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A kereszténységről

A világértelem (Logosz) kinyilatkoztatása Krisztusban (Jn 1, 14; 1 Jn 4)

A világ értelme, benne pedig Isten igazsága nem más, mint minden egyes lénynek az
összessel fennálló benső egysége. Az élő, személyes erő esetében ez az egység a siere
tet. Amint a külsö törvény erejével elnyomja és megkötözi a világértelem az ember
ben a homályos életet, amint igazságának világosságával napvilágra hozza ennek az
életnek homályos voltát, és ítéletet mond felette, mert felvilágosítja az ember tudatát,
úgy hatol be ugyanez az értelem a szeretet végtelen erejével ebbe a homályba, magát
az ember lényegét keríti hatalmába, újjáteremti természetét. és valóban megtestesül
benne. És az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

Amikor a földön sok évezredes elemi és kozmikus háború után - melynek során a
világértelem csupán a külsö törvény pusztító erejeként nyilatkozott meg - megjelent
az első értelmes lény, új kinyilatkoztatást jelentett a tudatban: a világértelemnek mint
gondolatnak a kinyilatkoztatását. Mikor aztán sok évezred telt már el az emberi tör
ténelemböl, megjelent az első lelki ember, akiben a testi természetes életet nemcsak
megvilágosította a világélet isteni értelme, hanem meg is szentelte mint a szeretet lel
ke,' ugyanennek az értelemnek mint élő, személyes erőnek új kinyilatkoztatását je
lentette, aki magához tudja vonzani és magáévá tudja tenni az anyag életerejét. Ha az
első, természetes ember Isten képe és hasonlatossága volt, akkor az új, lelki ember
igaz Isten, mert a minden létező igazi értelmét megalkotó isteni Lény először mutat
kozott meg önmagában a világban, mutatta meg magát a világnak olyannak, amilyen
valójában. Mert hiszen Isten önmagában se nem pusztító törvény, mely ránehezedik
az anyag természetes életére, se nem ész, mely csupán megvilágosítja ennek az élet
nek a homályát, és fényében napvilágra hozza hamis és gonosz voltát. Isten sokkal
több ennél, többet tud tenni, Krisztus pedig tettekkel még inkább megmutatta ezt 
megmutatta, hogy Isten a szeretet, vagyis az abszolút személy.

Az isteni Igének Jézus Krisztus személyében való megtestesülése az új, lelki ember
nek, a második Ádámnak megjelenése. Amint az első, természetes Ádám nemcsak egy
különálló, a többivel egy sorba állítható személyt jelent, hanem egy olyan tökéletesen
egységes személyiségct, amely magában foglalja az egész természetes emberiséget,
úgy a második Ádám sem csupán ezt az egyedi lényt jelenti, hanem ezzel együtt az uni
verzális, mindenkit átölelő, újjászületett lelki emberiséget. Az örök, isteni létezés
szférájában Krisztus az egyetemes organizmus örök lelki központja. Amint azonban
ez az organizmus, vagyis az egyetemes emberiség a jelenségek áramlatába merül, rög
tön aláveti magát a külsö lét törvényének, és gyötrelmes munkával kell az időben

helyreállitania azt, amit az örökkévalóságban hagyott, azaz az Istennel s a természet
tel fennálló belső egységét. Éppígy kell Krisztusnak is mint ezen egység tevékeny el
vének ahhoz, hogy valóban helyreállítsa, leszállnia a jelenségek ugyanezen áramlatá
ba, alá kell vetnie magát a külsó lét ugyanazon törvényének, s az örökkévalóság köz
pontjából a történelem központjává kell válnia, amely egy meghatározott pillanatban
jelent meg - amikor eljött az idők teljessége. A viszály és a gyűlölködés gonosz szelle-

, "A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékáva!. Ezért a születendö Szen
tet is Isten Fiának fogják hívni."
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mét, aki öröktől fogva tehetetlen Istennel szemben, s aki az idők kezdetén legyőzte az
embert, az idő kellős közepén kellett az Isten Fiának és az Emberfiának mint minden
teremtmény elsőszülöttének legyőznie, hogy aztán az idők végén az egész teremtés
ből kiúzze. Ez a megtestesülés alapgondolata.

Mielőtt Krisztus múvéröl beszélnénk. ami miatt a megtestesülés történt, feltétlenül
válaszolnunk kell két kérdésre: 1. Lehetséges-e a megtestesűlés, vagyis az Istenség
nek az emberséggel való reális egyesülése? 2. Hogyan jött létre az ilyen egyesülés?

Ami az első kérdést illeti, arra azt válaszolhatjuk. hogyamegtestesülés természete
sen lehetetlen abban az esetben, ha Istent csak egy különálló lénynek tekintjük, aki
valahol a világon és az emberen kívül tartózkodik. E deista vélemény szerint az Isten
ség emberré levése durván megsértené az azonosság logikai törvényét, vagyis gyakor
latilag tökéletesen elképzelhetetlen. Másképpen lehetetlen a megtestesülés. ha pan
teista nézőpontból vizsgálják, mely szerint Isten csak a világi jelenségek általános
szubsztanciája, egy univerzális "minden", az ember pedig ezeknek a jelenségeknek
egyike. E nézőpont szerint az emberré levés ellentmondana annak az axiórnának,
hogy az egész nem lehet egyenlő valamelyik részével. Ebben az esetben tehát Isten
nem lehet emberré, mint ahogy az egész óceán vize, mely a víz összessége, ezzel
együtt nem válhat az óceán egyik cseppjévé. De vajon feltétlenül úgy kell-e felfog
nunk Istent, mint vagy egy különálló lényt, vagy csak a világi jelenségek általános
szubsztanciáját? Épp ellenkezőleg! Ha Istent teljesnek vagy tökéletesnek (abszolút
nak) fogjuk fel, mindkét egyoldalú felfogást kiküszöböljük, és utat nyitunk egy más
fajta szemlélet felé. Eszerint a világ mint lehatárolások összessége Istenen kívül léte
zik (ezeken a határain belül), amennyiben érzékelhető,egyszersmind azonban lénye
gesen kapcsolódik Istenhez belső életével vagy lelkével. Ez a kapcsolat abban áll,
hogy minden egyes lény, amely belerögzült elhatároltságába, és mint ilyen, Istenen kí
vül van, ugyanakkor mégsem elégszik meg ezzel a határral, hanem arra törekszik,
hogy mindenné is váljék, vagyis belső egységre törekszik Istennel. Ennek megfele
Wen, véleményünk szerint, Isten is, aki önmagában transzcendens (a világon túl tar
tózkodik), a világhoz való viszonyában egyszersmind olyan műkődö teremtőerőnek

mutatkozik; amely egyesíteni akarja a világlélekkel azt, amit az keres és amire törek
szik, vagyis a legteljesebb egység formájában megjelenő létteljességet, amely egyesül
ni akar a lélekkel, s az Istenség élő képét akarja belőle megszülni. Ezzel már az anya
gi természetben lejátszódó kozmikus folyamat is világossá válik, amely a természetes
ember megszületésével ért véget, és határozott alakot ölt az ezt követő történelmi fo
lyamat is, mely előkészíti a lelki ember megszületését. Így aztán ez utóbbi, vagyis az
Istenség megtestesülése nem valami csodás dolog (ha a szót a maga durva értelmé
ben vesszük), azaz semmi olyan, ami a lét általános rendjétől idegen lenne, hanem
épp ellenkezőleg, lényeges kapcsolatban áll a világ és az emberiség egész történelmé
vei, és valami olyasféle, amit ez a történelem készített elő, s ebből logikusan követke
zik. Jézusban nem az Istenség transzcendens oldala, nem az abszolút, önmagában
zárt létteljesség testesül meg (ami lehetséges lett volna), hanem az Isteni Ige, vagyis a
kívülről már előre megnyilatkozó, a lét körzetére hatást gyakorló elv, akinek szemé
lyes megtestesülése csak utolsó láncszeme a többi fizikai és történelmi realizálás
hosszú sorának. Istennek emberi testben való megjelenése csupán teljesebb, tökéle
tesebb teofánia a többi, nem teljes, előkészítő és átalakító istenjelenés sorában. A lel
ki ember megjelenése, a második Ádám megszületése ebből a szempontból tekintve
nem kevésbé érthető, mint a természetes ember megjelenése a földön, az első Ádám
születése. Egyik is, másik is új, példátlan tény volt a világ életében, s ebben a tekin
tetben ez is meg az is csodásnak számít, de ezt az újat és példátlant előkészítette

mindaz, ami megelőzte, s az alkotta, ami után vágyott s amire törekedett az egész ko
rábbi élet: az emberre irányult, felé vonzódott az egész természet, az Istenember felé
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irányult az emberiség egész történelme. Mindenesetre amikor arról beszélünk, hogy
lehetséges vagy lehetetlen-e az Istenség emberré levése, a fő probléma az, milyen ér
telemben vesszük az Istenséget meg az emberséget. Amennyiben úgy fogjuk fel,
amint az imént kifejtettük, nemcsak lehetséges az Istenség megtestesülése, hanem
lényegesen beletartozik a világmindenség általános tervébe. Ha azonban a megteste
sülésnek, vagyis Istennek az emberrel történő személyes egyesülésének a tényéhez
alapul szolgál is az egyetemes fejlődés általános értelme s az isteni tevékenység
rendje, ezzel még nem oldódik meg az a kérdés, hogy vajon hogyan történik ez az
egyesülés, vagyis hogyan viszonyul egymáshoz és müködik együtt az istenemberi sze
mélyben az isteni és a természetes elv, vagy hogy mi is a lelki ember, a második
Ádám.

Általában az emberben valamiképp együtt van az Istenség az anyagi természettel,
ami feltételezi, hogy három alkotóelem van az emberben: az isteni, az anyagi és a ket
tőt összekötő, sajátosan emberi elem. E három elem együttese alkotja a tényleges
embert, akiben a sajátosan emberi elv az ész (ratio), vagyis a másik kettő kapcsolata.
Ha ez a kapcsolat abból áll, hogy a természetes elv egyenesen és közvetlenül alá van
rendelve az isteninek, akkor előttünk áll az ősi ember (az első Ádám), aki az emberi
ség prototípusa: be van zárva az isteni élet örök egységébe, még nem különült el tőle.

Itt a természetes emberi elv csíraként, potenciaként rejtezik az isteni lét valóságában.
Ez a lehetőség azonban egyszersmind a bűn lehetősége is: az ősi ember, aki akarat
lanul alávetette magát az Istenségnek, szabadon búcsút mondhat ennek az alárendelt
ségnek. Ekkor természetes vagy külső emberré válik, akinél a valóság az anyagi elvé
hez tartozik, s magát a természet tényének vagy jelenségének találja, az önmagában
rejtőző isteni elvet pedig csak egy másfajta lét potenciájának. A harmadik lehetséges
kapcsolat az, amikor mind az Istenség, mind a természet egyformán valóságként él az
emberben, és igazi emberi élete abból áll, hogya természetes elvet tevékeny módon
egyezteti össze az istenivel, vagy az előbbit szabadon alárendeli ez utóbbinak. Az
ilyen kapcsolat alkotja a lelki embert. Ha általában így fogjuk fel a lelki embert, ak
kor ebből az következik, hogy: Először is ahhoz, hogy az isteni elvnek a természetes
sei való összeegyeztetése az emberben valósággá váljék, feltétlenül szükséges, hogy
egy egyedi személyben valósuljon meg, máskülönben csak Isten és a természetes em
ber közti reális vagy ideális együttmüködés lenne, de nem egy új, lelki ember; ahhoz
pedig, hogy Isten valóban egyesüljön a természettel, feltétlenül szükséges a személy,
akiben végbemegy ez az egyesülés. Másodszor: ahhoz, hogy ez az egyesülés két elv
valóságos egyesülése legyen, feltétlenül szükséges, hogy mindkét elv reálisan jelen
legyen; ahhoz, hogy ez a személyiség valóságos Isten és valóságos természetes ember
legyen, mindkét természet szükséges. Harmadszor: ahhoz, hogy mindkét természet
nek az istenemberi személyiségben megvalósuló összeegyeztetése szabad lelki csele
kedet legyen, és ne kűlsö tény, feltétlenül részt kell benne vennie az istenitől külön
bőzö, emberi akaratnak, amely azzal, hogy elutasítja annak a lehetöségét, hogy ellene
mondjon az isteni akaratnak, szabadon alárendeli magát neki, és az emberi természe
tet bevezeti az Istenséggel való teljes, belső egyetértésbe. A lelki ember fogalma tehát
így feltételez egy istenemberi személyiséget; aki egyesít magában két természetet, és kél
akarattal rendelkezik. 2

2 A "lelki emberről" vagy a második Ádámról alkotott fogalmunkból következő megállapítá
sunk feltétlenül azonos az V-VII. századi egyetemes zsinatok megállapításaival, amelyeket a
nesztoriánus, monofizita és monotheléta eretnekségek ellen dolgoztak ki. Mindhárom eretnek
ség szöges ellentétben áll az említett három logikai feltétel egyikével, amelyek Krisztus igaziesz
méjéhez lényegbevágóan.fontosak.
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Az emberben levő két elv ősi, közvetlen egységét, azt az egységet, amelyet az első

Ádám képviselt ártatlanságának paradicsomi állapotában, és a búnbeesésben meg
zavart, már hem lehetett egyszeruen helyreállítani. Az új egység már nem lehet köz
vetlen, ártatlan: olyannak kell lennie, amit eredményként értek el. Csak szabad csele
kedet, hőstett gyümölcse lehet, mégpedig kettős höstettnek, az isteni és az emberi
önmegtagadásnak a gyümölcse; mert ahhoz, hogy két elv valóban egyesüljön vagy
összehangolt legyen, mindkettönek feltétlenül szabadon kell benne részt vennie és
cselekednie. Az isteni és a természeti elv együttmüködésével világossá válik a világ és
az emberiség egész élete, és ennek az életfolyamatnak az a lényege, hogy ez a két elv
fokozatosan közeledik egymáshoz és áthatja egymást. Elöszőr távol vannak egymástól
és egymáson kívül vannak, aztán egyre közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással,
egyre rnélyebben járják át egymást, mígnern aztán Krisztusban úgy jelenik meg a ter
mészet. mint a tökéletes önmegtagadásra kész emberi lélek, Isten pedig mint a szere
tet és az irgalom szelleme, aki ezzel a lélekkel az isteni élet egész teljességét nem az
összekötő erőben és nemcsak a megvilágító értelemben, hanem az éltető jóságban
közli. Itt áll hát előttünk a valóban istenemberi személyiség, aki képes rá, hogy vég
hezvigye az istenemberi önmegtagadás kettős hőstettét. Ilyen önmegtagadás bizo
nyos fokig már egészen kozmikus és történelmi folyamatnak is tűnik. Itt ugyanis egy
részt az isteni Logosz isteni akaratának vagy szeretetének szabad cselekedetével le
mond isteni méltóságának (Isten dicsőségének)kinyilvánításáról. elhagyja örök nyu
galmát, harcra kel a gonosz elvvel. és kiteszi magát a világfolyamat egész nyugtalan
ságának, amikor a külsö lét bilincseiben, a tér és az idő keretei között jelenik meg,
ezután pedig megjelenik a természetes emberiségnek, amelyre a világi élet olyan kü
lőnféle. véges formáiban hat, melyek inkább eltakarják, semmint hogy feltárnák az
igazi isteni lényeget. Másrészt a világ és az ember természete - miközben állandóan
az isteni képek mindig újabb és ujabb érzékelése után sóvárog és törekszik - szün
telcnűl visszautasítja önmagát konkrét, valóságos formáiban. Jelen esetben azonban,
vagyis a kozmikus és történelmi folyamatban egyik oldalról sem tökéletes az önmeg
tagadás, mert az istenség számára a kozmikus és történelmi teofániák határai tulaj
donképpen külsö határok. amelyek a más (azaz a természet és az emberiség) számára
való megnyilvánulásait kötik meg, de semmiképpen sem érintik belső kozérzetét;'
ugyanakkor pedig mind a természet, mind a természetes ember szakadatlan fejlödé
sükben nem szabad cselekedettel, hanem csak ösztönös hajlamukkal utasítják vissza
önmagukat. Az istenemberi személyiségben azonban épp annak következtében, hogy
az isteni elv a másikhoz nem külsöséges, azaz a másikat korlátozó cselekedettel for
dul, s nem válik hűtlenné önmagához, hanem belsőleg korlátozza önmagát, mely he
lyet ad a másiknak benne; az istenemberi személyiségben tehát a másikkal való ilyen
egyesülés jelenti az isteni elv valódi önmegtagadását. Ebben az esetben csakugyan
leereszkedik, megalázza magát, szolgai arcot ölt. Az isteni elvet ekkor nemcsak az
emberi tudat korlátai takarják el az ember elótt, mint a korábbi, nem teljes teofániák
esetében, hanem ö maga ölti magára ezeket a korlátokat; nem azért, hogy teljes egé
szében a természetes tudatnak ezek közé a korlátai közé költözzék - ami lehetetlen -r-,
hanem hogy jelenleg úgy érzékeljc e korlátokat, mint amik adott pillanatban az ő saját
korlátai. Krisztusban az Istenségnek ez a korlátok közé való szorítása felszabadítja

) Ha a természetes világból vett példával szeretnénk ezt megvilágítani, gondoljuk meg, hogy az
ember mint viszonylag magasabb rendű lény, aki hatást gyakorol valamilyen alacsonyabb rendű

élölényre, nem mutatkozhat meg előtte emberi életének egész teljességében. Azok a korlátozott
formák, amelyekben pl. a kutya érzékeli gazdája megjelenését, csak az állati értelem sajátjai,
amelyek egyáltalán nem korlátozzák s nem is változtatják meg az általa érzékelt ember tulajdon
képpeni lét ét.
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emberségét, lehetövé teszi természetes akaratának, hogy szabadon lemondjon ön
magáról az isteni elv javára, de nem úgy, mintha az isteni elv kűlsö erő volna (bár a
lemondás ebben az esetben is szabad volna), hanem mert ez az ő belső java, s ezt a
jót valóban ezzel a lemondással nyeri el. Krisztus mint Isten szabadon lemond az is
teni dicsőségről, és ezzel mint ember megkapja azt a lehetőséget, hogy elérje ezt az
isteni dicsőséget.Az ehhez a sikerhez vezető úton az emberi természet és az Üdvözító
akarata szűkségszerúen találkozik a gonosz kísértésével. Az istenemberi személyiség
kettős tudatot mutat fel: tisztában van természetes létezésének korlátaival, és egyút
tal tudatában van isteni mivoltának és erejének. S amikor az Istenember tényleg átéli
a természetes lét korlátozottságát, kiteheti magát annak, hogy a kulso kísértés az ő

isteni erejét olyan célok szolgálatába akarja állítani, amelyek épp ebből a korláto
zottságból fakadnak.

Elöször is az anyagi lét körülményeinek alávetett lény számára kísértést jelent,
hogy az anyagi javakat tegye meg célnak, isteni erejét pedig ennek elérése szolgála
tába állítsa: "Ha Isten Fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy váljanak kenyerek
ké!" - s ebben az esetben az isteni természetnek ("ha lsten Fia vagy") s e természet
megmutatkozásának, vagyis a szavaknak ("mondd!") az lenne a céljuk, hogy az anyagi
szükségletek kielégítéséhez eszközül szolgáljanak. Az erre a kísértésre adott válasz
ban Krisztus hangoztatja, hogy Isten szava nem az anyagi élet eszköze, hanem az igazi
élet forrása az ember számára: "Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem lsten min
den igéjével." Mivel úrrá lett a test kísértése fölött, az Emberfia hatalmat kap minden
test fölött.

Másodszor az anyagi indítékoktól szabad Istenember előtt új kísértés tűnik fel: is
teni erejét használja fel eszközül emberi személyisége öntételezéséhez, essen az érte
lem bűnébe - legyen öntelt: "Ha lsten Fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van: An
gyalainak parancsolt felöled, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad."
Ez a tett (hogy leveti magát) azt jelentette volna, hogy az ember önhitten kihívja Is
tent, megkísérti, Krisztus pedig így válaszol: "Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat,
Istenedet."4 Mivel legyőzte az értelem búnét, az Emberfia hatalmat kap minden érte
lem fölött.

Itt következik azonban a harmadik, utolsó és legerősebb kísértés. A test rabsága s
az értelem önteltsége megszünt: az emberi akarat magas erkölcsi fokon áll, tudatá
ban van annak, hogy az összes többi teremtménynél magasabb rendű. Erkölcsi ma
gaslata nevében az ember uralmat igényelhet a világ fölött, hogy tökéletességig vigye
a világot. A világ azonban bűnben fetreng, s jószántából nem hódol meg az erkölcsi
fölény előtt. Ezért rá kell kényszeríteni az engedelmességre, isteni erejét erőszakként
kell alkalmaznia, hogy maga alá rendelje a világot. A jó cél érdekében használt tőr

vénytelen erőszakkal azonban elismemé, hogy a jónak önmagában nincs ereje, hogy a
rossz erősebb nála, s ez meghódolás lenne a gonoszság elve előtt, amely uralkodik a
világ fölött: "És megmutatta neki a világ minden országát és dicsőségüket, és azt
mondta neki: Ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem." Ekképp tehát
egyenesen felteszi az emberi akaratnak a döntő kérdést: miben hisz és minek akar
szolgálni - lsten láthatatlan erejének-e vagy a gonosz erejének, amely nyíltan uralko-

4 E szavakat néha úgy értelmezik, mintha Krisztus azt mondaná a kisértőnek: "Ne kísérts
engem, mivel én vagyok Urad, Istened!" Ennek azonban egyáltalán nem lenne értelme, mert
Krisztus nem Istenként, hanem emberként teszi ki magát a kísértésnek. Krisztus második ellen
vetése éppúgy, mint az első, tulajdonképpen egyenes válasz arra, amit a kísértő javasol: azt ja
vasolja, hogy vakmerő cselekedettel kísértse meg Istent, Krisztus pedig ezzel meg az első ajánlat
tal szemben is az Írásra hivatkozik - jelen esetben arra a mondásra, amely megtiltja, hogy Istent
kísértsük.
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dik a világban? Krisztusemberi akarata pedig a nemesnek látszó hatalomvágyat le
győzve, szabadon alávetette magát az igazi jónak, amikor mindenfajta egyezséget
visszautasított a világban uralkodó rosszal: "Jézus azt mondta neki: Távozz tőlem, sá
tán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!" Mivel felülkere
kedett a szellem bűnén, az Emberfia megkapta a legfőbb hatalmat a szellem birodal
mában; miután elutasította, hogy földi hatalomnak vesse alá magát és földi uralomra
törjön, megszerezte magának a mennyei erők szolgálatát: "És íme angyalok jöttek, és
szolgáltak neki."

Így legyőzve a gonosz elv kísértését, amely emberi akaratát az öntételezésre akarta
rábírni, Krisztus megmutatja, hogy emberi akarata belsőleg van összhangban az is
teni akarattal, s ezáltal Istensége emberré levését követően átisteníti emberségét. Eb
ben azonban még nem merül ki Krisztus hőstette. Teljes ember létére Krisztusnak
nem csupán egy tisztán emberi eleme van (az értelmes akarat), hanem természetes
anyagi eleme is: Ö nemcsak emberré lett, hanem meg is testesült - oapt; tytveTo,
A lelki höstettet, a kísértés belső legyőzését testi hőstettel kell betetözni, vagyis az ér
zéki lélek höstettével, a szenvedések és a halál elviselésével. Ezért olvashatjuk az
evangéliumban a pusztai megkísértésrőlszóló elbeszélés után, hogy az ördög egy idő

re eltávozott Krisztustól. Az akarat önmegtagadásával belsőleg legyőzött, az emberi
lény központjába be nem engedett gonosz elv még megőrizte hatalmát, amit a kör
nyezetére, az érzéki természetre gyakorol, s ez utóbbit éppúgy csak a folyamatos ön
megtagadás útján, a szenvedés és a halál által lehetett megszabadítani. Amint Krisz
tus emberi akarata szabadon alávetette magát Istenségének, ezáltal ez az emberi
akarat maga alá rendelte érzéki természetét, s ez utóbbi gyengesége ellenére (ami a
kehelyelvételéért mondott imában mutatkozott meg) rávette, hogy a végsőkig való
sítsa meg magában az isteni akaratot, a szenvedés és a halál fizikai folyamatában. Ez
által a második Ádámban újra helyreáll a három elemnek az a normális viszonya,
amelyet az első Ádám lerombolt. Az emberi elv, amely az önkéntes alávetettség vagy
összhang illő viszonyát alakította ki az isteni elvvel mint belső javával, ezáltal újra
magára ölti az Isten és a természet közti közvetítö, egyesítő elv jelentését, a kereszt
halál által megtisztult természet pedig elveszti tárgyi különváltságát és nehézségét, az
isteni szellem közvetlen kifejezésévé és eszközévé, a feltámadt Istenember valódi
szellemi testévé válik. Krisztus életével, halálával és feltámadásával kinyilatkoztatta,
hogy a benne megtestesült Isten felülmúlja a törvényt és felülmúlja az értelmet, hogy
többre képes, mint hogy csak elfojtsa erejével a gonoszt vagy leleplezze fényével;
hogy Ö az élet és a szeretet végtelen szellemeként újjászüli és üdvözíti a pusztuló
természetet, hazugságát igazsággá, megátalkodottságát jósággá változtatva át, s épp ez
a mindent legyőző szeretet az ő dicsősége. És láttuk dicsőségét, mint az Atya Egyszülöt
tének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.

Krisztus előtt is tudták, hogy a természetes testi élet nemcsak az állatiság durva ál
lapotában, hanem az emberi együttélés formáival összekapcsoltan is gonosz és hazug.
Tudták ezt az indiai bölcsek, a brahminok és a buddhisták, tudták ezt a görög filozó
fusok, Platón és követői is. Nem elég azonban ismerni és elítélni ezt a romlott életet,
az sem elég, ha egy másik, igaz és jó életről elmélkedünk, amelyet a platonikus filozó
fusok az önmagában létező igazság, szépség és jóság ideális világában jelöltek meg.
Valóban meg kell mutatni, hogy ez az élet létezik, be kell vezetni az emberbe és a ter
mészetbe, megnyitva bennük az igaz élet alanyát. És ha ez az élet igazi, akkor nem
lehet erőtlen és tehetetlen: le kell győznie a hazug és gonosz életet, áldásával le kell
győznie ennek romlott törvényét.

A testi élet alapja a gonoszság, vége pedig a halál és a rothadás. Az igaz élet kezde
te, a szeretet, győzelmetarat a gonoszság felett, a vége pedig, a feltámadás, győzelmet
arat a halál felett. Ha a halál és a rothadás legyőzhetetlen,akkor ez azt jelenti, hogya
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testi élet törvénye, a bűn és a rabság törvénye az egyetlen törvény a világon, akkor ez
azt jelenti, hogy a testi élet a valóban igazi élet, s csakugyan nincs más élet sehol,
csak az ember fantáziájában és gondolataiban. Akkor tényleg csak az anyag özöne lé
tezik, a többi pedig csak merö ábránd. Ha viszont így áll a helyzet, akkor éljünk a je
len pillanatnak, együnk, igyunk és vigadjunk ma, hiszen minden, ami tegnap volt,
meghalt és nem tér vissza többé, holnap pedig mi is meghalunk!

Ha azonban a másik, a lelki élet nemcsak ábránd, akkor igazán meg kell jelennie,
nemcsak egyes érzelmekben és vágyakban, nemcsak gondolatokban és szavakban,
hanem valójában a szellemnek az anyagi természet felett aratott reális győzelmében.

A lelki erőnek az anyag felett aratott ilyen győzelmének tökéletesen más jellegűnek

kell lennie, mint amikor az egyik anyagi erő legyőzi a másikat a létért folyó termé
szetes küzdclernben, ahol a legyőzöttet feláldozzák, elfogyasztják és megsemmisül. A
lelki elvnek épp az ellenséges természet felett aratott győzelmében kell megmutatnia
a felsőbbrendűségét azzal, hogy nem semmisíti meg és nem fogyasztja el ezt a legyő

'zött természetet, hanem helyreállítja új, jobb létmódjában. A feltámadás az anyag és a
szellem belső kibékülése; az anyag a szellemmel úgy válik eggyé, mint annak reális
kifejeződése, mint szellemi test. A kereszténység végső és jellemző igazsága a test át
szellemiesítése és átistenítése. Semmi sincs annyira ellentétben ezzel az igazsággal,
mint az egyoldalú spiritualizmus. Az isteni Logosz megtestesülése és feltámadása Jé
zus Krisztusban hármas ünnep: itt három lételv - az isteni, az anyagi és az emberi 
tanúsítja feltétlen fontosságát. Isten megdicsőül a világban, mert valóban mindenha
tó és végtelen lényként mutatkozik meg, aki nemcsak korlátozza az anyag idegen ere
jét, és nemcsak elutasítja magától annak hamisságát, hanem úgy hatol az alany lényé
nek legmélyére is, mint a sajátjába, bensőleg igázva le, összehasonlítva azt önmagával
és benne valósulva meg. Ugyanez az anyagi természet beteljesülése és ünnepe is.
Mert a lelki ember megjelenéséig a minden egyes lényben meglevő természetes erőt,

e lénynek a végtelen létre törő, különleges, létfontosságú akaratát elnyomja az ősi

törvény, amelynek igája alatt minden egyed elpusztul. Jóllehet a természetes ember
már besurranhat az öröklét területére, de csak a szemlélődésben, személyes élete el
lenben ugyanúgy továbbra is ki van téve az anyagi lét ugyanazon törvényének. a ha
lál és a rothadás rnunkájának, mint más teremtmény élete. Csak az Istenember meg
testesülésében és feltámadásában felel meg először az emberi szervezet formájában
levő természetes lény a végtelen igényének, megszerezve magának az isteni élet tel
jességét és kiegyensúlyozottságát. Nem a természetes egyed pusztulása nyújt megol
dást a részleges és az általános közt fennálló világméretűellentmondásra, hanem fel
támadása és örök élete. Harmadszor pedig ez a megoldás az emberi akarat értelmes
és szabad cselekvése által születik meg. A feltámadás feltétele a hőstett, az istenembe
ri személyiségnek az a tette, amellyel Krisztus megtagadta a bűn törvényét, és Isten
abszolút akaratának vetette alá magát, s ezáltal emberi elvét olyanná alakította, mely
az isteni cselekvést az anyagi természetbe vezeti be. Amikor így kiszakította a világ
méretű gonoszság gyökerét, akkor gyümölcsét, a halált is megszüntette a feltámadás.
amelyben következésképp Istennel és az anyaggal együtt ünnepel a velük egyesült
emberi elv is.

Az isteni értelemnek Krisztusban megvalósult tökéletes emberré levése új tevé
kenység számára szabadítja fel az emberi elvet. Ha a régi emberiség csak kereste
Istent, s ezért nem tudott isteni módon élni, akkor az új emberiségnek, amely számá
ra az igaz Isten már feltárult Krisztusban, kötelessége isteni módon élni, azaz tevő le
gesen befogadni és visszaszerezni az isteni életnek benne előtűnt magját. Már nem
kell keresnie az igazságot, mert az igazság adva van: ténylegesen meg kell valósítania.
s mivel az adott igazság abszolút, végtelen, ezért minden helyzetben meg kell valósí
tani, az emberi és a természeti lét egész teljességében, mert e létnek semmiféle aka-
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dályt nem szabad az igazság útjába gördítenie. hogy Isten legyen minden mindenben.
A régi világnak elég volt, hogy Istent eszmeként szemlélje. Az új világ, amely Istent
már valódi jelenségként látta, nem szorítkozhat a szemlélésre, hanem a benne kinyil
vánult isteni elv erejében kell élnie és cselekednie, az élő Isten képére és hasonlósá
gára alakítva. át magát. Az emberiségnek nem szemlélnie kell az Istenséget, hanem
magának is istenivé kell válnia. Ennek megfelelően az új vallás nem lehet csupán
passzív istentisztelet ({jeo(JefJela) vagy istenimádás (.geoAarpela), hanem aktív isten
működéssé (.geovPYla) kell válnia, azaz az Istenség és az emberiség együttes tevékeny
ségévé, hogy ez utóbbi a testiből vagy természetesből lelkivé és istenivé alakuljon át.
Ez nem a semmiből való teremtés, hanem az anyagnak szellemmé, a testi életnek is
tenivé történő átváltoztatása, átlényegítése.

Baán István fordítása

FERENCZ GYŐZŐ

Örök jelenidőben

Oly régóta nézem, ahogy
az útra hullanak a gesztenyék;

este van, csukok ablakot,
járványként terjed a kora-sötét.
Mielőtt végleg másba kezdenék,

még örülök, hogy itt vagyok:
szeretném tudni, mire s lesz-e még

erőm, ha mindent itthagyok.

A földön száraz levelek,
zöld békák mereven gubbasztanak.

Ami nincs, hogy is lehetett; 
most, kovethetem; így múlik a nap.
Tudom, mindiárt elhagyom magamat,

hiába, hogy nem itt leszek,
leválik, távoli e pillanat,

semmi sincs hozzám közelebb.

Most átmegyek még a szobán,
ide léptem, ide, ide s oda;

kijelölhetem itt magán
lakomat: ami van, nem volt soha.
Nincs semmi itt; sötét utca, szeba,

nem köt s vezet út, hagyomány,
percek összefüggéstelen sora

kau várok: időtlen s pogány.
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