
hogy a kenózís, a kiüresedés, az önátadás jelenti az ember végso önmagára esz
mélését és felszabadulását, felszabadulását önzésének. mohó szerzésvágyának és
agresszív hajlamainak béklyói alól.

Woytila lengyel bíboros a legutóbbi püspöki színoduson figyelmeztetett arra,
hogy noha az evangelizáció teológiai kérdései nek elemzése elvont fogalmak tisz
tázását igényli, végső következtetésekben mégis a gyakorlatot alapozza meg. Az
evangelízációt tehát úgy kell megvizsgální, mint a Krisztustól közvetlenül szár
mazó küldetésnek teológiai tartalmat: a Szentlélek közreműködésének szerepét 
mint az evangelizáció természetének meghatározóját -, azt, hogy mit jelent a
keresztény hit igazságainak megismerése az egyén, a közösség, a különböző kul
túrák önkifejlődésének szempontiából. hogyan valósul meg az egyház egysége a
hithirdetés művében, mit jelent az, hogy a kereszt mísztéríumában a mindenkori
világ az ellentmondások jeIét látja, mit kell érteni a megtérésen, mint az igazi és
teljes emberi felszabadulás előfeltételén, végül pedig miben leljük meg a teo
lógiai fundamentumát annak az evangelizációnak, amely - miközben az örök élet
felé vezeti az embert - egyúttal evilági boldogulásában és folytonos fejlődésében

is mindig előbbre viszi a társadalmakat.
Magyarországon "a szocializmus építésében való részvétel ... egyaránt objektív

érdeke - fejti ki a Világosság című materialista világnézeti folyóirat Cserháti
József püspöknek a Vigiliában megjelent tanulmányát (Harminc év a hazai egy
házszemlélet ala1culp,sában) kommentálva - mínd a vallásos, mind a nem vallásos
dolgozó embereknek... Ú gy is mondhatnók, hogy a dolgozó emberek, vallásosak
és nem vallásosak »váriák el« saját államuktól - s minden társadalmi intézmény
től, szervezettől -, hogy azok a szocialista haza fejlesztésének mind jobban dol
gozó szervezetei legyenek, s ez a gondolat össze is cseng Cserháti püspök irásának
komoly, a szocializmusba tettekkel beilleszkedni akaró inspirációival. A »triumfaliz
mus« és a »hatalmi egyház« tűnte után a dolgozó ember boldogulásának szolgá
lata lehetségessé vált a magyar katolicizmus számára."

Jegyzetek: 1. Nyíri Tamás: A filozófiai gondcjkodás fejlődése (Szent István Társulat,

1973), 2. Szabó Ferenc SJ: Párbeszéd a hitről (Róma, 1975), 3. Békés Gellért: Istenkeresés

(Róma, 1974), 4. Friedrich Engels: Az őskereszténység történetéhez (Kossuth, WIO) , 5. Juan
Rosales: Forradalom, szocializmus, teológia (Béke és Szocializmus, 1975 június), 6. Germán

Guzmán: Camila Torres (Kossuth, 1972), 7. v. r. Garadzsa: Vallásos hit és társadalmi fejlődés

(Világosság, 1974, 8-9.), 8. K. E.: A katolikus egyházszemlélet változásai (Világosság, 1975

július), 9. Szennay András: Hitünk sodrában (Szent István Társulat, 1974), 10. Új Ember,

1974. okt. 27. és nov. 3.

CSANÁD BÉLA

MISZTÉRIUM ÉS LITURGIA
Tíz évvel a liturgikus konstitúció megjelenése után (1), még mindíg a litur

gikus reformok kellős közepén, talán kícsít ünneprontásként hangzik a kérdés: jó
úton haladunk-e a liturgikus pasztorációban? A lelkipásztorkodó papság egyetem
legesen tisztában van-e vele, mílyen teológiai alapokra épül a liturgikus lelkiséget
megújítani akaró rendelkezések sorozata? S a hivők széles rétegeiben tudatossá
vált-e, hogy mi a liturgia és mit jelent a keresztények életében? A kérdések össze
függenek: a liturgia megújítása ugyanis nem valami önmagáért való újító moz
gulom, hanem az Isten odaadóbb tiszteletét és az ember rnegszentelődését, az
üdvösséget szolgálja. Külsőségessé és nagyrészt eredménytelenné válhat minden
reform, ha az érdekeltek nem fogják fel igazi értelmét és célját. S éppen e tekin
tetben sok bizonytalansággal találkozunk, sőt értetlenséggel is, ezért aztán több
ször a pasztorális gyakorlat és annak szempontjai is megkérdőjelezhetők. A litur
gikus reformban alapvetőerr nem csupán ai-ról van szó, hogyarendelkezéseket
végrehajtsuk. s így liturgiánk legalitását megőrizzük. Belső megújulast. krisztusi
lelkületünk építését és fejlődését célozza a reform, abból a meggyőződésből ki-
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indulva, hogy a liturgia princípium, életelv és forrás a keresztény életforma és
gyakorlat számára (2). Tapasztalataink szerint viszont sok helyen ma sem tudják,
mire való az. egész "megújulásnak" meghirdetett változássorozat, amely - fel
fogásuk szerint - zavarja eddigi áhítatukat. Sokan ma is puszta ceremóniának
fogják fel a liturgiát, amely - szerintük - ízlés dolga, s nemcsak hogy meg lehet
élni nélküle, hanem jobbára felesleges és terhes követelmény az egyházban. Igy
gondolkodnak néha olyanok is, akik egyébként - legtöbbször "magánúton" - jól
előre haladtak az evangéliumi tanítás megértésében. Sokszor nem is sejtik, hogy
a keresztény egzisztencia megvalósításának és tökéletesedésének lényeges követel
ménye a liturgiában való tevékeny részvétel, "mert ez az első és ez a nélkülöz
hetetlen forrás, amelyből a hivők az igazi krisztusi szellemet merítik" (3). Azt is
tisztázni és tudatosítani kell, egyénileg és közösségileg is, hogy a liturgia az az
aktuális felszólítás a keresztény életformára vonatkozóan, amely kifejezetten és
közvetlenül Krisztus életéből fakad. Igy nemcsak hogy nincs ellentétben Krisztus
evangéliumával, hanem egyenesen hozzá tartozik. Altala valósítja meg legkiválób
ban az egyház krisztusi küldetését, hogya népek között felállított jel legyen, és
egybegyűjtse Isten szétszórt gyermekeit (4). Mind az egyéni, mind a közösségí ke
resztény küldetést illetően tehát a liturgia határozott javaslatokat, sőt "parancso
kat" tartalmaz, amelyek döntő befolyást gyakorolhatnak egész magatartásunkra és
tevékenységünkre.

Mindezek megértéséhez és a liturgikus lelkület kialakításához alapvető szem
léletváltozásra volna szükség, Ezt a változást azzal indíthatjuk el, hogy jobban
tudatosítjuk és mélyebben átéljük, mi a liturgia, mi a jelentősége a keresztény
közösség életében és a keresztény személyíség kibontakozásában.

A LITURGIA MEGHATAROzAsA. Sok évtizedes liturgikus teológiai munka
és lelkiségi mozgalom kellett ahhoz, hogy a liturgia fogalma - az ősi értelmezés
szerint - megújuljon. és igazi jelentése átmenjen a köztudatba (5). Ebben a fej
16dési folyamatban jelentős szerepet vitt XII. Pius pápa "Mediator Dei" kezdetű

enciklikája (6). Ennek alapján fogalmazta meg a II. vatikáni zsinat a liturgia
.meghatározását" a következőképpen: "Joggal tekinthetjük a liturgiát mint Jézus
Krisztus papi tevékenységének gyakorlását, amelyben érzékelhető jelek jelzik is,
de egyszersmind mindegyik a maga sajátos módja szerint meg is valósítja az ember
szenttétevését, amikor a teljes közös istentiszteletet Jézus Krisztus mísztikus teste,
vagyis a Fej és a tagok együtt mutatja be" (7).

Ennek a quasi-definíciónak első pillanatra az az érdekessége, hogy lényegében
ugyanazt mondja az egész liturgiáról, amit eddig a klasszikus teológia a szentmise
áldozatról és a szakramentumokról mondott. Ez viszont érthető, ha meggondoljuk,
hogy "e kettő körül fordul meg az egész liturgikus élet" (8), vagyis főleg a szent
ségekben. "legfőképpen pedig az Eucharisztia isteni áldozatában valósul meg szá
munkra megváltásunk műve" (9). Tudjuk azonban, hogy a liturgia tartalmi köre
szélesebb, nemcsak az áldozatot és a szentségeket foglalja magában, hanem az
egyház közös imádságát, a zsolozsmát, a szentelményeket és a liturgikus évet, ennek
ünnepeit is. Ezek is kegyelmet közvetítenek, ha nem is olyan módon, mint a
szentségek, s ezek is az ember megszentelődését szolgálják kultikus formában.
Nyilvánvaló, hogy ezek hatékonysága is közös forrásból fakad, megpedig a közös
cselekvő - Krisztus és az egyház - szakramentalitásából, ős-szentség voltából.
Azt is mondhatjuk, hogy a liturgia minden egyes mozzanata részesedést jelent
Krisztus és az egyház szentségéből. Ebből következik, hogy a liturgia minden
formában, nunden jelben az egyházra és Krisztusra utal.

És ez ai újdonság a fenti meghatározásban : a liturgia üdvtörténeti és üdv
rendi jellegének a kiemelése. Rámutat a Liturgikus Konstitúció - nemcsak e le
író meghatározásban, hanem sok más helyen is - arra, hogy Krisztus főpapi műve,

az egyház kultikus tevékenysége és a liturgia egyes cselekményei között lényegi
üdvtörténeti és üdvrendi - kapcsolat van.

lVIit tanít tehát a zsinat a liturgiáról?
1. A liturgikus tevékenység Krisztus papi tevékenységének (munus) a gyakor

lása, vagyis - ahogyan a Zsidókhoz írt levél a papi, főpapi tevékenység lényegét
jellemzi (Zsid 5,1-1) - az áldozatban, Krisztus megváltói áldozatában gyökere
zik; s nyilvánvalóan ez ma is a liturgia középpontja (10). "Hiszen egy az Isten,
egy a közvetítő Isten és ember közt: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta
magát mindenkiért" (1 Tim 2,5-6).
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2. A liturgia folytonos gyakorlása, vagyis valósulása Krisztus megváltói papi
működésének, A liturgiában Krisztus örök papsága jelenik meg. "Megesküdött az
Úr, s meg nem bánja esküjét: Pap vagy te mindörökké" - idézi a 109. zsoltárt a
Zsidókhoz írt levél, s hozzáfűzi: "Ennek megfelelően Jézus egy kiválóbb szövetség
kezese lett. ... O örökre megmarad és papsága örökké tart. Ezért is üdvözítheti
mindörökre azokat, akik általa járulnak Isten elé, mert mindenkor él, hogy köz
benjárjon értünk" (Zsid 7,22-25). ,,0 most, az idők végén, egyszer s mindenkorra
megjelent, hogy önmagát föláldozva eltörölje a bűnt" (Zsid 9,26). Krisztus örök
papságát jelek, szímbólumok, rítusok teszik érzékelhetővé és tudatossá számunkra,
de ezek a szentségi jelek nemcsak jelzik Krisztus megváltói művének és a kegye
lemnek a jelenlétét, hanem - Krísztus akaratából - eszközlik is a kegyelmet a
szentségi cselekmény megtörténtekor (ex opere operato). A többi (nem szentségi)
liturgikus cselekmények esetén a kegyelmi hatékonyság nem a jelek révén, hanem
közvetlenül az egyház imádsága, cselekedete által valósul meg (ex opere operantis
Ecclesiae).

3. A liturgia az egyházban és az egyház által történik. Ennek az alapja az a
tény, hogy az egyház Krisztus élő, titokzatos teste. Krisztus, a Fő és a tagok egy
sége olyan szoros, hogy Krisztus megváltói műve a liturgiában egyúttal az egy
ház tevékenysége is (Vö. Ef 1,22-23). Ezért mondja a konstitúció: "Tény és való
ság, hogy ebben a nagy műben, amely tökéletesen dicsőíti az Istent és az embe
reket szentté teszi, Krisztus mindenkor egybekapcsolódik szeretett jegyesével, az
egyházzal, amikor az Urához, Krisztushoz fordul segítségért, hogy 'Benne, Vele,
Altala' megadjon az örök Atyának minden dicsőséget és tiszteletet" (11). Az egy
ház Krisztus üdvözítő művének jele és eszköze (egyetemes szentsége) , Hatalmát és
küldetését átadta egyházának, s ennek megvalósulásában jelen van a világ végéig
az egyházban (Mt 28,18-20). Jelen van .Jcülönösképpen a Ilturgíkus cselekmények
ben" - mondja a konstitució -, amelyeknek "hatékonyságát az egyháznak semmi
más cselekedete rangban és mértékben el nem éri" (12). Ezért állíthatjuk, hogy az
egyház alapvetően "liturgikus közösség", eredetében, céljában. tevékenységében is.
Erről a pasztorális gyakorlatban, a hitoktatásban, az egyház építésében sem szabad
elfeledkeznünk.

4. A liturgia Isten tiszteletét (dicsőítését) és az emberek megszentelését szol
gálja, A kettős cél tulajdonképpen egy: az emberek megszentelődése az lsten di
csősége. Krisztus célja az volt, hogy "teljesen megváltva az övéi legyünk az Is
ten fölségének dicsőségére" (Ef 1,14). Az ember úgy dicsőíti meg Istent elsősor

ban, hogy szentté vagyis istenivé lesz, olyanná, amivé Isten akarja. A liturgiá
ban felhívást és erőt kapunk az isteni életben való részvételre. Ehhez részünkről

gyermeki engedelmesség és benső odaadás szükséges, Ezért említi a liturgia szám
talanszor a "devotiót", mint megszentelődésünk (a liturgiában való részvételünk)
egyik legfontosabb feltételét: "Devotionis nostrae tibi, quaesumus Domine, hostia
[ugiter immoletur: quae et sacri peragat instituta mysterii, et salutare tuum in
nobis mirabiliter operetur" (13).

A zsinati "meghatározás" fenti, vázlatos ismertetésénél azonnal kitűnik, mi
ben rejlik a meghatározás megértésének a titka, s melyek azok a nehézségek,
amelyekkel szembe kell néznie a liturgikus gyakorlat buzgó szorgalmazóínak. A
zsinat felújította a patrisztikus kor misztériurn-teológiáját, amely biblikus alapo
zottságú, üdvtörténeti teológia. Sőt átvette a zsinat ennek a teológiának a termi
nológiáját is, amikor a misztérium szót és jelentését használja. (Nyilván azért
történt így, mert csak ennek segítségével mondható el a liturgia lényege és iga
zi jelentése). Számunkra is fontosnak látszik, hogy ennek a teológiának legalább
az alapjaival megísmerkedjünk, ha azt akarjuk, hogy mélyebben és teljesebben
megértsük a liturgia Iogalmát, jelentését és [elentőségét a keresztény életben.

MI A MISZTÉRIUM? A mai szóhasználatban kétféle jelentése is van. A ko
rábbi teológiai terminológia szerint a "misztérium" szó olyan hitigazságot, illetve
hittételt jelöl, amelyben az alany és állítmány közötti logikai kapcsolat ésszel
nem látható át (pl. "Egy Istenben három személy van": Szentháromság miszté
riuma). Ebben az értelemben "hittitoknak" szokták fordítani. A zsinat és a mai
teológia egyre inkább - nagy általánosságban véve - az üdvtörténeti tényeket.
eseményeket jelöli ezzel a szóval. így már nehezebb magyarra fordítani. Néha
"titoknak" mondjuk (pl. "íme, hitünk szent titka !"), vagy a konkrét tényt, ese
ményt nevezzük meg, néha pedig megmarad a "misztérium" szó, ahogyan a li
turgikus szövegekben igen gyakran előfordul. S legtöbbször azért marad meg
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19y, mert nincs rá megfelelő magyar szavunk, a körülírás pedig nem segit a
megértésben vagy nagyon hosszadalmas volna. Már csak ezért is érdemes utána
néznünk a szó jelentésének, eredetének. Az első keresztény századokban, ame
ly ekből sok liturgikus imádságunk származik, magától értetődő volt ennek a szó
nak a jelentése.

Nézzük először a "misztérium" szó eredetét. Az biztos, hogy nem eredeti
latin szó, hanem a görög "müsztérion" latinos formája. Ez pedig minden való
színúség szerint a "müó" igéből származik, amely annyit jelent: bezárok, becsu
kok, számat bezárom, szememet becsukom, eltitkolok, elrejtek (14). Az igének
az alapja hangutánzó nyögés: "mu" vagy "mi", ahogyan valaki zárt ajakkal az
orrán keresztül hangot ad (15). A "müó" ige változatai és származékszavai külö
nösen az ún. misztérium-vallásokban voltak ismeretesek, s némi jelentésátvitel
lel vallási fogalmakat és tényeket jelentettek. Igy a "müeó", azaz "titokban mon
dok valamit, titkot mondok" azt is jelentette: vallási közösségbe beiktatni, ilyen
közösségbe beavatni, bevezetni, tanítani. Aki beavatta a jelölteket a rnisztérium
ba, és bevezette a misztérium-közösségbe, azt eleinte "müsztész"-nek vagy "müsz
ta"-nak nevezték, ő volt a "sacrorum peritus", "jártas a szent dolgokban" (16).
Később nemcsak a beavatót, hanem a beavatottat is nevezték így, hiszen a be
avatás után ő is jártas volt titkokban. Amikor a misztérium-közösségek intézmé
nyesültek, s először az Eleusis kilépett a családi kultusz formáiból és Athén vá
ros hivatalos vallási ügye lett, hivatalos papsággal rendelkezett, és főleg amikor
a Dionvsos-misztérium külföldre is kilépett. mísszionální kezdett (17), vezetőkre

lett szükségük, a vezetőt vagy felügyelőt (legtöbbször papot vagy papnőt) "mi.isz
tazógoszv-nak nevezték. 6 ismerte a szertartások titkát. vezette és ellenőrizte
azok rítusát, irányította a jelentkezőket az előkészületek során és tanította őket (18).

A mísztériumvallások, amelyek vagy a fő-istenségről vagy pedig keletkezési
és működési helyükről kapták nevüket, igen elterjedtek s közel ezer éven át
(Kr, e. VII-VI. századtól a Kr. u. III-·IV. századig) virágoztak az ázsiai és
európai, főleg a görög és latin kultúrájú birodalmakban és provinciákban. Ezek
ben a mísztérlumvatlásokban rengeteg egyező vonást és adatot találunk, annak
ellenére, hogy időben és helyben távol eső kultúrákban találkozunk velük. S
ez az egyezés nemcsak az emberi természet alapvető egységére és a kifejezési
lehetőségek antropológiai hátterébe vezethető vissza (l9), hanem arra az egysé
ges igényre, törekvésre is, amely ezekben a vallásokban felszínre tört, hogy ti.
az istenséggel találkozzanak, benne valamiképpen részesüljenek. Megnyilatkozott
ezekben a mísztériumokban az ember általános üdvözülési törekvése, amely 
hitünk szerint - Isten szeretetéből forrásozik. aki "minden embert üdvözíteni
akar" (1 Tim 2,4). Felfogásuk és vágyuk szer-int a mísztéríumokban (cselekmé
nyekben és ünnepekben) az isteni találkozás és részesedés volt a fő cél, amely
fokozatosan valósult meg, a beavatás ("müézisz") és a megszentelődés ("teleté")
által (20). Vegyük ehhez hozzá, hogy az "árion", "érion" a görögben helyhatá
rozó rag, latinban ugyanígy az ,.árium", "érium" (misztérium, baptisztérium stb.).
Ebben az értelemben tehát a "misztérium" számunkra az istenséggel, az isteni
élettel való találkozás - tágabb értelemben vett - helyét, terét, lehetőségét je
lentette. Igy misztériumoknak nevezték azokat a cselekményeket, rítusokat, ünne
peket. amelyek az istenségben való részesedést szelgálták.

Meg kell még említenünk, hogy a Krisztus előtti századokban nemcsak kul
tikus és rituális vonatkozásban találkozunk a "misztérium" szóval, Előfordul a
Septuaginta-fordításban, sőt a qumrani közösségak irataiban, a holttengeri teker
csekben is (21), Ezekben az arám "ráz" és a héber "sod" megfelelőjeként szere
pel "titok" jelentéssel, leginkább Isten tervére, gondolatára, megnyilatkozására
vonatkozólag (pl. "Bizony semmit sem tesz az Úr Isten anélkül, hogy titkát ki
ne nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak" Ámosz 3,7). Nyilvánvaló, hogy ez
az általánosabb jelentésű, de eléggé vallási vonatkozású használat is jelentős

sxerepet vitt abban, hogy aszó a keresztény igehirdetésbe átmenjen.

MI A KERESZTÉNY MISZTÉRIUM? A misztériumval1ásokban megnyilatko
zó vágy "az ismeretlen Isten" után (vö. ApCsel 17,22-31) és törekvés az üd
vösség felé, s mindezeknek a törekvéseknek a kifejezési módja, "terminológiája"
alkalmasnak látszott Szent Pál számára, hogy ezek felhasználásával mondja el a
pogányoknak: mi Isten üdvözítő terve, hogyan részesülhetünk az isteni életben
Jézus Krisztus által, mit jelent számunkra az ő megtestesülése. halála és feltá
madása,
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Szent Pál evangelizáló módszere ma is teljes mértékben érthető és helyesel
hető mind teológiai, mind gyakorlati pasztorális szemszögből vizsgálva. Mindig
előszeretettel hivatkozott sajátos küldetésére, hogy a pogányok közt kell hirdet
nie Isten evangéliumát (vö. Róm 15,15-~8; Róm 11,13; Gal 1,15-16 stb.). En
nek megfelelően az "ő nyelvükön" kellett szólriia, Teológiailag bizonyosra ve
hetjük, hogy Isten nemcsak a zsidókat készítette fel a Megváltó érkezésére. ha
nem a pogányokat is. Ezért a misztériumvallásokban kifejeződő lelki feszültsé
get és éhséget, igaz vágyakat és törekvéseket, valamint ezeknek kifejezési mód
ját is tekinthetjük egyfajta előkészítésnek, éppúgy, mint - Alexandriai Kele
men szerint - a filozófiát (22). Szerit Pál előtt azonban mindez valóban csak
előkészítésnek, megközelítési alkalomnak, mai kifejezéssel "kommunikációs lehe
tőségnek" számít, mert nála egészen más tartalmat kap a "misztérium" szo, mint
ezekben a szertartásokban. Az új "tartalmat" nem a környező vallásokból vette
út, hanem isteni kinyilatkoztatás révén ismerte meg: "Hiszen hallottatok Isten
kegyelmi adományáról, amelyben a ti' javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból
ismertem meg a titkot (müsztéríon), amint föntebb röviden megírtam" (Ef 3, 2-3).

Mi az a kegyelem, amelyet hirdetnie kell az Apostolnak? Mí az a míszté
rium, amelyet a korabeli misztériumok helyébe állít, mint igazi' beteljesedést, az
isteni ígéretben való részesedést? Melyík az az egyetlen valóság, amely betölt
"Isten egész teljességével" (to pléróma tou Theu) (Ef 3,19)? Szent Pál egészen
röviden így válaszol: ez Krisztus misztériuma. Ezt ismerte meg a kinyilatkozta
tásból. így ír ugyanis az Efezusiakhoz küldött levelében: "Ha elolvassátok, meg
érthetitek, hogy megismertem Krisztus mísztéríumát, amelyről a korábbi időkben

nem tudtak az emberek úgy, ahogy most a szerit apostoloknak és prófétáknak
kinyilatkoztatta a Lélek" (Ef 3,4-5). Jézus Krisztusban találkozhat az ember'
Istennel és részesedhet Benne. Részletesebben így fejti ki Szent Pál a Krisztus
misztérium "tartalmát": "Nekem, az összes szentek közül a legkisebbnek jutott
osztályrészül a kegyelem, hogy Krisztus felfoghatatlan gazdagságát hirdessem a
pogányoknak és felvilágosítsak mindenkit, hogyan valósul meg ez a misztéríum.
amely kezdettől fogva el volt rejtve az Istenben, a mindenség teremtőjében, hogy
most az egyház által az Isten szertölött sokrétű bölcsessége nyilvimvalóvá legyen
a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt. Ez volt az ő örök szándéka.
amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban megvalósított ; a benne való hit által
van reményünk és biztonságos utunk Istenhez" (Ef 3,8-12). Krisztus "felfogha
tatlan gazdagságát" (a Krisztus-misztérium valóságát) még pontosabban is rész
letezi a levél: Isten "Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott min
ket", "Benne választott ki a világ teremtése előtt", arra rendelt, hogy általa
"fogadott fiaivá legyünk". "Benne van vére által szerzett megváltásunk, bűneink

bocsánata, kegyelme bőségének arányában." "Tudtunkra adta ugyanis jóságos
tetszése szerint akaratának titkát (misztériumát), amellyel elhatározta, hogy az
idők teljességével Krisztusban, mint főben foglaljon össze mindent. ami menny
ben és földön van. Benne vagyunk hivatva az örökségre ..." (1. fejezet), nem
vagyunk már idegenek és jövevények, "hanem a szentek polgártársai és Istennek
házanépe", Benne épülünk fel "a Lélek által Isten hajlékává" (Ef 2,19-22).

Szent Pál világosan tanítja, hogy a Krisztus-misztérium kiteljesedése a hús
véti miszté1'ium: Jézus Krisztus halála, feltámadása és mennybemenetele. Isten
"nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg, amikor a halálból feltá
masztotta s a mennyben jobbjára ültette ..." (El 1,19-21). A húsvéti mísztórí
umhoz, vagyis Krisztus dicsőségéhez kapcsolódik az egyház valósága is: "Min
dent lába alá vetett és az egész egyház fejévé tette őt: ez az ő teste és teljes
sége, aki mindent mindenben betölt" (Ef 1,22-23). Ebből a misztériumból fa
kad a mi üdvösségünk: "Az irgalmasságában gazdag Isten azzal mutatta meg
nagy szeretetét irántunk, hogy, bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussa-l
életre keltett minket. Kegyelemből üdvözültetek. Krisztus Jézusban ugyanis fel
támasztott minket és vele együtt maga mellé ültetett a mcnnyben ..." (Ef 2, 4-6).

Amint a fentiekből kiviláglik, Szent Pál misztérium-tanítása Jézus Krisztus
személyére, az ő történeti valóságára, emberségére épül. Benne valósult meg Is
ten örök üdvözítő terve és szeretete, reá épül az egyház üdvösség-közösségc.
minden századok reménysége, belőle forrásozik a keresztény életeszmény, az "új
ember" életformája (vö. Kol 3,1-4; 3,10). Szent Pál misztérium-tanában tehát
megjelenik a "misztérium" ószövetségi jelentése is, ugyanakkor a misztériumval
Jásokban szereplő jelentés is; mindez azonban nemcsak előkészítő prófétai vo
natkozásban, mint az Ószövetségben, nem is csupán az emberi vágyak és törek-
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vések szintjén, mint a misztériumvallásokban, hanem a megvalósulás és a be
teljesedés szintjén. Szent Pál lépten-nyomon hangsúlyozza Krisztus valóságát, a
misztériumfaktum-jellegét (vö. 1 Kor 15,12-19; 1 Kor 11,23-26; 1 Kor 9,1;
ApCsel 22,6-16 stb.), éppúgy, mint a többi apostol (vö. ApCsel 2,32; 4,20 stb.),
ahogyan Szent János írja első levelében: "Ami kezdettől fogva volt, amit hallot
tunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléletünk és kezünk tapintott: az
élet Igéjét hirdetjük nektek. Az élet megjelent. Mi láttuk, tanúságot teszünk
róla és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt, és megjelent
nekünk" (1 Ján 1,1-2). Különösen jelentős ebből a szempontból a Gal 4,4,
amely Krisztus megjelenésének a valódiságát hangsúlyozza mind történeti (bio
lógiai), mind legális vonatkozásban: "asszonytól született és a törvény alattvalója
lett". (Még az idővel kapcsolatos kifejezésével is a történetíséget emeli ki, ami
kor a "to pléróma tu chronu" kifejezést használja, és nem az üdvtörténeti, ke
gyelmi időt, a "to pléróma tón kairón" kifejezést, mint az Ef 1,10-ben.)

A Krisztus-misztérium így Jézus Krisztus történeti és üdvtörténeti valóságát
jelenti, amely örökké él, magába foglalja Isten örökkévaló szeretetét és az em
berek időben történő üdvözülését. Ez a misztérium nem mítosz, mint a miszté
riumvallásokban. Sem olyan értelemben, hogy valami vallási tannak irodalmi
kifejezési formája, sem úgy, ahogyan Kerényi, Eliade és Jung érti a mítoszt,
hogy ti. az ember kozmoszban elfoglalt egzisztenciális helyzetének a kifejezése
(23). Éppen ellenkezőleg: a Krisztus-misztérium, mint tény és valóság, mítosz
talanító hatású. Kijelöli az ember konkrét helyét és feladatait a világban. "Meg
jelent ugyanis Istennek minden emberre üdvöt árasztó kegyelme, mely arra ta
nit, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, s éljünk mérték
tartóan, szentül és buzgón e világon. Várjuk a boldog reményt: a nagy Istennek
és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta
értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson és jótettekben buz
golkodó választott népévé tegyen" (Tit 2,11-15).

Nem titok többé ez a misztérium, nem kell titokban őrizni a Krisztus-mísz
térium jelentését és tanítását, sőt hirdetni kell. "Erről beszélj, erre buzdíts és
így figyelmeztess teljes határozottsággal" - írja Szent Pál Titusznak az előbbi

sorokhoz hozzáfűzve. "Ennek lettem szolgája abból az isteni hivatásból, amelyet
értetek kaptam, hogy Isten tanítását egészen érvényre juttassam: azt a misz
tériumot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szent
jeinek kinyilatkoztatott" (Kol 1,25-26). "A tökéletesek körében mi is bölcses
séget hirdetünk. De nem ennek a világnak a bölcsességét, sem a világ pusztu
lésra ítélt fejedelmeiét, hanem Isten titokzatos, rejtett bölcsességét (lalumen Theu
szofian en müsztérló), amelyet Isten öröktől fogva megdicsőülésünkre szánt. Ezt
senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül... nekünk azonban feltárta Isten
a Lélek által" (l Kor 2,5-8.10). Jézus Krisztus embersége nyilvánvaló, egye
temes jele és eszköze lett üdvösségünknek. Jézus nem kis létszámú, beavatott
elitnek a titka akart lenni, hanem az egész világ üdvössége. "Én pedig, ha föl
magasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok" - ígérte Jézus minket
megváltó haláláról, a kereszt misztériumáról szólva (Ján 12,32). Jézus Krísztus
ban valósult meg Isten egyetemes üdvözítő szándéka, "hogy minden ember üd
vözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő

Isten és ember közt: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát min
denkíért" (1 Tim 2,4-6).

MI A LITURGIA? Krisztus misztéríuma, Krisztus emberségének "szentsége"
(24), e szakramentumnak ereje és hatékonysága, vagyis Isten egyetemes üdvözítő

szerétetének és az isteni élet közlésének Jézus Krisztus által történt megvaló
sulása nyilván nem korlátozódhat Jézus földi életének időszakára. Jézus Krisz
(us már megtestesülésével magába foglalta az egész emberiséget (vö. Ef 1,9),
ahogyan Szent Hiláriusz írja: "Midőn az Ige testté lett... kiengesztelődtünk az
ő hús-vér teste által. A magára vett test kapcsolata által tehát Krísztusban
vagyunk, és ez az Istennek a századok óta elrejtett titka (szakramentuma) ...
hogy mi Krisztus örökségének társai és testének tagjai és ígéretének részesei va
gyunk" (25). Megváltói és üdvözítői küldetését életáldozatával személy szerint
beteljesítette. Értünk váltságul adott életének a csúcsa keresztáldozata, amellyel
.,egyszer s mindenkorra megszentelt minket" (Zsid 10,10). Krisztus megváltói
műve tehát értékében és hatékonyságában egyetemes és végtelen, de az "egy
szer s mindenkorra" valósága bennünk, emberekben a véges idő keretei közt,
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az emberi történésekben bontakozik ki, a világ vegelg tart. Krisztus egyszeri
műve (Zsid 9,27-28) ezért folytatásra vár. Ki kell osztani a megszerzett ke
gyelmeket, közölni kell a nekünk adott isteni életet. Krisztus rendeléséből 
az Atya akarata szerint (vö. Ef 1,8-9) - az egyház hivatott arra, hogy foly
tassa a megváltói művet. Az egyház, amelynek Ö a Feje, és amely "az ő teste
és teljessége" (Ef 1,28), Krisztus, akié minden hatalom a mennyben és a földön
(Mt 28,18; Kol 1,18-20), valóban átadta kűldetését egyházának. Az utolsó va
csorán így imádkozott az Atyához: "Szenteld meg őket az igazságban: a te igéd
igazság. Amint te küldtél engem a világba, úgy küldöm én a világba .őket" (Jn
17,17-18). Feltámadása után pedig így szólt apostolaihoz: "Amint engem kül
dött az Atya, úgy küldelek én is titeket" (Jn 20,21). Jézus szavaiból pontosan
tudjuk, mi ennek a küldetésnek a célja és tartalma: az isteni élet köztése. Jé
zus halála előtt, amikor "elszámol" küldetésével az Atya előtt, így imádkozik:
"Én átadtam nekik a dicsőséget, amit nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint
mí egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így tökéletesen egyek le
gyenek ők is" (Jn 17,22-23). Az Eucharisztia misztériumával kapcsolatban,
amelyet egyházára bízott, amikor így rendelkezett: "Ezt cselekedjétek az én em
lékezetemre", így tanított: "Amint engem küldött az élő Atya és én az Atya
által élek, úgy aki engem eszik, énáltalam él" (Jn 6,57).

Az elmondottakból világosan kitűnik, hogy a liturgia, amelyben "megváltá
sunk műve valósul meg" (26), lényege szerint nem más, mint Krisztus megvál
tói művének folytatása az egyházban, az ő testében. Más szóval : Krisztus misz
tériumának továbbélése az egyház misztériumában. Ezért mondja Odo Casel:
"A liturgia: Krisztus és az egyház misztériuma" (27). A liturgikus tevékenység
célja: a kegyelem kiáradása, megszentelődésünk, az isteni életben való része
sedésünk, amely egyben Isten tökéletes megdicsőítése is.

Azt is mondhatjuk, hogy a liturgia Krisztus misztériumainak realizálása és
megünneplése az egyházban. S ezzel a kijelentéssel már kicsit szűkítjük az előbbi

"meghatározás" jelentéskörét. A nusztérium realizálása és megünneplése jelek
(szímbólumok, rítus) által történik. Az egyház ugyanis a jézusi küldetéssel együtt
örökölte Krisztus emberségének jel-mivoltát is. Ahogyan Krisztus embersége az
Isten üdvözítő akaratának és szeretetének jele és eszköze, hasonlóképpen az egy
ház Krisztus életének és hatékonyságának jele és eszköze. Az egyháznak ez a
jel jellege a legszebben és leghatározottabban a liturgiában fejeződik ki. így te
szi nyilvánvalóvá a liturgia "az igaz egyház valódi Iényegét" (28).

Természetesen a liturgia nem foglalja magában az egyház egész tevékeny
ségét, de mindegyikkel valamiképpen kapcsolatban van. A zsina l további meg
szorítással él a liturgia fogalmát illetően, amikor azt mondja, hogy a liturgia
,.Jézus Krisztus papi tevékenységének a gyakorlása" (29). A kijelentés mögött
nyilvánvalóan a klasszíkus teológia szemlélete áll, amely Jézus Krísztus hármas
hatalmát és küldetését - a prófétai, főpapi és királyi hatalmát - különbözteti
meg. Krisztus főpapi tevékenységének - a Zsidókhoz írt levél szerint - leglé
nyegesebb tette: önmaga feláldozása érettünk (Zsid 5,1; 9,11-14). A liturgia
középpontja mindenkor ez a krisztusi áldozat marad, ahogyan az Eucharisztia
misztériumában megjelenik. De Krisztus életének minden mozzanata áldozati
jellegű, mert érettünk van, az Atya iránti engedelmességből és megváltásunkért
történik, attól kezdve, hogy "fölvette a szolga alakját", "egészen a halálig, még
pedig a kereszthalálig" (Fil 2.6-8). A keresztáldozat fundamentuma Krisztus
benső lelki áldozata, önkiüresítése (Fil 2,7). 'Joggal vesszük észre tehát Krisztus
életének minden eseményében a papi jelleget, s így joggal ünnepeljük a litur
giában Krisztus többi misztériumát is, nemcsak a húsvéti misztériumot.

Látnunk kell továbbá azt is, hogy a liturgia Krisztus örök papságának a
reprezentációja, vagyis jele és valósága. Az egyház a liturgiában közbenjár és
közvetít érdekünkben. Mert Krísztus "örökre megmarad és papsága örökké tart.
Ezért is üdvözítheti mindörökre azokat. akik általa járulnak Isten elé, mert min
denkor él, hogy közbenjárjon értünk" (Zsid 7,24-2;).

A liturgia Isten Üdvözítő szeretetének élő jele és valósága, melvet Krisztus
hozott számunkra. Benne Krisztus misztériuma jelenik meg, az a Krisztus, aki
az isteni életbe emelte fel gyarló emberi életünket. Az a Krisztus. aki egyházá
ban velünk marad a világ végezetéig (Mt 20,28). Krisztusnak erről a megígért
megváltói jelenlétéről - éppen a liturgikus szemlélet szerint - így ír a Zsi
dókhoz írt levél: ,,0 most, az idők végén. egyszer s mindenkorra megjelent. hogy
önmagát feláldozva eltörölje a bűnt. Amint el van határozva, hogy az ember
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egyszer haljon meg s utána az ítélet következzék, úgy Krisztus is egyszer áldoz
ta föl magát, hogy elvegye soknak bűnét. Másodszor nem a bűn miatt jelenik
meg, hanem. hogy üdvözítse azokat, akik rá várnak" (Zsid 9,26-28).

Mi tehát a liturgia? Aktív várakozás Krisztus második eljövetelére, az ő

első eljövetelének szertartásrendje (rítusa) szerint, keresztáldozatának és feltá
madásának hitében és erejében.
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REZEK ROMAN

"MEGÉRTENEI(-E ENGEJYI VALAHA?"
TEILHARD NAPLÓINAK ELSÖ KÖTETE

Alig húsz éve halt meg - és már bizalmas naplóit is olvashatjuk.,. Iga
zában ezt kellene mondanom: már húsz év telt el a halála óta és még csak
most jut nagyközönség kezébe a bizalmas jegyzeteinek egyötöd része.

1974 tavaszán a nagy világlapok - a német Spiegel-től kezdve a brazil
Veja-ig - francia-német "koprodukcióként" harangozták be Teilhard de Chardin
Naplóinak egyszerre francia és német kiadását. 1974 júniusa viszont csöndesen
elmúlt, de a Naplók - nyilván "technikai okok miatt" - nem jelentek meg.
Csak bennfentesek tudták, hogy Teilhard Naplóinak esetében mit jelentenek a
"technikai okok" - minket ez most ne aggasszon ... Fontos az, hogy egy nagy
német kiadó (Walter-Verlag, Olten, Svájc) már 1971-ben, egy ugyancsak nagy
francia kiadó pedig (Fayard, Párizs) 1975-ben, együttes kiadói jogot szerzett és
kiadta Teilhard de Chardin Journal-jának első köteteként (tome 1.) a huszon
három füzetből álló "hagyaték" első öt [iizetét - 1975 júniusában.

Szándékosan mondtam "hagyatékot", Mert ha Teilhard Naplóira gondolunk,
igazában négy sorozatra kell gondolnunk, s ezek - a sors különös játéka során
-- különféle kezekben maradtak:

1.) az 1915. augusztus 26 és 1925. július 17. között írt Notes et Esquisses
(Jegyzetek és vázlatok) kilenc füzete Teilhard testvérére, Józsefre maradt, Ezek
a kézirásos füzetek átlag száz lapnyi - kétszáz oldalnyi - irkatüzetek. Ebből

az első kilenc füzetből került most kiadásra az első öt füzet - Naplók első

kötetének nevezve;
2.) az 1944. július 13. és 1955. április 7. között írt naplóit Teilhard a római

XIII. számmal kezdve jelezte, a XXI. számú füzetig bezárólag; vagyis újabb
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