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A megtestesülés
misztériuma

1. A hit misztériuma - Credo

1964-ben született Kis
várdán. Tanulmányait a
Szent Atanáz Görög Ka
tolikus Hittudományi Föis
kolán ésa Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen vé
gezte. Jelenleg a nyíregy
házi Szent Atanáz Görög
Katolikus Hittudományi Fő
iskolán tanít, a dogmatika
tanszék vezetöje, szemi
náriumi spirituális.

"Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
ki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, Vilá
gosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Szüle
tett, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa
lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a menny
ből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré
lett." (DS 150). A kisded Megváltó bölcsője melletti ámulatából an
gyalokkal, pásztorokkal és csillagimádó bölcsekkel együtt felocsú
dó egyház bizonyságtevő himnuszából valók ezek a felbecsülhe
tetlen értékű sorok, mindennapi hálaadásunk (Eucharisztiánk) ti
tokhordozó gyöngyszemei. Ilyen imára csak angyaloktól oldalba
bökött, mennyei hódolatra ébredő eszmélet nyithatja ajkát: "Dicső

ség a magasságban Istennek, békesség a földön a jóakaratú embe
reknek!"

Isten nagy titka kimondatott a földön, és így hangzik: Velünk
az Isten! - Isten sátra a mieink között (Kiv 25,8), sátrának cöveke
a mienké mellett (vö. Sir 14,25). Isten Fia, aki öröktől fogva szű

letik az Atyától anya nélkül, most atya nélkül Szűz Anyától ér
tünk születik. Értsétek meg nemzetek, és térjetek meg! (Iz 8,10)
A müsztérion, ami elrejtett volt, Isten Szent Titka kinyilvánul, új
Ádám alkottatik, portestébe éltető lehelet fúvatik, hogy oldalá
ból, amikor majd mélységes álmot bocsát reá az Alkotó, hozzá
illő makulátlan társ formáltasson az ő húsából és csontjaiból. A
megtestesülés valóban misztérium, öröktől elrejtett, féltve őrzött

titok, amit tegnap még az angyalok közül is csak kevesen tud
tak, s amit ma már az ellenség is remegve ismer: asszony ivadé
kaként Fiú született, hogy az ősi próféciákat beteljesítse.

2. A képiség misztériuma - Istenember

Krisztus alászállása, megtestesülése, epifániája keresztény létünk
legmeghatározóbb eseménye a világban. Abban a tekintetben
azonban, hogy ennek jelentősége konkrétan miben áll, már eltérő

vélemények fogalmazódnak meg a krisztushívők között. Az unió
hüposztatika khalkedóni tanítása a minden szentség forrásának,
Krisztusnak mint ős-szentségneka világban való létét mutatja be.
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1"Krisztus összefoglal
magában mindent, ami
az égben és a földön

van, egyben a teremtés
és a történelem minden
képének képe is." Hans

Urs von Balthasar: A
dicsőség felfény/ése I.

(Ford. Görtöl Tibor.)
Sík Sándor Kiadó,

Budapest, 2004, 464.

2"Először világosan kell
látnunk a megtestesülés
általában vett alakjában

a felfedés és elfedés kö
zölt kibontakozó dialekti

kát, s csak ezután pró-
bálhatjuk megragadni

ennek az alaknak
(Gesta/t) konkrét rninő

ségét, amelyet a bűn,

lsten haragja, a kien
gesztelés és a megvál
tás határoz meg". Hans

Urs von Balthasar: A
dicsőség felfény/ése

1.,429.

3"Ö lsten dicsőségének

fénye és lényegének
képmása" (Zsid 1,3).

Az örök isteni Logosz, aki "minden teremtmény elsőszülötte" (Kol
1,15), most a világban örökre egyesül Istentől alkotott, Róla mintá
zott, legfőbb szímbólumával,' a teljes és hiánytalan emberi termé
szettel, megőrizve - és nem megsemmisítve, mint a monofiziták
gondolják - annak minden sajátságát." Mivel ez az egység az iste
ni és emberi természet keveredés nélküli, az Ige személyében
fennálló egysége, azért hitünk szerint a test, a hús, az emberi ter
mészet szimbóluma alatt Krisztusban az önmagát értünk kifosztó
isteni szeretet-lényeg (agapé) maga van jelen valóságosan.' Isten je
lenléte azonban az egyházatyák szemlélete szerint a világban min
dig közvetett, s ezért - Szent Pál szavaival - "csak tükör által
homályosan" ismerhető meg (IKor 13,12). A megtestesült Krisz
tusban csakúgy, mint az egyházban és annak szentségeiben, Isten
jelenléte egyszerre jel és valóság. Reálszimbólum, mert amit jelez,
azt meg is valósítja, de "szentségi" jel, mert benne az Örökké
Szent Isten ajándékozza valóságosan önnönmagát.

Nagyon fontos része ez a megtestesülés misztériumának, az
egyház hite szerint ugyanis Isten szava és jelenléte Krisztus előtt

és után is sokféleképpen artikulálódott már a világban, de a
megtestesült Igében, az örök Fiúban eddig soha nem látott és ki
vételes módon tette meg ugyanezt. És mégis, habár, aki Krisz
tust látta, az valóban Istent látta, de még ekkor sem isteni mi
voltában, hanem csakis emberi lét szimbólumán átszűrődve 
mert Istent mint "Istent soha senki nem látta, hanem csak az
egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van" (Jn 1,18).
Egyedül az üdvözült szentek láthatják majd 6t az örökkévaló
ságban színről-színre.

Fia megtestesülésében Isten megerősíti, és örökre világossá te
szi, hogy mennyire tudatosan alkotta és helyezte el az embert a
saját képmásaként a világban. Innen érthető az a kérlelhetetlen
indulat is, amit Isten mindig oly hevesen kimutat, amikor ezt a
képmást az ember bármilyen kézzel faragott képpel vagy maga
alkotta bálvánnyal akarja felcserélni. Isten mindig ott állt az em
ber mögött, és Jézus tanítása szerint ezután is ott fo~ állni. Sőt

aszerint fog minket megítélni, hogy miként tiszteltük Öt élő kép
másaiban (vö. "amit egynek a legkisebbek közül tettetek nekem
tettétek"). Amit azonban a megtestesülésben végbevisz, az több is
mindezeknél, mert ezután már nemcsak mögötte áll Isten az em
bernek, hanem teljességgel és maradandóan bele is öltözködik.
Habár minden szent hordoz az arcán Istenről igaz vonásokat, de
bűnük és rövidlátásuk sokszor eltorzítja a tiszta képet. Viszont
Krisztus a hibátlan bárány tettei, szavai, élete és egész alakja, akit
bűnnel senki sem vádolhat, aki öröktől ismeri és végtelen,
engedelmes szeretettel szereti az Atyát, torzítás nélkül és hibátla
nul tükrözi mindazt, amit Isten a történelemben önmagából kö
zölni akart. Valójában már nem is tükrözés ez, hanem igazi
szent kivetítése annak, aki testileg valóban közöttünk lakott.
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Isten emberré lett anélkül, hogy meg szűnt volna annak lenni,
ami volt, Istennek. Közben a Szűz Anyává lett anélkül, hogy
megszűnt volna annak lenni, ami volt, vagyis Szűznek. Mert Is
ten érintése sohasem megsemmisít, hanem megtisztít és felma
gasztal mindent, amihez csak közeledik. Kenyérként született a
kenyér házában (vö. Bet'lehem), világ világosságává, mennyei
kapuvá, irgalom olajává, üdvösség útjává lett értünk a Lélek ál
tal az Atya kezében.

A VII. Egyetemes zsinat atyái szerint ehhez hasonló Lélekben
formált kegyelmi egység teszi lehetővé, hogy Krisztus és a szen
tek ikonjairól is az ábrázolt eredetijére szállhasson vissza a tisz
telet. Ezért, és csak ezért illeti emberségében is ugyanaz az imá
dás a Fiút, mint ami istensége alapján, mert ő testben is az örök
Fiú. Aquinói Szent Tamás distinkciójával élve (ST II-II, q.1,a.9)
közbülső (de medio) igazság, hogy Krisztus testét és emberségét,
szívét, sebeit, keresztjét és sírját is tisztelet és dicsőség illeti, de
mindezek mögött "végső (de fine) igazságként" csakis isteni Sze
mélyét és lényegét illetheti imádás még a kenyér és bor színe
alatt is. Az egyház hitében Isten Fia, amikor testileg megjelent a
földön, minden szentség forrásává, teológiai kifejezéssel ős

szentséggé lett, ugyanakkor örökre velünk maradó ként az ő ti
tokzatos testében, az egyházban mint egyetemes szentségben
mindvégig jelenlévő "kegyelem és igazság" (Jn 1,17) is. Ezért hó
dolunk keresztje előtt, illetjük csókkal az Evangélium könyvét a
felolvasás után, vagy tiszteljük a szentek ikonjait, a rajtuk ábrá
zolt személyek miatt. A szentségi jelek ugyanis hitünk szerint
valóságosan részesednek a megjelenített valóság erejében a
Szentlélek által, mint a küldött a küldője hatalmában (vö. Lk
10,16).

3. A szentség misztériuma - Eucharisztia

Az egyház legfőbb kincsében, az Eucharisztiában viszont, amint a
szent színek is mutatják, az elsődleges jel az étkezés, az asztalkö
zösség, ami egyfelől jelzi, másfelől meg is valósítja, hogy Krisztus
maga táplál minket. Természetesen, aki valóságosan táplál, az va
lóságosan jelen is van, és mint jelenvalót szüntelen imádás illeti.
Ahol a kereszténységben ezt a valóságos jelenlétet megvallják az
Eucharisztiában, ott a kötelező hódolat és imádás is mindenütt ter
mészetes velejárója az ünneplésnek. Az eucharisztikus liturgián
kívüli imádása az őrzött szentségben jelenlévő Krisztusnak vi
szont főleg a latin nyugaton elterjedt külön ájtatossági forma.
Azok számára, akik az Eucharisztia szentségének teológiája alap
ján kritikával illetik az ilyen hódolatot, talán leginkább az elneve
zés megtévesztő, tudniillik, hogy "szentségimádás". Az imádás
ugyanis itt sem valamilyen exkluzív és szeparált módon is létezni
tudó "dolognak" szól, hanem a kenyeret és bort Szent Lelkében,
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Fia szerető jelenlétének helyévé tevő egyedül szent Istennek. Ha
jobban megvizsgáljuk, akkor láthatóan az Eucharisztiában Krisz
tusnak nem is elsősorban a földi teste és vére reprezentálódik, ha
nem ahogyan János evangéliumában olvassuk: az Ifa mennyből

alászállott élő kenyér" és az "örök életnek az az itala", amit maga
a "Mennyei Atya ad a világnak" (vö. Jn 6,31kk). Mert "úgy szeret
te Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki
őbenne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16). Az
Ő kezében kenyerünk és borunk elsősorban már nem teremtett
táplálék, vagyis kenyér és bor, vagy test és vér - persze az is! -,
hanem maga az élő Krisztus.

Az Úr megjelenésében (epifániájában) az Eucharisztiában már
nemcsak a kereszten megtört testű és kiontott vérű Krisztus, ha
nem a Mária méhébe alászálló, a Betlehemben megszületett, az
Egyiptomba menekült, az értünk a templomban bemutatott, a
korban és bölcsességben felnövekedett, a Jánostól a Jordánnál
megkeresztelkedett, a tanító, gyógyító és ördögöket kiűző, a
megfeszített, eltemetett és poklokra alászálló, a harmadnapra fel
támadt és negyven nap után a mennybe fölment, az ötvened
napra a Szeritlelket elküldő Krisztus is, aki utolsó vacsoráján
megtörte a kenyeret és tanítványainak nyújtotta a kelyhet, s aki
ott ül az Atyaisten jobbján, és az idők végén újra eljön ítélni élő

ket és holtakat.
Keleten is örökmécs jelzi, és fokozott tisztelet veszi körül az

eucharisztikus liturgia fölszentelt terét, a templomot, a szentély
ben őrzött Eucharisztiával, a nagyböjt hétköznapjain szokásos ál
doztatási liturgiákon, az úgynevezett előszenteltek liturgiáin pe
dig a legmélyebb hódolattal, sokszoros teljes földreborulással
hódolnak az előző vasárnapon átváltoztatott szentségben jelenlé
vő Krisztusnak, és ugyancsak mély meghajlással a templomba
való be- és kilépéskor, illetve minden komolyabb helyváltoztatás
kezdetén és végén. Az utolsó vacsora parancsa azonban az,
hogy "vegyétek és egyétek", s hogy "igyatok ebből mindnyá
jan", aki pedig nem eszi és nem issza, az valójában nem enge
delmeskedik, s abban az Úr szavai szerint: fInem lesz élet". Az
igazi hódolat ugyanis nem lehet más, mint az engedelmesség, s
aki nem részesül, az kívül marad (vö. Jn 6,31-58).

Elmondhatjuk, tehát, hogy Istennek tetsző hódolatot csak
azok képesek bemutatni, akik méltóvá tétetnek a szentségben
való részesedésre, és istenfélelemmel, hittel és szeretettel élnek is
vele. Az isteni ajándék, bármilyen nagy is és bármennyire nem
érdemeljük is meg, ha egyszer a mienk akar lenni és bennünk
akar lakni, akkor istenfélelemmel, hittel és szeretettel, de köze
lednünk kell hozzá, mert nem az kísérti az Urat, aki megerősí

tést kér tőle, hanem sokkal inkább az, aki lekési látogatása ide
jét, és még amikor az Úr maga ad neki jelet, akkor is vonakodik
azt elfogadni. Erre mondja az Úr, hogy aki nem hisz, az elkárho-
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zik, és hogy "a mennyek országa máig erőszakot szenved, és az
erőszakosok ragadják el azt" (Mt 11,12), aki nem törekszik maga
is hittel élni a felajánlott ingyenes kegyelemből, annak, ahogy a
protestáns testvérek idézik, "már meg van írva ítéletük" (Júd 1,4).

4. A szemlélet misztériuma - egyház

A kereszténységben minden egyháznak van egy sajátos nézőpont

ja, amit előnyben részesít a többivel szemben, s amin keresztül
mindent megközelít. A protestánsoknál ez a fókuszpont a Szent
írás (sola scriptura) közvetítette Krisztusba vetett személyes hit
(sola fides), ami náluk minden hiteles emberi cselekvés foglalata, s
ami egyedül az ingyenesen kapott kegyelem (sola gratia) által ve
zet megigazulásra, míg a többi egyházakban inkább szűkebben, a
Krisztusi közösség világába vezető egyfajta kapuként értelmezik
ugyanazt a hitet.

A nyugati katolikus, latin kereszténység láthatóan a "megtes
tesülés"-ben látja összefoglalni mindazt, amit Isten tetteiről mon
dani akar. Ezért olyan félreérthetőek mások számára egyes nyu
gati szerzők magyarázatai, amikor az egész üdvözítő cselekvést
ebben az inkarnációs eseményben akarják elhelyezni. Az alapve
tően inkarnációra kiélezett teológiának, kultusznak és aszkézisnek
a jeleként figyeljük meg, hogya latin liturgiában meghajlással hó
dolnak a megtestesülés említésekor a hitvallás imádkozásában,
de nem teszik ugyanezt sehol máshol, például a keresztre feszít
tetés, vagy a feltámadás említésekor. A hajnali, roráte mise is
csak a karácsonyi készület, az advent fokozott aszkézisének a
gyakorlata a katolikus nyugaton, de nem kelnek föl ugyanilyen
korán a húsvétot megelőző nagyböjti időszakban. Ezen felül,
nyugati teológusok közül többen, mint például a 20. század
egyik kiemelkedő teológusa, Romano Guardini is arról beszél,
hogy "Jézus megválthatott volna bennünket úgy is, hogy ural
mát békében megalapítja, és eljut egy gazdagsággal és fénnyel
teljes öregkorra". Karl Rahner spekulatív teológiája szerint pedig
Krisztus halálának megváltó, kiengesztelő mozzanata csupán ab
ban áll, hogy "a meghalásban teljesen átadja magát az Atyának".
A patrisztikus kelet atyáinak érvelését jobban figyelembe vevő

nyugati "belső ellenzék" Hans Urs von Bathasarral viszont azt
kérdezi: hogy ez vajon elég-e? Rahner szerint a krisztológia ön
magát transzcendáló antropológia, azaz ha az ember keresi a jót
és követi a lelkiismerete törvényét, akkor krisztusivá válik.
Balthasar viszont azt kérdezi: de mi teszi lehetővé, hogy túllép
jünk "kis mái magunkon", anélkül hogy örökre magunk előtt

görgetnénk tudatlanságunk és önzésünk világpusztító terheit.
Balthasar szerint Rahner csak az Isten emberré levéséig akarja
követni Krisztust, de nem veszi eléggé komolyan, hogy milyen
emberré is kellett válnia az Isten Fiának azért, hogy mi szeret-
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4Alexandriai Szent
Athanásziosz: De
Incarnatione, 20.

hessünk és pokoli istentelenségeinktől megmenekülhessünk El
ítélt, elhagyatott emberré, aki nem volt ékes, akit nem becsültek,
akin sokan megborzadtak, pedig a mi betegségeinket viselte, a
mi fájdalmainkat hordozta és a mi bűneinkért törték össze,
ahogy azt a próféták a Lélekben előre látták (vö. Iz 52,13kk).
Ezt is észre kell vennünk a betlehemi jászol mellett, mert a hit
vallás sem ér véget ott, ahol e tanulmány elején abbahagytuk
Szent Athanásziosz szavaival szólva ugyanis: "Az Ige oly módon
egyesült az emberi testtel, hogy képes legyen meghalni és magát min
denkiért feláldozni."4

Véleményünk szerint azonban nem olyan áthidalhatatlan ez
az ellentét, ugyanis, ha figyelembe vesszük, hogy Rahner szerint
a megváltó mozzanat a teljes "önátadás" a meghalásban az
Atyának, ami Krisztus egész testben való életét alapvetően jelle
mezte, Balthasar szerint meg az Ő egész élete a kereszt, a Föltá
madás és a Lélek odaajándékozása felé irányuló haladás, akkor
mindez így is úgy is önmaga teljes átadását, végső soron min
denre kiterjedő engedelmességet jelent. Az nyilvánvalóan igaz,
hogy Jézus önátadásának és engedelmességének ezt a fájdalmas
és erőszakos módját csak a bűn eltörlése, a megváltás igénye tet
te szükségessé, és bűn hiányában a kegyelmi felemelés az em
bert ezek nélkül a fájdalmas kitérők nélkül is elérhette volna.

Két dolgot azonban elkülönítve kell itt látnunk Először is azt,
hogy még ha a bűn tette is ilyen horrorisztikussá Krisztus szá
mára a földön való emberi életet, azért Isten már számolhatott
vele a teremtés kezdetén. Tehát nem egy későbbi "B" terv, vagyis
egyelkapkodott és meggondolatlan, netalántán szükségtelen és
fölösleges mentőakció lépett életbe a meghiúsult első helyett. Vi
szont aki ezután, a bűn realitásának szomorú viszonylatában is
fölöslegesnek tartja a keresztet a megváltásban, az olyan kegyet
len istenképet kommunikál, miszerint bár Isten megkímélhette
volna Fiát, mégis kitette ennek a borzalmas kínszenvedésnek,
habár a világ megváltáshoz erre nem volt semmi szükség. De,
ha Isten a "zöldellő fával" ezt komoly ok nélkül, valóságosan
megtette volna, akkor Krisztus szavával élve mi lenne a sorsa "a
kiszáradt fáknak?" (vö. Lk 23,31).

Másodsorban viszont azt is világosan kell látnunk, hogy
Krisztus megtestesülésének alapvetően nem a bűn elkövetése
volt a legfőbb motivációja, hanem Istennek a Fia iránti szeretete,
aminek a Lélekben való kölcsönössége folytán a világ teremtését
szabadon elhatározta, és mindezt Fia megtestesülésére alapozta.
Ebből következően nem is csak a megváltás a megtestesülés cél
ja, hanem sokkol inkább az üdvösség, a vissza- vagy elvezetés
az atyai házba, ezért az atyák szerint biztosan akkor is eljött vol
na, ha soha nem vétkezik a földből való Ádám. Ezt jelenti: "érte
általa és benne teremtett mindent" (Róm 11,36). Isten Fia szere
tetből testesült meg, és zsoltárszerzők által sokszor megimádko-

887



5VÖ. Hans Urs von
Balthasar: A dicsőség

felfénylése I. 425. és
1111: Jréneusz"

zott "boldog ember" volt a földön, beteljesítve az Istenben bízó
és hozzá mindvégig hű és engedelmes ember alakjáról írt összes
próféciát és reményt. Nyilvánvaló és megkérdőjelezhetetlen,

hogy Jézus szeretett élni, emberként is, nagyon-nagyon, és szere
tete minden erejére szüksége volt a Getszemáni kertben, hogy az
élet ellenében a halált még örök Atyja kezéből is elfogadja.

Meggyőződésünk szerint elvétettek és túlzóak azok az érvelé
sek, amelyek az Ige megtestesülését valami olyan önmagában is
iszonyatos és megaiázó történésnek állít ják be, aminek ilyen vol
ta miatt lenne az már önmagában is teljes értékű megváltó ese
mény. Isten jónak teremtette a világot, a saját dicsőségére, és
benne az embert a maga képére és hasonlatosságára. Az atyák
hitében pontosan a megtestesült Ige alakja az az őskép, ami
Ádám teremtésének mintája volt az időben. Ezért Krisztus igazá
ból nem is második, hanem a legelső Ádám (IKor 15,45), mert a
kairosz teljessége szerint Ő "minden teremtmény elsőszülötte"
(Kol 1(15). Az viszont valószínű, hogya mennyország teljességé
hez, az Atya jobbján való dicsőséges üléshez képest a Fiúnak bi
zonyos értelemben ténylegesen "alá" kellett szállnia a teremtésbe
és emberségbe, amit mi emberek valószínűleg mindannyian a re
inkarnációt valló keleti vallások képviselőivel együtt kudarcnak
élnénk meg, ha vissza kéne térnünk, holott egyszer már elnyer
tük volna az üdvösséget. A megdicsőült szentek láthatóan még
sem így gondolkodnak. Krisztussal együtt ugyanis a szent an
gyalok és emberek a Szentlélekben itt vannak közöttünk. és
szerető együttérzésben értünk/velünk munkálkodnak mindad
dig, amíg teljes nem lesz Isten gyermekeinek a száma.

"Isten dicsősége az élő ember" - hirdeti Szent Iréneusz.'
Minthogy az emberi természet Isten műve, bizonyára olyan kép
más, ami kitűnően illik a Fiúra, és amikor halálában, a Szeritlélek
ben való Atya iránti feltétlen odaadásában alámerült és ugyanab
ban a Lélekben testileg feltámadott, akkor ez a Lélekből született
romolhatatlan emberség semmiképpen sem képzelhető el úgy raj
ta, mint valami kényelmetlen, szűkös és korlátolt, de ezután még
is örökre viselendő kényszerzubbony. Krisztus ugyanabba a di
csőségbe és hatalomba tért vissza, ami öröktől fogva az övé volt.
Innen érthető meg az ószövetségi képalkotási tilalom lényege is.
Erre figyelmeztessenek az ikonoklaszta idők keserves harcai, az
iszlám és a zsidóság hitének meggyőződései. Igaz, Krisztus meg
testesült és szemmel látható, képileg ábrázolt és ábrázolható lett
benne és általa az Isten, de ez nem megszünteti, hanem megerősí

ti azt, amit jelent, hogy Isten maga alkotott képet magáról, és ez a
kép az élő ember, akihez foghatót emberi kézzel ma sem alkotha
tunk, s aminek helyes tisztelete örök időkre a hiteles krisztuskö
vetés alapfeltétele és az üdvösség kritériuma lesz.

Végül emlékezzünk meg a keleti keresztény egyházak sajátos
nézőpontjáról is, ami legfőképpen a Szentlélek személyéhez kö-
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tődő, úgynevezett pneumatológiai orientáltságot jelent. A Szent
lélekben formálódott gyermeki emberség, amit Isten Lelke veze
tett, engedelmességből még a poklokra is alászállhatott, és
győztesen jelent meg a feltámadás hajnalán. Ezért a pneumatoló
gikus teológia középpontjában nem állhat más esemény, mint a
feltámadt Krisztus legnagyobb dicsősége, a Húsvét, annak per
döntő bizonysága, hogya szeretet erősebb a halálnál. A kelet
számára ezért az eucharisztikus kehely és diszkosz takarói min
dig a megtestesült Ige betlehemi pólyál és a sírba tett Megváltó
halotti leplei is egyszerre, és a karácsonyi ikonok kisded Jézus
kája is ugyanezért hasonlít jobban egy sírban fekvő múmiára,
mint újszülött csecsemőre. Hans Urs von Balthasar is Romano
Guardini szavait idézi, amikor az emberi lét legmélységesebb és
legistentelenebb zugaiba is alászálló Krisztus misztériumát ku
tatva felismeri, hogy Krisztus "bejárta mindazt, ami az övé".6
Ezért nincs többé olyan hely a világon, ahova az ember akár sa
ját hibájából, akár mások felelőtlensége révén elsodródhatott vol
na, és ahol a megváltás örömhíre, Isten szabadító szeretete nem
ragyoghatna föl neki, vagy hatástalan maradna a számára.

Isten velünkléte, jelenléte szemlélhetővé vált. Nevének üzene
te (vö. [áhve =veled/érted vagyok) sohasem sejtett mélységében
teljesedik be ma, és miként egy kicsiny mécses fénye megtöri az
áthatolhatatlannak látszó sötétség hatalmát, úgy töri össze nap
ról-napra pokoli magára maradottságunk kapuit az emberré cse
peredő dávidi sarj. A megígért végső időben pedig, ami a gyer
mek születésével kezdetét vette, a Fiú Lelke a vizek fölött
lebegve kozmoszt, isteni "szeretet-rendet" formál és nyújt is
szüntelen a káosz démoni erőivel küzdő teremtett világnak.
Minden reprezentáció alapja és feltétele Isten újra és újra meg
nyilvánuló epifániája a Szentlélek által. Ez a megtestesülés titka,
az egyház titka, a szentségek titka, valamint a feltámadás és az
örök élet titka is.

Ezen tanulmány szerzője örül és büszke, hogy keleti szertartá
sú katolikusként a Lélek tanúságával állhat ott a megtestesülő

Krisztus bölcsője mellett, de teljes meggyőződéssel vallja, hogy az
igazság teljessége, az igazi katolikum, még ha minden valódi né
zőpontból hitelesen látszik is, csak egy egészként és egymást gaz
dagítva lehet valóban teljes és hibátlan öröksége a szenteknek.
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