
Megtestesülés
Keresztény hitünk központi titka a húsvéti misztérium: a legelső hit-
vallások ebben lelik fel identitásunk sarokkövét. Mindazonáltal — és
ez a szempont olykor a kelleténél kevesebb hangsúlyt nyer — a szent
három nap teológiailag értelmezhetetlen egy alap-misztérium, egy
alap-történés: a megtestesülés nélkül. Amikor János apostol a lelkek
megkülönböztetéséről ír, így fogalmaz: „Az Istentől származó lelket
erről ismeritek fel: minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisz-
tus testben jött el, az Istentől van” (1Jn 4,2). A jánosi „testben” — en
szarki — rendkívül hangsúlyos és erőteljes. A szarx a testet nem pusz-
tán mint személyességet, mint egyediséget fedi, de magában foglalja
a teremtményi-anyagi valóságot, mondhatni a fizikai lét gravitációját,
a sebezhetőséget, és végül magát a legvégső anyagi változást: a halált.
A „testben eljövő” Jézus Krisztus nem egyszerűen Isten, aki valami-
féle emberi alakot ölt magára (ahogy az megtörtént a mítoszok vilá-
gában például a pogány görög vallás isteneivel is), hanem Isten, aki
totálisan kiüresítve önmagát, magára vállalja a teremtményi valóság
teljességét. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, mondhatjuk a
Szentírás szavaival (Zsid 2,17–18; vö. Róm 8,3). Ezt a bizonyosságot
az egyház fohásza is visszhangozza a IV. eucharisztikus imádság-
ban. Na zi an zi Szent Gergelyre vezetik vissza azt a mély értelmű
teológiai kijelentést, amely a megtestesülés és a megváltás művét
teljes egységben mutatja: „Quod non est assumptum, non est sa na -
tum”1 — amit Isten nem vett magára, azt nem is gyógyította meg.
Megtestesülés, megváltás és üdvözítés: egymás nélkül értelmezhe-
tetlen hittitkok. A fundamentum az en-szarkószisz, Istennek a hússá,
testté levése — amely azonban előre mutat Húsvét szent titkára. Az
Isten azért vállal halandó életet, hogy meg is haljon, s meghalva fel-
támadjon. Az isteni Ige azért lesz emberré, hogy végül az ember Is-
tenné lehessen. Nagy Szent Albert „az Ige testté lett” szavakról el-
mélkedve kifejti, hogy ez a megfogalmazás „mintha ezt mondaná: ha
az Isten emberré lett, hinnünk kell, hogy az embernek is Istenné kell
lennie. És hogyha az emberré lett Isten a világba jön, akkor az Istenné
lett ember is felmegy a mennybe” (Comm in Ioann. cap. I).

Jelen írásunkban a megtestesülésnek ezt a csodálatos és hatal-
mas misztériumát szeretnénk megközelíteni, mélyebben megérteni.

A nagy keresztény gondolkodó, Gabriel Marcel filozófiájában gyak-
ran foglalkozott két témával: az egyik a szeretet, a másik pedig a testi
létezés tapasztalata. A szeretet kapcsán fogalmazta meg azt a gyö-
nyörű gondolatát, miszerint: „Ha valakinek azt mondom, szeretlek,
az lényegében azt jelenti, hogy te nem halsz meg.” Ezen a ponton a
szeretet és a testi létezés egyetlen nagy kérdésbe, egyetlen nagy fe-
szültségbe összpontosul: a szeretet és a testiség (mint halandóság)
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mintha egymás ellen feszülne, s a szikra, a felcikázó villám a halál
tapasztalatából pattanna ki. Marcel egy kritikusa, Léon Brunschvicg
úgy vélte, „Gabriel Marcelt túlontúl érdekli Gabriel Marcel halála”.
Erre a nagy gondolkodó csak ennyit válaszolt: „Gabriel Marcelt nem
Gabriel Marcel halála érdekli, hanem mindannak a halála, amit Gab -
riel Marcel szeret.”2

Ha saját emberi tapasztalatunkra tekintünk, a halál számunkra is
kérdésként merül fel — és mi sem önnön halálunkkal foglalkozunk
szüntelenül, hanem épp az tölt el minket fájdalommal, gyásszal és
szenvedéssel, hogy az általunk szeretettek távoznak el. Életünk
során a világot, amely körülvesz bennünket, amely önmagában véve
puszta tárgyi és idegen valóság, szeretetünk révén otthonná változ-
tatjuk át. Szeretett emberek, emlékek, biztonságot sugárzó keretek,
személyességünk ruhájába öltöztetett tárgyak kezdenek minket kö-
rülvenni. Ám eközben mintha hangtalanul, alig észrevehetően,
mégis feltartóztathatatlanul lopakodna előre a megnevezetlen, a fé-
lelmes elmúlás, a semmi, a halál. A pusztulás — mennyire furcsa ez
— még az anyagvilág tárgyait is könnyre fakasztja. Vergilius
Aeneisében olvassuk: „sunt lacrimae rerum et mentem mor talia tan-
gunt” (I, 462) — a tárgyaknak könnyei vannak, és a lelket megérin-
tik a halandó dolgok. Babits hasoncímű (Sunt lacrimae rerum) versé-
nek utolsó szakaszában így beszél szobája tárgyairól: „Sírnak, mint
néma lelkek, mint vak árvák, / süket szemek, sötétbe zárt rabok, /
halottlan holtak és örökre lárvák, / léttelen lények, tom pa darabok.”

Korunk embere számára a fenti sorok megrendítő valósággá let-
tek. A tárgyak sírását már rég nem halljuk, a dolgok könnyeit már
rég nem látjuk, túlságosan elfoglaltak és rohanók lettünk ehhez, tú-
lontúl hozzászoktunk, hogy birtokoljuk, használjuk, végül érzéste-
lenül eldobjuk a világ dolgait. Ám eközben — elidegenedve min-
dentől, majd mindenkitől — önmagunk számára is tárggyá váltunk.
Most már mi sírunk, mi könnyezünk „néma lélekként”, „halottlan
halottként”, „léttelen lényként”. Lehet még egyáltalán szeretni így?
Erich Fromm gondolata az emberi valóság két alapképletéről —
haben oder sein, birtokolni vagy lenni — mintha átalakult volna: bir-
tokolni vagy nem lenni? Ha nem birtokolok, nem is vagyok; a bir-
toklás az egyetlen elismert mód a testi, az anyagi valósághoz való
viszonyra. Birtokolom a tárgyakat (azért dolgozom, azért keresek
pénzt, hogy aztán fogyaszthassak, élményt vásárolhassak), birto-
kolom az embereket (megtanulom, miként manipulálhatom a má-
sikat, hogyan vihetem át akaratomat, közben az emberi kapcsola-
taim egyre felszínesebbek, egyre rövidebb ideig tartanak, és már
alig ismerek akármiféle életen át kitartó hűséget és ragaszkodást) és
birtokolom önmagamat, önnön testemet is (amit szintén manipu-
lálok, „meghamisítok”, átszabok, elleplezek).

Viszont birtokolva nem lehet szeretni. A birtoklás arra jó, hogy
egy fájdalmas illúzióval ajándékozzon meg: én vagyok az ura életem
tárgyainak, személyeinek, önnön magamnak is. Korunk végtelen

2A marceli idézeteket s a
Brunschvicg-szóváltást
Pilinszky János alapján

idézzük, lásd André Gide
egy hívő szemével.

Új Ember, 1965. február
28. (Kötetben: Szög és
olaj. Vigilia, Budapest,

1982, 124–127.)
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birtoklási vágya úgy a dolgok, mint az emberek szintjén felfogható
egyfajta menekülésnek, látszatvilágba burkolózásnak, ahol nem kell
tudomást vennem a halál tényéről. Én uralok mindent! A legjobb
kondícióban tartom meg önmagamat, a leghatékonyabban haszná-
lom ki az engem körülvevő kapcsolatokat és tárgyakat! Ha pedig
valamire nincsen szükségem, azon túllépek, azt eldobom, ahelyett
beszerzek egy másikat, egy újabbat, egy jobbat, egy szebbet, telje-
sen mindegy, hogy számítógépes programról, kenyérpirítóról, mo-
biltelefonról, barátról vagy éppenséggel „életem társáról” van szó.
Látszólag kicseleztem a halált, az elmúlást, a leépülést — egyszóval
a testiség tapasztalatát. Birtokolva és uralva a mindenséget létre-
hoztam a virtuális világot, ahol csak az számomra jelenvaló, amiről
én tudomást akarok venni. Itt nincs öregedés, betegség és halál.

Így viszont az ember elérkezik abba az állapotba, amelyben
Gautáma Sziddharta herceg is leledzett ifjú korában: illuzórikus be-
nyomásokból épül fel életünk, amelyek eltakarják előlünk a valóság
igazi arcát. A fiatal indiai trónörökös számára három „kép” volt a
megvilágosodás útján a kiindulópont: az élelmet kereső, a beteget
ápoló és a halottat temető emberen keresztül értette meg, hogy min-
den érző lénynek osztályrészül jut a szenvedés, a betegség, az öre-
gedés és végül a halál. Ezen tapasztalatára választ keresve világo-
sodott meg, vált Buddhává.

A keresztény hit számára Krisztus megtestesülésének titka a fény
ösvénye. János ilyen szimbolikus-teológiai keretben fogalmazza
meg az Ige emberré levését: „(Az Ige) volt az igazi világosság,
amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt,
általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. (…) S az Ige testté lett,
és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicső-
ségét, akit kegyelem és igazság tölt be” (Jn 1,9–10.14).

A fény és a látás, a szemlélés különösen fontos szerepet tölt be a
János szerinti evangélium prológusában. A megtestesülést olyan ese-
ményként láttatja, amely azt az őseredeti fényt hozza el az anyagvi-
lágba, amelyet a bűn homálya eltakart, elhomályosított. Jézus ezt
mondja: a Sátán „hazug és hazugság atyja” (Jn 8,44). Krisztus em-
berré levése épp az ellentétes irányú mozgás: a homály oszlatása,
az igazság kimondása, a tanúságtétel nem egyszerűen valami elvont
eszméről, hanem az életadó, valóságmegalapozó, mélységfeltáró
igazságról. „Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világos-
ságról, hogy mindenki higgyen általa” (Jn 1,7). „Arra születtem, s
azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az
igazságból való, hallgat szavamra” (Jn 18,37). Az Ige megtestesülése
valójában az igazság feltárása, a valóság felragyogása az álcák, ha-
zugságok és illúziók egyre terhesebb és sötétebb fátyola alól.

Ebben a keretben megérthetjük, miért nem volt elegendő az, hogy
„sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz” (Zsid 1,1).
Hisz minden szó, minden prófétai közvetítéssel adott tanítás, legyen

Az Isten emberré lett…
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a lehető legtökéletesebb visszatükröződése is az isteni szándéknak,
végső soron hirdetheti a fényt, de nem lehet maga a fény. Tanúskod-
hat az igazságról, de nem mondhatja el Jézussal: „Én vagyok az Út, az
Igazság és az Élet” (Jn 14,6). Ezt a felismerést tárja elénk a II. Vatikáni
zsinatnak az isteni kinyilatkoztatásról szóló tanítása: „Jézus Krisztus,
a megtestesült Ige, az »emberekhez küldött ember« (…) egész jelen-
létével és minden megnyilvánulásával, szavaival és tetteivel, jeleivel
és csodáival, főként pedig halálával és a halálból való dicsőséges föl-
támadásával, végül az igazság Lelkének elküldésével beteljesítvén tö-
kéletessé teszi a kinyilatkoztatást…” (Dei Verbum nr. 4).

Miben is áll ez a tökéletesség? A megtestesülésnek azon csodájában,
hogy az Isten az őskérdést, az alaptapasztalatot veszi magára: az em-
beri módon megélt szeretetet és a testi létezést. A szentháromságos örök
szeretet misztériuma így emberi egzisztenciánk „nyelvén” szólalt meg
közöttünk, emberi szemeink által érzékelhető és befogadható fényként
világosított meg minket. A VII/C eucharisztikus imádság (Jézus a sze-
retet példaképe) prefációjában ezt imádkozza az egyház Krisz tusról: „Ő
szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst, nem ment el
részvét nélkül semmiféle ínség mellett. Az ő élete és tanítása arra ok-
tat minket, hogy olyan Isten vagy, aki úgy viseled gondunkat, mint
ahogy egy atya törődik gyermekével.” A megtestesülés titkának erő-
terében mindez nem puszta felismerés, hitben elfogadott tétel, hanem
megtapasztalt valóság: az Isten szeretet, s ezt a testi valónkon keresz-
tül tapasztaltuk meg. Ahogy megkente sárral a vak szemét, ahogy fel-
segítette a földre roskadt házasságtörő asszonyt, ahogy a vérfolyásos
nő a ruhája szegélyébe kapaszkodott, ahogy megtörte a kenyeret és át-
adta tanítványainak — mind-mind az embertestben megélt és meg-
tapasztalhatóvá tett szeretetet kinyilatkoztatásai.

A keresztény teológia századai során megannyiszor felmerült a
kérdés: cur Deus homo, miért lett az Isten emberré? A válaszok szép
számban sorjáztak, s mindannyiszor próbáltak az üdvrend egé-
szébe ágyazott igazságokat megfogalmazni a megtestesülés és a
megváltás, üdvözítés kapcsolatáról. Ám talán nem merész és hitel-
lenes a kijelentés: Isten azért lett emberré, hogy megérinthesse a
másik embert. Ez lesz a keresztény hit születésének alaptapaszta-
lata, amelyet János apostol így önt szavakba: „Megismertük és hit-
tünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk” (1Jn 4,16). Ez az a
szeretet, „amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szem-
léltünk és amit a kezünkkel tapintottunk” (vö. 1Jn 1,1). Csakis
innen, ebből a sajátos Isten-empíriából kiindulva lehet kijelenteni,
hogy „az Isten szeretet” (1Jn 4,16). A megtestesülés tapasztalata nél-
kül a fenti kijelentés lehetne gondolati játék, elvont érzelgősség,
szentimentális lelkiség — így azonban sajátos és elrabolhatatlan bi-
zonyosság. „Tudom, kinek hittem” (2Tim 1,12). Annak, aki szeret, és
testével testemben érintett meg engem.

Ez a gondolat, ez a hitbeli kijelentés az evangéliumok korának vi-
lágában valóban értelmetlenségnek és botránynak számíthatott, hi-
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szen kilépett a mitikus keretekből, s olyan realitásba, megfogható-
ságba, anyagiságba foglalta bele az Isten-hitet, amely már-már tisz-
teletlennek, de mindenképpen a vallásossággal összeegyeztethetet-
lennek tűnhetett. Mind a nagy filozófiai rendszerek, mind a jelentős
vallási hagyományok szempontjából sebezhető ez a tanítás: nem
olyan Istent állít elénk, aki Abszolútumként vagy elérhetetlen fény-
ben Lakozóként az ember értelmi képességeinek legjavával közelít-
hető csak meg; hanem egy olyat, aki belehúsosul térbeli és időbeli
valóságunkba, s ezáltal kiszolgáltatja magát nekünk. A Christus
incarnatus egyszersmind a Christus traditus is.3 Krisztus átadatása (hi-
szen a traditus szó nemcsak elárultatására, hanem átadatására is utal4)
a megtestesülés pillanatában kezdődik: nem az iskarióti Júdás az
első, aki átadja Jézust: az Atya az, aki értünk mindannyiunkért oda-
adja őt (vö. Róm 5,24; 8,32). Az emberré levés és a világba születés
ennek a hatalmas üdvözítő isteni akaratnak az útja, eszköze, Jézus
Krisztus igaz, velünk egy embersége így alkotódik meg a Szentlélek
beárnyékozása által Mária méhében. Amikor pedig a Megváltó ön-
tudatra ébredve követi Atyja akaratát, akkor ezt az odaadást/átadást
teljesíti be önként, szabadon, egészen a kereszthalálig értünk (vö. Ef
5,2) és az egyházért (Ef 5,25). Így áll elénk a valódi „történeti Jézus”,
akinek átadása (traditio) a mai napig folytatódik.

A megtestesülés a fentiek okán nem egyszerűen egy hittitok sok
más közül, de a keresztény teológia axiómája, amely hitünket és a
róla való beszédünket is szükségszerűen „megtestesültté” teszi.
A Chris tus incarnatus et traditus ma mintha sokkal inkább ki lenne
szolgáltatva, kezeink közé lenne adatva, mint máskor: sokan meg -
kérdőjelezték Jézus valóságos történelmi létét, és ha már talán túl is
jutottunk ezen az igen egyszerű kritikai szinten, ma is újra meg újra
kérdések merülnek fel Jézus konkrét személye kapcsán, ezáltal
ideologikus értelmezések, kortárs relecture-ök áldozatává téve a se-
bezhető, testi Krisztust.

A megtestesülésből következő ilyetén „esendőség” lényegét a leg-
világosabban talán Lessing ragadta meg, amikor felvetette a kérdést:
miként következhetnének esetleges történeti igazságokból szükség-
szerű értelmi igazságok, a történeti Jézus személyéből végérvényes
és teljes igazság? A német filozófus szerint ez az a „garstiger breiter
Graben”,5 amelyen nem lehet átkelni. Ebben a megközelítésben a
megtestesülés nemhogy feltárná, de inkább elrejti, eltávolítja az Is-
tent az emberi ész fényétől: mit adhat meg az emberré lett Isten ki-
nyilatkoztatása, a történeti vallás, amire az emberi értelem önma-
gától ne juthatna el?6

Lessing kritikájának érdekessége, hogy miközben a fenti álláspon-
tot megfogalmazza, egy másik művében mintha rálelne a helyzet fel-
oldásának lehetséges kulcsára is (anélkül azonban, hogy ezt vissza-
fordítaná korábbi kritikája felé). Bölcs Náthán című művében7 ugyanis
azt mondja ki, hogy sem az írás, sem az áthagyományozás, sem a tör-

3Vö. Wiard Popkes:
Christus traditus. Eine

Untersuchung zum
Begriff der Dahingabe im
Neuen Testament. Zürich
– Stuttgart, Zwingli,1967.

4Krisztus elárulását, értünk
adását és önátadását

egységben mutatja
Hansjürgen Verweyen:

Gottes letztes Wort.
Patmos, Düsseldorf,

1991, 69.

Kinyilatkoztatás-kritika
— lessingi árok

5Gotthold Ephraim
Lessing: Über den

Beweis des Geistes und
der Kraft. In uő.:

Die Erziehung des
Menschengeschlechts
und andere Schriften.

Reclam, Stuttgart,
1965, 36.

6Gotthold Ephraim
Lessing: Die Erziehung

des Menschengeschlechts.
In uő.: Gesammelte

Werke, Bd. 8:
Philosophische und

Theologische Schriften II.
Aufbau, Berlin, 1956,

590–616, 610k.

7Magyarul: Gotthold
Ephraim Lessing: Bölcs
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ténelem nem adhat elégséges alapot egy vallás, egy állásfoglalás iga-
zához. Hát akkor mi? Miben leljük fel a legkevesebb kételyt? Abban,
aki — atyaként — mindig is bizonyságát adta szeretetének: „Nun, wessen
Treu und Glauben zieht man denn / Am wenigsten in Zweifel? (...) Doch deren,
die / Von Kindheit an uns Proben ihrer Liebe / Gegeben?”8

Pontosan ez a válasz a megtestesülés kritikájára, éppen ebben áll a
sebezhető emberré válás igazi nagysága és csodája: lehet, hogy filo-
zófiailag, vallástudományilag nehezen értelmezhetőnek, esetleg egye-
nesen értelemellenesnek tűnik a testté lett Isten gondolata, ám mégis
csak egyedül ez a titok képes feltárni, megtapasztalhatóvá tenni azt a
szeretet, „amellyel Isten van irántunk” (1Jn 4,16). Ennek fényében igyek-
szik Hansjürgen Verweyen a lessingi ellenvetésre válaszolni.9 Kifejti,
hogy az Ige megtestesülése történelmi események vitális folyamatát
váltotta ki: az emberré lett Krisztus nem egyszerűen dokumentumok
révén jut el hozzánk, hanem olyan embertől emberig tartó, mélységesen
emberi közvetítések révén, amelyeknek középpontjában a személyes
találkozás és tanúságtétel áll. Az Istenember így él az apostolok ige-
hirdetésében, amely aztán tovább halad a későbbi keresztények között
— elérve egészen hozzánk is. A megtestesült Isten egyszersmind em-
beri személlyé vált Isten is, s ebből kifolyólag mindig megmarad a belé
vetett hitben egyfajta titok, felfejthetetlenség, ami épp az emberi mi-
voltból fakad. „Az áthidalhatatlannak tűnő lessingi árok kapcsán vé-
gül is felvethetjük: »még ha a hit igenlése legkevésbé sem a lélek vak
cselekedete« (DH 3010), talán mégiscsak hozzátartozik az emberi ter-
mészet meghatározottságához, hogy a hitben megtett útnak legalábbis
a legutolsó szakaszát úgymond vakrepülésben kelljen megtennünk,
ahogy szintén nem kerülhetjük el azt, hogy életünk alapdöntéseit a pusz-
tán valószínű bizonyosság alapján hozzuk meg.”10

Az, amit Verweyen szükségszerű vakrepülésnek nevez, valójá-
ban a megtestesülés axiómáján nyugvó hit adottsága: nem a filozó-
fiai abszolútumban, hanem a személyes és húsban-emberi valóban
megszületett Istenben hiszünk. Ez pedig a Krisztushoz kötődést
nem metafizikai belátásként, hanem eleven, személyek közötti, élő-
lüktető valóságként mutatja fel nekünk. Nem azért hiszünk, mert
belátjuk az abszolút igazságot, hanem azért, mert szeretet-tapaszta-
latra teszünk szert a megtestesült Istenben, és így abszolút bizalomra
ébredünk iránta. Azt is mondhatnánk, hogy nem a kinyilatkoztatás
szavai, filozófiailag leképezhető fogalmai jelentik a szükségszerű és
végérvényes igazságot és bizonyosságot (amit Lessing nem tart egy
történeti eseményben, személyben felfedezhetőnek), hanem az em-
berré lett Jézus Krisztus, aki istenemberi személyében a kinyilat-
koztató és a kinyilatkoztatott, a valóban ember és valóban Isten. Jog-
gal jegyzi meg tehát Hans Urs von Balthasar: „...ahogy egy gyermek
sem ébred szeretetre anélkül, hogy szeretnék, úgy nem ébred egy
emberi szív sem Isten ismeretére anélkül, hogy Ő kegyelmével felé
ne fordulna — Fiának képében”.11

Ez a megtestesülés misztériumának középpontja.

Náthán. (Ford. Lator
László.) Magyar Helikon,

Budapest, 1979.

8Gotthold Ephraim Lessing:
Nathan der Weise. In uő.:

Gesammelte Werke,
Bd. 2: Dramen,

Dramenfragmente.
Aufbau, Berlin,

1954, 405k.

9Lásd Hansjürgen
Verweyen: i. m. 304–306.

10Hansjürgen Verweyen:
i. m. 389.

11Hans Urs von Balthasar:
Glaubhaft ist nur Liebe.

Benziger, Einsiedeln,
1963, 49k.
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Dadogó Notker (Notkert Balbulus), a jeles középkori egyházi szerző
karácsonyi himnuszában így énekel: „S kiknek így / emberségben ré-
szesük / méltóztattál, Jézus, / lenni, fogadd méltón / könyörgésü -
ket: / tedd, hogy ők / istenségben legyenek / részeseid, Isten, / mél-
tasd őket erre, / Isten egyfia!” (Babits Mihály fordítása). Az az ősi elv
visszhangzik itt, amely elsőként római Hip po lytusnál hangzik fel
nagy erővel, az eretnekségek ellen írt művének a legvégén. Itt a szer -
ző arról elmélkedik, hogy a keresztény miként menekül meg a po-
koltól, a szenvedésektől. Miért lehetséges a megmenekülés, az üd-
vösség? „Mivel Isten lettél: mivel akármilyen szenvedéseket is kellett
elviselned addig, amíg ember voltál, ezeket Isten azért adta neked,
mert halandó földből voltál; ám mindannak odaajándékozását, ami-
nek részeltetése Istenhez illő, megígérte neked Isten, mert megiste-
nültél, és halhatatlanságra támadtál.”12 Az embernek ez a megistenü-
lése elválaszthatatlan az Ige megtestesülésétől — e kettős-egy titkot
Damaszkuszi Szent János vizsgálja éles szemmel, mély lelkülettel.
Nála a megtestesülés és a megistenülés egyetlen hatalmas üdvrendi
ívbe foglalódik bele: Ádám elvesztette az istenképűséget és a Terem-
tőhöz való hasonlóságot a bűn által, ám az emberi természet vissza-
nyerte azt Jézus Krisztus megtestesülésekor. A keresztény a kereszt-
ség szentségében részesedik ebben a krisztusi megistenülésben, az
eucharisztia táplálja és növeli azt, míg végül az örök életben teljesedik
ki.13 Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az ember átalakul az isteni
szubsztanciába, hanem azt, hogy — az Istentől áradó kegyelmi fény-
ben, miként a bűnbeesés előtti Ádám is — részesedik abban.14 Al -
szeghy Zoltán és Maurizio Flick joggal jegyzi meg, hogy „a szentsé-
gek által elért megistenülés gondolata a keleti egyház lelkiségének
egyik alapvető és központi gondolata”.15

A nyugati egyházatyák — teológiai megközelítésük eltérő hang-
súlyai okán — kevesebb alkalommal használják a deificatio kifejezést.16

Mégis megannyi formában fellelhetjük a gondolatot. Különösen is
magával ragadó Nagy Szent Leó pápa első karácsonyi beszéde, ame-
lyet az egyház Urunk születése főünnepének olvasmányos imaórájá-
ban elmélkedik át: „Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat!
Az isteni természet részesévé lettél, vissza ne térj ismét a hozzád mél-
tatlan régi romlottságba.”17 A főünnep könyörgése megerősíti ezt a
gondolatot: „Add, kérünk, hogy részesedjünk Fiad istenségében, aki
szeretetből magára vette emberi természetünket.” Test és szeretet,
megtestesülés és megistenülés egységet alkot.

A középkor nagy teológusa, Calirvaux-i Szent Bernát De diligendo
Deo című művében18 a szeretet négy fokát említi, amelyek közül a leg-
felsőre eljutva az ember mindent, még önmagát is Istenért szereti. Ezt
a gondolatot körüljárva a nagy szent arról ír — a Miatyánk kéréséhez
kapcsolódóan: „legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a
földön is” —, hogy az „amor sanctus et castus”, a szent és tiszta sze-
retet abban áll, hogy a teremtmény hasonul a Teremtőhöz, vágyako-
zása helyébe egyedül az Úr akaratát állítva. Olyan ez, mint amikor a

…hogy az ember
Istenné legyen

12Adv. Haer. X, 30.

13De fide orth. IV, 9–13.

14De fide orth. II, 12.

15Maurizio Flick – Zoltán
Alszeghy: Antropologia

teologica. Sigueme,
Salamanca, 19998, 411.

16Lásd uo.

17Sermo 1 in Nat. Domini 1.

18Magyarul:
A kegyelemről és a szabad

elhatározásról. Hogyan
szeressük Istent?

(Ford. Németh Csaba.)
Kairosz, Budapest, 2002.
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tűz átizzítja a beléje tartott vasat. Az ember ekkor már semmit sem
hagy meg a magáéból, hanem mindenestül isteni az, ami eltölti őt.
„Sic affici, deificari est” — ha ezt elérjük, az a megistenülés.19

De hogyan is izzíthatná át a vasat a tűz, ha előbb nem tartaná azt a
kovács a lángba? Miként küzdhetné le az ember önakaratát, ha nem
élné előbb eléje valaki az Atya akaratának való engedelmességet: „Az
én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s el vé gezzem,
amit rám bízott” (Jn 4,34)? Mi módon alakulhatna az isten képű ember
a Teremtő mintájára, ha nem állna előtte „a láthatatlan Isten képmása”
(Kol 1,15)? Hogyan hagyhatna hátra az ember mindent, ami az övé,
ha nem tanulhatna attól, aki „kiüresítette magát, szolgai alakot öltött,
és hasonló lett az emberekhez” (Fil 2,7)? „…az embereknek Jézus Krisz-
tus, a megtestesült Ige által a Szentlélekben útjuk nyílik az Atyához,
és az isteni természet részesei lesznek” (Dei Verbum nr. 2).

�

Az ember megmentése, isteni természetben való részeltetése az isteni
akarat célja, az Úr jóságának és bölcsességének terve, az üdvrend irá-
nya és benső mozgatója. A megtestesülés misztériuma mindennek a
gyújtópontban áll. Nagy Szent Leó pápa írja: „…az, aki láthatatlan
abban, ami sajátosan az övé, láthatóvá lett azáltal, ami sajátosan a
miénk; a Felfoghatatlan azt akarta, hogy felfogjuk őt; aki megmaradt
idők előttinek, az most időben létezni kezd; a világmindenség Ura
szolgai formát öltött, elfátyolozva végtelen fölségét; Isten, akihez nem
férhet szenvedés, nem vonakodott szenvedőképes emberré lenni, és
a Halhatatlan nem vonakodott alávetni magát a halál törvényének.”20

Akármennyire is crux philosophorum a megtestesülés tanítása, mégis
azt kell mondanunk: ha van megváltás, annak így kellett eljönnie hoz-
zánk, sőt csak így jöhetett el hozzánk. Az emberi mivolt kettős alap-
tapasztalata: a szeretet és a testiség (belefoglalva a szenvedés és halál
tényét) csakis az örök Ige emberré válásában talált válaszra. E nélkül
befejezetlen képmások, torz állapotban meghagyott teremtmények,
örökké rab lények lennénk. Minden, amit a szeretetről mondunk,
vágy, álom, érzelgősség, utópia vagy önvigasz lenne csupán; s testi
mivoltunk szünet nélkül oly teherrel, a változás, az elmúlás, a bizto-
san elvesztett harc oly hatalmas súlyával nyomna minket a föld felé,
hogy nem tudnánk felegyenesedni. A szeretet-hiánynak, a bűnnek és
a halálnak a gravitációs mezejéből soha nem szakadhatnánk ki.

A megtestesült Isten ténye azonban feltárja a megistenült ember
lehetőségét. Krisztus istenemberi személye nekünk ajándékozza a
szeretet személyes és kézzelfogható tapasztalatát. Feltámadásának
fénye nem engedi elfelednünk: a világ nagy elváltozása, átalaku-
lása megkezdődött, immár visszafordíthatatlan. Ezen az alapon
állva, szerető-testi embervoltunk Isten általi fölkarolását látva teljes
és feltétlen bizalommal hihetünk, megrabolhatatlan reményben él-
hetünk. Karácsonykor Isten dicsősége csecsemőszemből ragyog
ránk, s e fényben valódi béke érkezik a jóakaratú emberek szívébe.

19De diligendo Deo X, 28.

20Epist. 28 ad Flavianum 4.
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