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Adogma*

Tudjuk, hogy a megkeresztelt ember természetfeletti méltósága az ember tenné
szetes méltóságán alapul, bárazt végtelenűlfölülmúlja: Agnosce, christiane, dig
nítatem tuam - Deus qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condi
disti ... Igy tehát Krisztus titokzatos testének egysége, ez a természetfölötti egy
ség föltételezi az emberi nem egységét, ezt a tennészetes egységet. Az egyház
atyák is, amikor a kegyelemről vagy az üdvösségről beszéltek, állandóan szem
előtt tartották Krisztusnak ezt a titokzatos testét, és amikor a teremtésről tár
gyaltak, ugyancsak siokásuk volt, hogy nemcsak az egyedek teremtését emlí
tették, az első férfit és az első asszonyt, hanem szerették úgy szemlélni Istent,
mint az emberiségnek, ennek az egyetlen egységnek a teremtőjét.

Szent Ireneusz például azt mondja, hogy Isten az idők kezdetén elülteti az
emberi nem szölöjét. Szeretettel gondozza ezt az emberi nemet, és elhatároz
za, hogy kiárasztja rá az ő Lelkét, és megadja neki a fogadott fiúságot (Ad
versus Haereses, passím), Ireneusz és ugyanígy Origenész (In Genesim. Hom.
2,5; 9,3; 13,2), valamint Nazianzi és Nisszai Szent Gergely, Alexandriai Szent
Cirill, Maximosz és Hiláriosz szemében az Evangélium elveszett báránya,
akit a jó pásztor vissza vezet az akolba, nem más, mint az egyetlen emberi
természet, melynek szörnyü állapota annyira megindította Isten Igéjét, hogy
úgy mondjuk, otthagyta az angyalok márhetetlen nagy nyáját, hogy segítsé
gére siessen. Az egyházatyák ezt az emberi természetet egy sereg hasonló
kifejezéssel minősítik, amely mindegyikének megvan a maga konkrét árnya
lati jelentősége, de amelyek azt is mutatják, hogy az ő szemükben valóban
egyetlen valóságról van szö. Szenilélték ennek az egyetlen emberi nemnek
mint egyetlen létezőnek a születését, életét és növekedését. Az első bűnben

ez az egyetlen létező a maga teljességében elesett és kiűzetett a Paradicsom
ból (Nagy Szent Gergely, Origenész, Nisszai Szent Gergely), és kemény szá
műzetésre ítéltetett várva a megváltását. Es végül Krisztus úgy jött el hozzá,
mint "egyetlen Jegyes", akinek egyetlen jegyese az "egész emberi faj" (Chri
sostomos, In Pascha, Sermo 1).

A szentatyák és a pogány bölcsek

A szentatyáknál állandóan figyelembe kell vennünk (bármilyen is legyen ennek
a gondolatnak az eredete) azt a bizonyos szempontból különös beszédmódot,
amelyet egyiküknél-másikuknál találunk; például Methodiosznál, aki számára
Krisztus Adámnak egy új megjelenése, akit az Ige újra éleszt. Ha többen ilyen
fontosnak tartják Adám üdvösségér, nemde az lehet ennek az egyik oka, hogy

,. Részlet a szerző Catholicisme című múvéból
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az egész emberi nem üdvösségéhez szükséges az emberi nem fejének üdvössé
ge? ,Epiphaniosz egyik homíliájában említi "ezt a mindannyiunkban belilllako
zó Adámot" (Homilia 2). Chrisostomos egy másik homiliában így szól: "Krisztus
keresztáldozata által az első ember elnyerte az üdvösséget. Ez az ember, aki
mindannyiunkban van" Un Pascha, Sermo 2). Nemde éppen ez lehet annak a
legendának az igazi értelme, miszerint Adámot a Kálvária hegyén temették el
és így a Jézus oldalából kifolyó víz által lett megkeresztelve? Nemde ennek a
nagyon sokáig igen átütő erővel jelenlevő mentalitásnak jelei azok a liturgikus
szövegek és azok a művészi alkotások, amelyek ezt az eseményt megjelenítik,
amelyek Krisztusnak a "poklokra" való leszállására vonatkoznak, ahol egyedül
az első ember említtetik?

A szentatyák, mielőtt tanulmányozták volna a történelmet kezdettől a vi
lág beteljesedéséig, mindenekelőttezt az emberi természetet vizsgálták a ma
ga mélységében, hogy felfedezzék egységének elvét. Számukra ez az alapelv
nem látszott különbözni attól, ami az emberi !Iléltóság alapja. Nemde már a
Teremtés könyve jelezte nekik, hogy Isten az O képére teremtette az embert?
Es valójában az isteni képmás nem különbözik egyik és másik emberben,
hanem mindegyikben ugyanaz (Szent Athanasziosz, Nisszai Szent Gergely).
Istenből való ugyanazon titokzatos részesedés alkotja a szellemet, amely egy
szerre megvalósítja az emberi szellemek közötti egységet. Innét való az az
ágostonos lelkiségnek oly kedves gondolat, miszerint az egyetlen szellemi
család, az emberiség arra rendeltetett, hogy Isten egyetlen városát alkossa
meg. Ismerjük Nisszai Szent Gergely tanítását, aki megkülönbözteti az em
beri faj első egyedeit - akik létrehozó okaikból "mintegy fokok szerint"
jöttek elő "természetes ésszükségszerű fogantatás által", minden más élőhöz

hasonló módon - a képmás szerinti Embertől, aki közvetlen és időfölötti

teremtés tárgya, aki mindegyikünkben benne van, és aki belőlünk olyan mély
egységet alkot, hogy amint nem lehet beszélni három Istenről, úgy nem le
hetne beszélni többé az emberekről többes számban (De Hominis Opificio,
passím). Mert "az egész emberi természet, az első emberek természetétől

kezdve az utolsókig a Létezőnek egyetlen képmása" (uott). Szent Gergelynek
ez a tanítása nem maradt csupán a sajátja, hanem nagy vonalakban olyan
hagyományt teremtett, amelyet a 16. században Ruysbroeck újra földolgozott
csodálatos, Az örök üdvösség tükre című J.!lűvében:

"A mennyei Atya minden embert az O képmására teremtett. Az Ó képe,
az Ó Fia, az Ó örök Bölcsessége..., aki minden teremtmény előtt létezett. Mi
mindannyian ezzel az örök képmással kapcsolatban teremtettünk, mely lé
nyegében és személyesen minden emberben megtalálható, mindenki birto
kolja a maga teljességében és oszthatatlanságában és mindannyian együtt
belőle csak az egyet birtokolják, így mi mindannyian egy vagyunk. Az örök
képmásunkba bensőleg egyesítve, mely nem más, mint Isten képmása, a mi
életünknek, létbe szólításunknak bennünk fakadó forrása" (8. fej).

Amikor a pogány bölcsek, Kelszosz és Pörphürosz kigúnyolják a keresz
tényeknek, ezeknek az új barbároknak azt a törekvését, hogy minden embert
ugyanabban a hitben egyesítsenek, könnyű volt az atyáknak, erre válaszolva
azt állítani, hogy ez a törekvés nem is olyan őrült, hiszen minden ember az
egyetlen Istennek ugyanazon egyetlen képmására teremtetett. Ez a fajta isteni
monogenizmus, amely létrehozza az isteni egység és az emberi egység kö
zötti kapcsolatot, gyakorlatilag magát a monoteizmust alapozza meg és meg-
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adja neki teljes értelmét (Nisszai Szent Gergely és Philőn). Az első századok
szóhasználatában Adámot leggyakrabban nem az emberi nem atyjának ne
vezték, hanem csak az Isten által "először teremtett", "az elsőszülött" nevet
viselte, mint ahogy a Lukács-evangéliumban, Jézus családfájában a maga
egyszerűségébenoly ünnepélyes végső formula mondja:

" ...Enosz fia, ez Szeté, ez Adámé, ez az Istené". Hinni ebben az egyetlen
Istenben egyben azt is jelentette, hogy hinni mindenek közös atyjában, az
"Unus Deus et Pater omnium"-ban (Ef 4,6; Róm 3,30; ApCsel 17,26-28.; lásd
Mt 2,10). A Krisztus által tanított imádság első szavai ezt hirdetik: az egyis
tenhit egyetlen testvériséget tételez föl. Amikor tehát ezt állítja a Miatyánk
első szava, akkor egyben föltételezi rnínden ember eredeti egységét is, és azt
is, hogy minden embemek ténylegesen egyesülnie kell ugyanabban a kul
tuszban (istentiszteletben): adunari ad unius Dei cultum (Sevillai Izidor).
"Mivel az, aki bennünk lakik, egyetlen, mindenütt egybekapcsolja és egybe
köti az egység kötelékével azokkal, akik az övéi" (Szent Cyprián: De cath.
Ecel. unitate, 23).

Szent Iréneusz többször kiemeli ezt a kettős vonatkozást: "Csak egy Atya
isten van és csak egy Logosz-Fiú és egyetlen Lélek és csak egyetlen üdvösség
mindazok számára, akik hisznek benne.. Csak egyetlen üdvösség van, mint
ahogyan egy Isten. - Csak egyetlen Fiú van, aki teljesíti Atyja akaratát, és
csak egyetlen emberi nem van, melyben beteljesednek Isten misztériumai"
(Adv. Haereses, 4, 6, 7; 4, 9, 3; 5 in fine).

Ugyanígy Alexandriai Szent Kelemen, miután a pogány kultusznak ocs
mányságait leleplezte, költészettől ragyogó lapokon ünnepli a Logosz misz
tériumait és bemutatja azt a "isteni karvezetőt", aki magához hív minden
embert: "Avattasd magadat be ezekbe a mísztériumokba és táncolni fogsz az
angyalok kórusában a teremtetlen Isten körül, míg az isteni Logosz velünk
fogja énekelni szent himnuszait. Ez az örökkévaló Jézus, az egyetlen Főpap,

aki egy az Atyával, imádkozik az emberekért, és hívja őket: - Figyeljetek
rám, kiáltja, megszámlálhatatlan népek vagy inkább ti, mindnyájan, kik ér
telemmel rendelkeztek, legyetek bár barbárok vagy görögök! Az egész em
beri nemet hívom én, aki az Atya akaratából annak szerzője vagyok. Jöjjetek
hozzám, hogy az egy Isten és az Isten egyetlen Logosza alatt egyetlen ren
dezett egységbe tömörüljetek" (Protrepticos, 12).

A megváltás mint restauráció

ilyen föltételek mellett mindenféle hűtlenség az isteni Képmáshoz, amelyet az
ember magában hord, minden szakítás Istennel, egyben az emberi egységnek a
szétszakítását is jelenti anélkül, hogy meg lehetne szüntetni az emberi nem ter
mészetes egységét - mert az Isten képmása bármennyire be legyen is szeny
nyezve, leronthatatlan. A bún azonban lerontja az emberiség sze1Iemiegységét,
melynek a Teremtő tervei szerint annál bensőségesebbnek kell lennie, minél
teljesebben megvalósul az ember természetfölötti egysége Istennel. Ubi peccata,
ibi multitudo (Origenész In Ezech., hom 9, 1). Origenész ezen megjegyzését hűsé
gesen követő Maximus hitvalló úgy szemléli az eredeti búnt, mint szétválást,
széttöredezést, vagy a szó pejoratív értelmében azt mondhatnánk individuali
zádót, mert amíg Isten mindent közreműködtet a világban, hogy mindeneket
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az egységre vezessen (Quaestiones adThalassium, 2), addig a bún által, melyet az
ember elkövet, "az egyetlen természet ezer darabra töredezik" és az emberiség,
melynek egyetlen harmonikus egységet kellett volna alkotnia, amelyben az
enyém és a tied nem lenne szembeállítva, individuumok porfelhőjévé robban
szét, akik határozottan egymásnak ellentmondó irányokat követnek.

"Es most - vonja le a következtetést Maximus - szétszedjük egymást,
mint a vadállatok..." (Ibid. 64). A maga részéről Alexandriai Szent Cirill is azt
állítja, amikor ki akarja fejteni az eredeti bűn és az egyetlen Megváltó szük
ségességét, hogya "sátán szétszört minket" (In /0., 1.7). Szent Agoston is egy
nagyon érdekes részletben, ahol még érezhető egy ősi mítosz visszhangja,
szímbelikusan hasonló magyarázatot ad. Miután görög nyelven kapcsolatba
hozta Adám nevének négy betűjét a világ négy égtájával, hozzáteszi: "Adám
maga is elterjedt most az egész föld színén. Egykor egyetlen helyre volt kon
centrálva, de elbukott és most bizonyos szempontból széttörve magát, nyá
jával betöltötte az egész világot" (In psalm. 95).

Ilyen módon is meg lehetett tehát közelíteni a rosszat a maga benső lénye
gében és csak sajnálhatjuk, hogya későbbi teológia ebből hasznot nem hú
zott. Ehelyett ma szinte egyhangúlag az egyedi emberi természeten belül
keressük azt a bizonyos titkos sebzettséget, és hogy úgy mondjam, a zavart
a rugókban, amely a gépezet rossz működését okozza. Egyesek eltúlozzák a
rosszat, mások lekicsinylik. A régiek viszont az emberi egyedek alapvető

közös állapotát szemlélték, amelyet a bűn megsebzett, és ennek a belső sza
kadásnak volt következménye a társadalmi, a külső szakadás. Nyilván ez a
két kifejtés nem mond ellent egymásnak és nemegyszer egybekapcsolva ta
láljuk őket. Szent Agoston, akitől általában elsősorban a belső elemzéseket,
azokat a pszichológiai csodákat jegyezzük meg, amelyeket a Vallomások köny
veben találunk, mégsem hanyagolta el a másik szempontot, mint ahogyan ezt
láttuk. Ami Szent Maximust illeti, ő is néha egybefogja ezt a két szempontot:
"Az ördög - mondja például -, az ember csábítója kezdettől fogva elsza
kította az ember akaratát Istentől, és elszakította az embereket egymástóL"
(Epist. 2). Igy tehát a régiek szemlélete és a mi szemléletünk közötti tanítás
beli egység meg van mentve, csak a nézőpontok különbözőek.

Maradjunk mi az ősi felfogásnál: mivel a megváltás restaurációs mű, ab
ban áll tehát, hogy az elveszett egység visszaállíttatik: vagyis az ember ter
mészetfeletti egysége Istennel és az emberek egymás közötti egysége. "Az
isteni irgalom összegyűjtötte mindenünnét a darabokat, szerétetének tüzébe
vetette és visszaállította széttört egységüket... így alkotta újjá Isten aztamit
teremtett, így adott új formát annak, amit kezdetben formált" (Szent Agos
ton: In psalm. 58; 95). Isten azzal emeli föl az embert, aki elveszett, hogy
összegyűjti szétszórt tagjait és saját képére újraalkotja (Alexandriai Sándor,
Uj-teológus Simeon). Mint a méhek királynője, Krisztus maga köré gyűjtötte

az emberiséget (Hippolütosz In Cantic. 1,16). Ez a Kálvária csodája: "Minden
fajta csoda történt itt: Isten a kereszten, a Nap elhomályosodik..., a templom
kárpitja kettéhasad, Krisztus oldalából víz és vér ömlik, a föld megrendül, a
sziklák összetörnek, a halottak föltámadnak. .. Ki lenne képes ünnepelni eze
ket a csodákat? - de egyik sem hasonlítható üdvösségünk nagy csodájához:
A kis vércseppekből megújul az egész világ, és mindenember számára olyan
lesz az, mint a füge nedve, mely megalvasztja a tejet. Osszegyűjt bennünket
és visszaállítja egységünket" (Nazianzi Szent Gergely Discursus 45,29).
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Vagy ha más képet akarunk; Krisztus az a varrótű, amely a szenvedés alatt
fájdalmasan átszúrta, de aztán mindent magával vonzva kijavította az Adám
által egykor szétszakított ruhát. Egybevarrta a két népet, a zsidót és a po
gányt és mindörökké eggyé alkotta (Paschase Radbert), "Divisa uniuntur,
discordantia pacantur" (Fulgentius Ad Monimum, 1. 2, 10). Ezt vitte végbe
lényegében már maga a megtestesülés is.

Krisztus létének első pillanatától kezdve virtualiter már magában hord
minden embert (Alexandriai Szent Cirill, Thesaurus, 15) - Erat in Christo Jesu
omnis homo. Mert az Ige nemcsak egy emberi testet vett magára; a megteste
sülés nemcsak egyszeru korporáció volt, hanem, ahogy Szent Hilarius mond
ja, egyfajta concorporatio (Hilarius In Mat., 1,6, 1).

A mi emberségünkbe testesült bele és magába testesítette a mi embersé
günket. Universitatis nostrae caro est [actus (Hilarius in psalm. 5). Fölvév~ egy
emberi természetet, magával az emberi természettel egyesült, amelyet O ma
gába zárt (Origenész, Methodiosz, Nisszai Szent Gergely stb.) és valamikép
pen az egész emberi természet lett az O teste. Naturam in se universae carnis
adsumpsii. Az egész emberi természetet vitte fel tehát a Kálváriára (Szent
Cyprianus, Alexandriai Szent Cirill) és az egész emberi természetet támasz
totta fel (Nisszai Szent Gergely), és az egész emberiséget üdvözítette. A meg
váltó ~risztus nemcsak az egyes embereknek ajánlja föl az üdvösséget, ha
nem O maga mindenek üdvössége (Jeruzsálemi Szent Cirill, Krétai Szent
András). Az üdvösség tehát minden ember számára abban áll, hogy szemé
Iyesen beleegyezik a Krisztushoz való eredeti tartozásba, oly módon, hogy
ettől a Mindentől nem szakad el (Róm 11,22).

Szent János evangélista nem hiába állítja, hogy az Ige azért jött, hogy köz
tünk (bennünk) lakozzék. Ezen azt a mélységes misztériumot értette, hogy
mi mindannyian Krisztusban vagyunk, és hogy az emberiség közös személye
visszanyerte j1Z életet, amikor O közénk jöJt.

Második Adámnak is nevezzük, inert O adta meg minden dolog termé
szetének közösségát a boldogság és a dicsőség elérésére, mint ahogyan az
első Adám a bűn által romlásra és gyalázatra adott mindeneket. Az Ige úgy
jött el mindenkibe, hogyegyvalakiben jött el, hogy aztán ~z egyetlen Isten
Fia a szentség Lelkeáltal kiárassza az egész emberi nemre az O méltóságát úgy,
hogy megvalósuljon mindegyikünk számára, a közülünk egyetlennek kö
szönhetően, a Szentírás szava: "mondtam, istenek vagytok, a Magasságbeli
fi ."aI.

" ...Az Ige bennünk lakik, egyetlen templomban, amelyet általunk ésértünk
vett magára, hogy mi mindannyian benne legyünk és így kiengeszteljen min
deneket egyetlen testben az Atyával..." (Alexandriai Szent Cirill In [o. 1. 1).

Az atyák ésa platonizmus kérdése

Hasonló tanításokkal kapcsolatban szoktak az "atyák platonizmusára" hivat
kozni; de amilyen mértékben gondolataik filozófiai jellegű befolyást tartalmaz
nak, az nem érinti a lényeget és nem is annyira platonista hatást tükröz, mint
inkább az "egyetemes létező" sztoikus fogalmához kapcsolódik, amelyre két
ségtelenül hivatkozni kellene, hogy tisztázzuk a dolgokat. Marcus Aureliusnál
például nagyon sok kijelentést találunk, ahol arról beszél, hogya sok konkrét
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egyedi dolgot a kozmosz konkrét teljessége tartalmazza, és hogy ezek a létezők

az egyetlen Mi-ból részesülnek. De ez a gondolat az atyáknál másodlagos. Oriz
kedjünk a különböző hatások vizsgálatánál a több protestáns történésznél talál
ható módszertől,ahogyan ők kutatják ezeknek a hatásoknak a jelenlétét a Bib
liában és az atyák írásaiban. Ez utóbbiakban sokszor nem találnak egyebet, mint
hellenista beszüremkedést és hatást, míg például Szent Pálnál és Szent Jánosnál
tiszta kinyilatkoztatást és tiszta vallást. Ez a kemény kritika és ez a sztoikus
hatás az atyák műveiben,de nem annyira ezek a filozófiai elképzelések irányí
tották gondolkodásukat, mint inkább a keresztény létezés nagyon is eredeti fel
fogása. Hogyan is vonatkoztathattak volna el mindenféle sztoicizmustól, amikor
ki akarták bányászni a nagy Szent Pál-i levelek hasonlatát, például a testről és
a tagokról szólót? Hogy is maradhattak volna hűségesek a Zsidókhoz írt levél
hez, hogyha előbb mindenféle platonizmust el kellett volna távolítaniuk? Nem
voltak aggályosak sok mindent kölcsönözni a nagy pogány gondolkodóktól,
akiket csodáltak; de legyen bár bölcsebb az ő filozófiájuk, mint Salamon, akkor
sem borultak le előtte, mint ahogyan újabban elismeri egy történész, M. Chris
topher Cawson (Progres et religion, 12935): ha meg akarjuk érteni gondolatukat,
akkor igenis Szent Pálhoz és Szent Jánoshoz kell visszanyúlnunk.

Krisztus mint az emberek közötti. béke megteremtóje

Mert az a második szempont, amelyre felfigyel tünk a megváltás művében,hogy
így mondjuk, a horizontális szempont sincs kevésbé említve a kinyilatkoztatás
ban, mint az első, az Istennel való kapcsolat vertikális szempontja. Az előbbi

úgy jelenik meg, mint ez utóbbinak a feltétele és eredménye. Eppen a szeretett
tanítvány, aki mindenki másnál jobban megízlelte a bensőséges egységet Jézus
sal, említi Kaifással kapcsolatban ezt a gondolatot: "Ezt nem magától mondta,
hanem mint főpap megjövendölte, hogy Jézus meghal a népért, s nemcsak a
népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse" (Jn
11,51-52; ld. 17,2). A megváltó áldozatnak ez az értelmezése magának Krisztus
nak a szavaira támaszkodik, amelyeket az evangélista evangéliumának előző

fejezetében említett: a jó Pásztornak össze kell gyűjtenie minden bárányát, va
gyis a föld minden népét egyetlen nyájba (Jn 10,15-16; Ez 34). Mindez pedig
lzaiás nagy jövendölését visszhangozza: "Napkelettül idehozom nemzetségedet
~ összegyűjteleknapnyugatról. Azt mondom majd északnak: Add vissza őket!

Es délnek: Ne tartsd vissza őket!... Hozd vissza fiaimat a távolból és leányaimat
a föld határairóL" (Iz 43,5-6; 49,12)

Szent Pál viszont, aki felejthetetlen módon tudta leírni a test és a lélek
között folyó belső küzdelmet (amelyet minden ember megtapasztal), tud egy
másik ellentétről is, amely kozmikus méretekben hasítja ketté Isten művét

(legalábbis ez a leggyakoribb magyarázata), és tépi egymástól idegen és el
lenséges darabokra; ez pedig nem más, mint az égi hatalmasságok és az
emberek között zajló ellenségeskedés (Kol 1,20; Ef 1,10; ld. Origenész és Szent
Vazul). Földi síkon viszont itt találjuk a zsidók és pogányok tragikus kettős

ségét, amely annyi más szemben álló kettősség szimbóluma. Krisztus azért
jött, hogy egységet és békességet szerezzen közöttünk. O maga a békesség,
a személyes békesség: pax nostra. Keresztjének magasából kitárt karjával
egyesíteni fogja a teremtés széttört erőit, ledöntve a közöttük levő válaszfalat
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(Ef 2/14; Alexandriai Szent Cirill, Anti6chiai Szeverosz, Szent Ambrus stb.).
Krisztus vére fogja "közel hozni" azokat, "akik egykor távol voltak" és ösz
szetartani az épület két részét. Egyetlen áldozata által minden nemzetből

egyetlen országot alkot (Jel 1,6; Szent Leó). Ugyanakkor, amikor mindegyi
künkben létrehozza az egységet, közöttünk is meg fogja val6sítani úgy, hogy
"mi, akik el voltunk választva és szembehelyezkedtünk egymással a vágyak,
a kívánságok és búneink mindenféle tisztátalansága miatt, most megtisztul
tunk a Közvetítő által, és most már teljes egyetértésben ugyanazon boldogság
felé haladunk, és a szeretet tüze által ugyanazon egy Lélekbe vagyunk bele
olvasztva. Igy most már eggyé leszünk, nemcsak természetünk hatása foly
tán, hanern a közös szeretet köteléke által is" (Szent Agoston, De Trinitate,
1.4,9). Igy tehát a kezdeti, de mindjárt lerombolt egység számos megpróbál
tatás után egy sokkal gazdagabb összefüggésben és egy sokkal szebb terv
szerint visszaállíttatik: Felix culpa - mirabilius reformasti.

Szent Pál szerint ez a misztérium (a szentatyák ezt húségesen értelmezték)
magába foglalja a kinyilatkoztatás egész teljességét: "Tudtunkra adta ugyanis
akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott j6ságos tervet, hogy
elérkezik az idők teljessége és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent,
ami a mennyben és a földön van" (Ef 1,9-10). Ez lesz az oly régóta hagyo
mányos kifejezés szerint Krisztus Titokzatos Teste, és ebben a szimbólumban
ragyog fel a nagy apostol tanítása. Szent Pál egyszerúen Krisztus testéről

beszélt, és mint az egyháznak vezetője,hangsúlyozta, hogy ezen test minden
tagjának megvan a maga szerepe és különbözö feladata, amelyet ugyanazon
Lélek egységében, kell betölteniük. Szent János szernlélődő emlékezetében
sokkal inkább az Elet egységére figyelt, amely a titokzatos szőlőtőn levő sző

lővesszőket átjárja. Szent Pál belső realizmusa mégsem erőtlenebb, mint
Szent Jánosé. Amint Szent Jánosnál az egyes tanítványok személyes kapcso
lata Jézussal - in me manet et ego in eo - nem semmisül meg a teljes egy
ségben - ut sint unum-, úgy Szent Pálnál sem csökken a misztikus egység
átérzése azáltal, hogya figyelem a konkrét feladatokra irányul. A test Szent
Pál-i metaforája - amely önmagában semmi eredetit nem tartalmaz - attól
a ténytől kapja hallatlan erejét, hogy nem egyszerúen a "keresztények testé
ről" beszél, mint ahogyan beszélhetnénk a "hellének testéről (testületéről)"

vagy a zsidókéről. hanem Krisztus testéről, és ezt az ő fáradhatatlanul ismé
telt formulájával értelmezi: .Krísztusban, Krisztus Jézusban". Szent János a
hívek egymás közötti és Udvözítőjükkel való kapcsolatukat úgy mutatja be,
mint egy erős, bensőségesszeretet kölcsönös kapcsolatainak együttesét. Szent
Pálnál viszont Krisztus inkább maga a miliő, a légkör, az a világf ahol az
ember és az Isten, illetve az emberek egymás között szeretetben kommuni
kálni képesek és egyesülnek. O az, aki betölt mindent mindenben

Az "új ember"

Ezeket a kifejezéseket Szent Pál még pontosabbá teszi egy másik kifejezéssel,
amely nem egészen metafora. Az "új emberről" van szö, amelyet minden ke
reszténynek magára kellöltenie (Ef2,15;4,24;KoI3/1ű-ll), mint ahogyan magára
kell öltenie Krisztust. Talán nem mindig figyeltünk eléggé arra, hogy ennek az
"új embernek" az emlegetése, "aki szüntelenül megújul", a kolosszeieknek írt
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levélben össze van kapcsolva az egyetlen Képmás említésével, és a "Krisztus a
minden mindenben" megállapítással. Az Efezusi levél a maga egyetemes jelle
gének megfelelően ugyancsak ezt a társadalmi szempontot hangsúlyozza: az új
embert itt kifejezetten azonosítja ezzel az egyetlen Testtel, akiben a két népnek
ki kell engesztelődnie és egyesülnie kell, hogy odajárulhassanak az Atyához.

Szent Hippolütosz igen szorosan követte az Apostol gondolatát, amikor
ezt írta: "Az Isten Fia mindenek üdvösségét óhajtván, arra hív minket, mind
nyájunkat, hogya szentségben egyetlen tökéletes Emberré alakuljunk" (Krisz
tusról és az AntikrisztusTÓl3, 4). Hasonlóan ír Alexandriai Kelemen is:"A teljes
Krisztus, ha lehet így mondani, a totális Krisztus nem oszlik meg; nem bar
bár, nem zsidó, nem görög, nem férfi és nem nő, hanem Ó a Lélektől teljesen
átalakított új Ember" (Protreptikos, 11). Szent Agoston sem volt hűtlen az
Apostolnak ezen gondolatához, amikor arról az Emberről beszélt, aki min
denütt elterjedt a földön (In psalm 85,122), aki a Krisztus híveinek testét al
kotta. Szent Maximosz hitvalló - vagy az a szerző, aki a neve mögé rejtőzött

- nem tett mást, mint a következő rövid formulába sűrítette mindazokat a
lényeges vonásokat, amelyeket Szent Pál egymás után említett: "Magunkra
kell ölteni az új embert a maga teljességében, azt, aki a Lélek által az Isten
képére teremtetett" (Capitula theologica et oeconomica, 2, 27). De talán senkit
sem szállt meg úgy ez a gondolat, mint Alexandriai Szent Cirillt. Művében
számtalanszor visszhangzik az efezusiaknak írt levél idézett szövege, és a
prófétáknál mindenütt ezt a tanítást hallja előre megjövendölve (In lsaim,
passím). Krisztus, állapítja meg, nem csak ledöntötte a régi válaszfalat, ha
nem Ó maga lett az új épület Szegletköve; vagy még helyesebben az Ó egyet
len cselekvése által hármas falat döntött le és hármas újraegyesítést vitt vég
be, hiszen az embert kiengesztelte az emberrel, az angyallal és Istennel. Istent
csak egyetlen templomban lehet imádni, az Atya felé az eltévedt gyermekek
csak egyetlen útra találhatnak, amely őket az egyetlen Testbe, az új emberbe
gyűjti össze, amelynek a Megváltó a feje (In psalm. 45, 17). Az új embemek
ez a misztériuma maga a Krísztus-misztérium.

Szent Pál a korintusiaknak és galatáknak írt levelekben (Gal 6,15; 2Kor
5,17) pontosan erről az új teremtésről beszél, de még nem fejti ki azt a maga
mélységében. Az efezusiaknak írt levélben említett "tökéletes ember" képé
ben mutatja most be nekünk azt az eszményt, amelyet meg kell valósítani,
"amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten Fia megismerésében az
egységre... elérve Krisztus teljessége életkorának mértékét" (Ef 4,13). Egyetlen
élő fejlődik az egyetlen nedv hatására, az egyetlen Lélektől éltetve, amíg el
nem éri a tökéletes méretet, amelynek dimenziója Isten titka marad. (Arany
szavú Szent Péter 72)

Barsi Balázs fardítása
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