet az egyházatyák ez
zel a merész, de találó kifejezéssel jelöltek meg: megistenülés (di
vinisatio). "A szeretettől megerősített ember - írja Maximosz hit
valló - Isten által áthelyeződik Istenbe... Isten azért teremtett
minket, hogy részeseivé legyünk az isteni természetnek, és belép
jünk az Ö örökkévalóságába, hogy mi, akik kegyelemből megiste
nültünk, hozzá hasonlóak legyünk."

A szeretetnek van néhány konkrét formája, amelynek segítsé
gével fiúként a Fiúban mind teljesebb közösségbe kerülünk az
Atyával.

a) Szeressünk megelőzően! Isten Krisztusban úgy jelenik meg,
szavakban és tettekben, mint feltétlen, ingyenes és teljes szeretet.
Isten elsőként szeretett (vö. 1Jn 4,19). A megelőző szeretet teremtő

erejű. "Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást
ti is" an 13,34; 15,12-17).

b) Legyünk az egység építői! Jézus főpapi imájában azt kéri,
hogy valósuljon meg közöttünk az egység teljessége, amely az
Atya és Ö közötte van. "Legyenek mindnyájan egy. Amint te,
Atyám, bennem vagy és én benned, úgy legyenek ők is egy mi
bennünk" an 17,21). Az Atya terve: a szentháromságos élet kiter
jesztése az egész emberiségre. "Tudod, mennyire kell szeretnünk?
- kérdezi korunk egyik misztikusa, s mindjárt válaszol is: annyi
ra, hogy tökéletesen elemésztődjünk az egységben." A Szenthá
romság egységéhez közel kerülni nem csupán spekulatív erőfeszí

tés, hanem a megkeresztelt ember mindennapi feladata.
c) Merjünk ajándék lenni egymás számára! A szeretet, amely a

többiek szíve mélyéig vezet bennünket, önmagunk megsemmisü
lésében valósul meg. Az egység olyan szeretetet kíván, amely
kész meghalni önmagának a másikért. A három isteni személy,
amikor eggyé válnak közös tennészetükben, a szeretetben, rnint
egy megsemmisülnek, de épp azáltal, hogy egyesülnek, újra meg
találják önmagukat. Krisztus arra hív bennünket, hogy higgyünk
az Atya és a közötte lévő kölcsönös egységben. "Higgyétek, hogy
én az Atyában vagyok, s az Atya énbennem. Ha másképpen nem,
legalább a tetteimnek higgyetek. Bizony mondom nektek: aki hisz
bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe
vittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz" an 14,11-20). Egymás
nak elajándékozni önmagunkat csak Istenben leszünk képesek.
Ezért kéri Jézus: "legyenek egy mibennünk" an 14,21).
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emberben,
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Misztérium és
communio

10Lukács László:
Közösségben

Istennel - egymással,
Teológia 1995. 4. 200.

d) Engedjük, hogy Isten és embertársunk lakást vegyen ben
nünk! Igazán csak a személy tud találkozni a személlyel. A sze
mélytelen valóságok sohasem találkoznak, legföljebb érintkeznek,
súrlódnak, elegyednek egymással. Az élőlények között a földön
igazában csak az ember képes igazi találkozásra, amelynek
transzcendens jelentése van. Valamiképpen Istenre utal, Istent te
szi jelenvalóvá, Benne válik teljessé. Az igazi találkozásban a má
sik jelenvalóvá lesz bennem, a személy megsokszorozódik, a sze
retett személy valamiképpen belém költözik, ahogy a Szentírás
páratlan egyszerűséggelés kifejező erővel megfogalmazza: "lakást
vesz bennem", miközben én is lakást kapok a másik - Isten és
ember - belső világában. Az igazi találkozásban tehát személyes
voltomat adom oda a másiknak, a másikat pedig személyembe
fogadom, anélkül, hogy ez bármelyikünk valóján csorbát ejtene. A
legnagyszerűbb ajándék ez, amit kaphatunk és adhatunk. Az iga
zi találkozás azt jelenti, hogy a másik szabadon járhat-kelhet ben
nem. A valódi találkozó jelenlét. A futó találkozó, a véletlen talál
kozás lehet az igazi találkozás előkészítője, de nem maga a talál
kozás. Olyan ez csupán, mint a biliárdgolyók "találkozása": egy
ponton egymáshoz ütődnek, s máris távolodnak egymástól.
Krisztus sokkal mélyebb találkozásra hív bennünket. Az igazi ta
lálkozás titka a szeretetben van, általa a személyek legbensőbb

magva kapcsolódik össze. "Aki szeretetben marad, Istenben ma
rad és Isten őbenne" (I]n 4,16), a személy beköltözik a másik sze
mélybe, és benne lakik.9

Krisztus Isten örök titkába, a Szentháromságba enged betekin
teni, az Atya és Fiú tökéletes egységébe a Szentlélekben. De a
Szentháromságnak ez az egysége nyitott az ember felé: "Szere
tetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint
Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk" (Ef 1,3-9). "Hirdeljük
nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk.
Amit láttunk és hallottunk, nektek is hirdeljük, hogy közösségben
legyetek velünk. Mi ugyanis közösségben vagyunk az Atyával és
az Ö Fiával, Jézus Krisztussal" (Ijn 1,2-3).

Isten Jézus Krisztusban szeretetközösségre lépett az emberrel.
Az egyháznak pedig azt a küldetést adta, hogy ezt a közösséget
egyre teljesebbé tegye: egyre szorosabb egységre lépjünk Istennel,
s egyre teljesebbé tegyük Isten népének egységét, s így hatéko
nyan mozdítsuk elő az egész emberiség egységét. Ez a communio
nem emberi erőfeszítés eredménye csupán, hanem elsősorban Is
ten ajándéka. Az egyház a föltámadt Krisztus erejéből él. Mi sze
retnénk ehhez hozzáadni a magunk "igen"-jét.10
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