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A megtestesülés
- a teremtés teljessége
Az embert rendszerint a teremtés koronájának nevezzük. Ha vi
szont örök Igéjében és Fiában, Jézus Krisztusban Isten emberré
lesz, akkor helytálló az írásunk címében szereplő állítás: Verbum
caro factum - pleroma creationis (a megtestesült Ige - a teremtés
teljessége),

A Kolosszei levél himnusza alapvető jelentőségű témánk
szempontjából. A szöveg szerint Krisztus a "láthatatlan Isten
képmása"/ az "egész teremtés elsőszülöttje". Benne teremtetett
minden a mennyben és a földön, "minden általa és érte jött lét
re", Ő már a "teremtés előtt létezik", s minden, ami létezik,
"benne áll fönn". Istennek úgy tetszett, hogy egész teljességével
"benne lakozzék" (Kol 1,15-20). Jól láthatóan a szöveg nem csu
pán azt állít ja, hogya teremtés .Krísztusban" jött létre, de a
megváltás eseményét is "Krisztusban" végbemenő történésként
mutatja be. A két történés mint az isteni határozat, tetszés
teudokia, Ef 1/5) mindent átfogó egységének egy-egy dimenziója
természetesen elválaszthatatlanul összetartozik egymással, hi
szen Krisztus megtestesülése megváltói művére irányul. Hans
Urs von Balthasar szerint valószínűleg "nincs még egy olyan te
ológiai tétel, amelyet ugyanakkor egyetértéssel vallana a keleti
és a nyugati egyház, mint az, hogyamegtestesülés célja az em
beriség kereszten történő megváltása volt".' A hagyomány alap
ján meggyőzően igazolva állítását Balthasar több helyütt is
kiemeli, hogy Jézus Krisztus, a "megtestesült Ige" (azaz Szó) há
rom szótagból áll: a megtestesülésből, a keresztból és a feltáma
dásból. Az isteni Szó (akárcsak minden emberi szó) teljes értelmét
csak az foghatja föl, aki kimondja valamennyi szótagját. Nem
meglepő tehát, hogy az egyházatyák egybehangzóan azt állítják:
Krisztus azért született megJ hogy meghallhasson értünk.

Joseph Ratzinger bíboros kiválóa n összefoglalja, miként érti a
Biblia a megtestesülést és annak "előzményeit": a Bibliában "az
emberi világ és a testében kifejeződő emberi személy felvétetik a
bibliai igébe; a bibliai igehirdetés hatására az ember átalakul Is
ten képére és hasonlatosságára, mintegy már előzetesen megva
lósítva azt, amit az Ige megtestesülésében megy végbe. A Lo
gosz megtestesülésében az teljesül be, ami az ember bibliabeli
története során már kezdettől kibontakozóban volt. Ennek folya
mán az ige folytonosan magára veszi a testet, saját testévé for
málja/ önnön élettereként használja. Egyrészt a megtestesülés
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csak azért történhet meg, mert az emberi test már mindig is az a
forma, amelyben a lélek kifejezi magát, s ezért lakozást vehet
benne az ige; másrészt viszont csak a Fiú megtestesülése oltja
bele végérvényesen az emberbe és a látható világba voltaképpe
ni jelentését."?

A Verbum Caro nem az "Isten igét" jelöli, hanem egyszerűen

"az Igét", már ha a "logosz", "verbum" szót mindenáron a szű

kebb jelentéstartományú "ige", "szó" kifejezéssel akarjuk fordíta
ni. A "logosz" szóban ugyanis éppúgy ott rejlik az "értelem",
"eszme", mint a kimondott "szó". A Názáreti Jézus Isten örök
Fia - csakis az ebbe vetett hit alapján fogadhatók el és igazol
hatók az Újszövetségnek azok az állításai, melyek szerint Krisz
tus "az egész teremtés elsőszülöttje", "minden általa és érte jött
létre", minden "benne áll fönn" (Kol 1,15-17), Isten "a minden
ség örökösévé tette", "aki által a világot teremtette" (Zsid 1,2), s
minden "az Ige által teremtetett (aki Istennél volt"), s az "Ige ál
tal semmi sem lett, ami lett" (Jn 1,1-3). Ennek a hitnek szerves
része az a meggyőződés, hogy a Jézus által Atyjának nevezett
Teremtőtől és magától Jézustól küldött - mindkettejüktől külön
böző - Szentélek teljesíti be és járja át az Atya által a Fiúban te
remtett világot."

Peter Seewalddal "Isten és a világ" kérdéséről folyatott tanul
ságos beszélgetésében Ratzinger bíboros a következőket állítja a
teremtésről: "A teremtésről szóló ószövetségi beszámolót úgy
szólván sűrítve összefoglalja a János-evangélium állítása: »Kez
detben volt az Ige.« (. .. ) A világ mintegyagyagi megtestesülése
annak az eszmének és eredendő elgondolásnak, amelyet Isten
magában hordozott, s amely a teremtésben az Isten és teremtmé
nye között lejátszódó történelem tereként szolgál.?"

A Verbum caro dimenziói a Szentháromság, az emberiség, az
egyház és a kozmosz horizontján mutathatók be. Először is a
minden mást megalapozó szentháromsági dimenziót kell szem
ügyre vennünk.5

Teremtés és Szentháromság

Minthogy az egy Isten szentháromsági létmódjának lényegi jelen
tősége van a megtestesülésben, a teremtés létezésének, formájának
és értelmének szentháromsági megalapozása, ennek a megalapo
zásnak az eszméje teljességgel egyedülálló és analógiátlan a világ
történelemben.

Isten szentháromsági léte nem utólagosan kiötlött dogma, ha
nem közvetlenül kinyilvánul a Verbum caro létének tényében.
Ezért, bár világtörténelmi tény, a Verbum caro minden dimenzió
jában valami tőle különbözőre is utal. Léte mint faktum tehát
csak egy olyan szentháromsági logikával (azaz csak a hit révén)
ragadható és világítható meg, amelynek mozgása nem korláto-
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zódik a teremtésre. Krisztusban Isten Ifa legkevésbé sem pusztán
szóban biztosítja [az embert] szeretetéről; hatalmának erejéből

fakadó tettet visz végbe, amelynek a magyarázatot kifejtő szavak
csak egy részét alkotják, és még csak nem is a legfontosabbat.
Ha visszapillantunk a teremtésről szóló első beszámolóra, kivi
láglik, hogy Isten »ígéje«, amely minden külső segítség nélkül
létre hívja azt, amit kimond, Isten mindenhatóságát és felségét
fejezi ki, amelyen belül a kimondás és a létrehozás egyetlen ak
tus. Az Ószövetségben ezért - számunkra meglepő módon - a
dábár éppúgy jelent "szót", mint "dolgot", "adottságot", "törté
nést". (.oo) Isten igéje Isten szabad, szuverén, kegyelmet közlő és
követelményeket támasztó tette"."

A Logosz bár a bűnöktől szabadságot adományozó "Megvál
tóként" jelenik meg a világban, megtestesülésének végső forrása
a minden világi létezőt felülmúló szabad és jóságos isteni szere
tet. Csakis a Logosz "incarnabilis" (testesülhet meg), s mivel az
embert mint mikrokozmoszt (parvus mundus) és mint Isten "kép
mását" belső ontikus kapcsolat közi össze a Logosszal, ezért a
Logosz által "assumptibilis" (felvehető).

A Jézus Krisztusra vonatkoztatott "ige" megnevezés az Ószö
vetségben több puszta beszédnél. Az ószövetségi igében Isten
belsőleg kifejezi magát, elsősorban a világ uraként végbevitt cse
lekvése szerint. A Biblia terében az isteni cselekvés elsődlegesen

szuverén és az embernek a legkevésbé sem alávetett erőhatás,

amelynek ismeretét Isten tetszésének mértékében adja meg az
embernek. Valami ehhez hasonlóval találkozunk az Újszövetség
ben is. "Isten Igéje emberré lett Jézus Krisztusban, de nem azért,
hogy állításokat tegyen köztünk, hanem hogy közöttünk »la
kozzék« (Jn 1,14), szó szerint, hogy »felverje köztünk sátrát«,
sokkalta belsőségesebb módon, mint a pusztai vándorlás idősza

kában (Kiv 25,8sk.), vagy a mózesi törvény »sátrában« (Sir
24,7-22). Az Újszövetség újdonsága az, hogy az isteni ige eljön
hozzánk (Jn 1,9), nem az, hogy beszél velünk. Megtestesülése a
legfontosabb, ettől függ minden egyéb, ez az az értékes fény,
amelyben járnunk kell, amíg közöttünk van, máskülönben »rá

tok tör a sötétség« (Jn 12,35).,,7
A teremtés és a Szentháromság közötti belső összefüggésről

különösen mélyen értekezett Szent Bonaventura. Bonaventuránál
a Szentlélek a teremtés legmélyebb titka. Az Atya mindenek ere
dete, a Szentlélek mindent beteljesít, s a Fiú belsőleg megjelenít
mindent, mégpedig három szempontból: mint Verbum increatum
a Logosz az egész valóság ősképe, akiben minden megteremtetett;
mint Verbum incarnatum teljes kiterjedésében összekapcsolódik a
világgal, s ezért átfogja magában a világ valamennyi létmódját,
amivel teljes egészében beteljesíti a teremtést: a megtestesülés
ben az őskép a legtökéletesebb képmásként mutatkozik meg; vé
gül mint Verbum inspiratum a Logosz továbbra is, folytonosan
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megtestesültként van jelen a történelemben: Isten szavaiban,
amelyek mindent kinyilvánítanak az embernek, mivel megvilá
gítják számára a történelem középpontját.8

Az egyház és a kozmosz dimenziója

Pál apostol fogságban írt leveleiben Krisztus egyszerre feje az egy
háznak és a kozmosznak. "Tudjuk, hogya némileg óvatlanul fo
galmazó himnuszköltészettel szemben Pál kifejezetten hangsú
lyozta az első dimenziót (Krisztus mint egyház feje): a Kolosszei
levél himnuszában, amely szerint Krisztus »a teremtés elsőszülött

je«, akiben »minden fennáll«, a »test feje« kitétel után értelmezési
szándékkal hozzáfűzi: »tudniillik az egyházé«, s azon a szöveghe
lyen, mely szerint Krisztus kiengesztel mindent az égen és a föl
dön, hozzáteszi: »a kereszt vére által« (Kol 1,18.20). Pál egyáltalán
nem iktatja ki Krisztus kozmikus szerepét és uralmát (vö. IKor
8,6), de világosan megkülönbözteti az egyházban gyakorolt hatal
mától."9

A himnusz bevezetéséből (a szeretett Fiúban van megváltá
sunk, bűneink bocsánata) kitűnik, hogy Pál szemében Krisztus
nem önmagában mint az isteni Logosz a teremtés mindent betel
jesítő "feje", hanem mint a Megtestesült birtokolja ezt a funkciót.
A nem teljesen egyértelmű "pléróma" kifejezés (amely a János
-prológusban (1,16] is felbukkan: "az ő teljességéből nyertünk
mindent: kegyelmet kegyelemre") az az isteni teljesség, amely a
megtestesült Fiú Istentől kap, hogy ezzel, akárcsak Isten, betölt
sön mindent: elsősorban is a kozmoszt. "Csakis benne él valósá
gosan (szómatikósz, corporaliter, testi formában) Isten egész teljessé
ge" (Kol 2,9). Ez a szempont az Efezusi levélben úgy jelenik meg,
hogy a feltámadt, az egek fölé felemelkedő Krisztus hatalmat
nyer arra, hogy "mindent" (ta pania) betöltsön. "Problémát első

sorban az jelent, hogy az Efezusi levél »főnek« nevezi Krisztust,
akit Isten »mindenek fölött az egyháznak adott, amely az ő teste,
annak plérómája, aki betölt mindent mindenben« (Ef 1,22-23).
Az egyház csak annyiban Krisztus »teljessége«, amennyiben
Krisztus testeként létezik. A kozmosz sehol sem jelenik meg
Krisztus testeként. Ezért, noha a szöveg mindkét esetben »fő

nek« nevezi, Krisztus másként viszonyul a kozmosz és az egy
házhoz. Csak az egyház részesedik belsőleg életében, halálában
és feltámadásában, egyrészt a keresztség és az Eucharisztia által,
másrészt a hit állapotában élt létezésen keresztül. Csakis az egy
ház növekszik - tagjainak szeretetből fakadó együttműködése

révén - »Krisztus plérómájának érett korára« (Ef 4,13). Az egy
ház azonban nem zárul önmagába: egész léte nyitott a kozmosz
ra. A »kozmikus egyház« kifejezés elhibázottnak mutatkozik, az
egyházról ugyanakkor állítható, hogy »túlmutat önmagán«. Hein
rich Schlier egészen tömören kifejezi a két valóság viszonyát:
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13Külösen tanulságos
II. János Pál Dies

Domini kezdetü apostoli
levele a vasárnap
megszenteléséröl.

»Az egyház Urában ott cselekszik a kozmikus hatalmasságok
Ura is. A hatalmasságok Urához viszonyulva az egész világ az
egyház Urával áll kapcsolatban.er "

A teremtés Krisztusban

Mivel minden úgy jött létre, hogya Logoszra irányul, Bonaventura
a hit "ősszentségeként" fogja föl a teremtmést. A kozmosz ugyan
önmagában nem nyilvánítja ki teljesen Istent, s nem is képmása Is
tennek, de magába rejti "Isten nyomait" (vestigia DeO. Csakhogy Is
ten kinyilatkoztatásának ismerete szükséges ahhoz, hogy az ember
felfedezze Isten nyomait a természetben; ezért a Szentírás egyben
kulcsot ad a kozmosz megismeréséhez is."

Amit Bonaventura kifejt (a hit két könyve, a teremtés és a
Szentírás könyve között belső kapcsolat van), az megtalálható az
Újszövetség teremtésteológiájában is. Az Emberfia azért jött a vi
lágba, hogy mindent összefoglaljon magában: összefoglalja a
mennyet és a földet, a teremtést és az emberiséget. Belsőleg ha
sonlóvá vált az emberhez, azért, hogy az Emberfiához való ha
sonlósága alapján az ember üdvösségre jusson: keresztre feszít
tessék, eltemettessék, feltámadjon és a mennybe menjen vele (vö.
Róm 6,~). Az Emberfiával nyert sorsközösség egyetemes és
kozmikus síkon akkor nyilvánul ki, amikor a Tábor hegyén az
Urat a dicsőség fénye ragyogja be. Hogya Szentlélek benne la
kozik a teremtésben és az emberekben, az a teremtés belső titka.
Mindez közelebbről megvilágítható a szombat teológiája alapján.
A korai zsidó bölcsesség szerint Isten mindent pólusok feszültsé
gében teremtett meg: a napot és az éjszakát, az eget és a földet,
a világosságot és a sötétséget, a férfit és a nőt, és még sok egye
bet, kizárólag a szombatnak nincs ellenpólusa. Szombaton nem
valamely élőlény, hanem az idő nyer áldást: a hetedik nap. A
szombat páratlan nap, mert az egész "hat napos teremtés" hozzá
kapcsolódik. Áldása révén a szombat a teremtés minden napjá
nak áldásaként ragyog.l2 Krisztus megtestesülésével és feltáma
dásával új időszak kezdődött meg, s ezért a teremtett világban
már most felfénylik valami a kozmosz örök "szombati ünnepé
ből". Ezzel magyarázható, hogya teremtés ünnepének nyolcadik
napját az egyház egyben a hét "első napjaként" tartja számon.
Minden egyes hét az új teremtésnek és az örök élet reményének
a látomásával kezdódík."

Az antropológiai dimenzió

Isten megtestesülésével az ember élet új (időbeli) történelme nyil
vánul meg. Jézus élete önmagában szerény és részleges - és ép
pen erről a részleges, egyedi Jézusról valljuk meg, hogy egyetemes
és lényegi jelentősége van a kozmosz és annak végső sorsa szem-
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pontjából. Isten Fiának megtestesülésében, rejtett és nyilvános éle
tének éveiben, kereszthalálában és feltámadásában ugyanis Isten
mindörökre belépett az ember történelmébe, s ezért mindennapos
életünk beleágyazódott (a legteljesebb elfogadottság állapotában)
a Szentháromság életének örök történelmébe.l"

Isten csodálatosan teremtette meg az embert, de még csodála
tosabban váltotta meg őt (Exuliet). Az ember megtestesülése (az
egyházatyák világosan állítják) Isten emberré válásának hatására
mehet végbe. Nüsszai Gergely szerint "az ember Isten emberi
arca", s ezért "az isteni ajándékokat csak úgy élvezheti (és az
ember erre van rendelve), ha természete valamiképpen rokon
azzal, akiben egyszer majd részesedni fog".lS Hogy Isten ember
ként születik a világra (karácsony), az lehetővé teszi, hogy az
ember Istenként szülessen újjá (mennybemenetel).

Az ember azt mondja: "Nem vagyok tökéletes", s Isten azt fe
leli neki: "Legyetek tökéletesek, ahogyan mennyei Atyám is tö
kéletes." Az embernek meg kell vallania: "por vagyok", s Krisz
tus így szól hozzá: "Mindannyian Istenek vagytok, mind a
barátaim." Bár az ember így kiált: "Menj el tőlem, mert bűnös

ember vagyok", mégis övé az ígéret: .Elnyertétek a Szentlélek
kenetét, már mindent tudtok." Az ember egyszerre "teremtett",
és születik "vízból és Szentlélekből", éppúgy teremtmény, mint
születőfélben lévő Isten: "teremtett Isten" - ez a kereszténység
egyik leginkább paradox állítása. A bizánci egyház egyik
troparionjában utolsó szavaival az ember a következőket vallja
meg: "Magamon viselem gonoszságom jeleit, de a kimondhatat
lan dicsőség képmására vagyok teremtve."

Az ember legfóbb méltósága abban rejlik, hogy hasonló az
Emberfiához, aki "az láthatatlan Isten képe (eikán)" (Kol 1,15;
2Kor 4,4). Krisztus emberségében tehát megmutatkozik az ember
isteni valósága is, az emberé, aki az Emberfiában visszanyeri
eredeti méltóságát. A Logosz megtestesülésében végérvényesen
kinyilvánul, hogya földi valóság fölött álló valóságot hordoz
magában.

A bizánci istentiszteletben a pap tömjénfüsttel illeti a szentek
képmásait, úgyszintén a hívőket, akikben a bennük jelenlévő Is
ten köszönti, hiszen mint Ura és Teremtője minden emberben
szemlélhető és tisztelhető az élő Isten. A keleti kereszténység
nagyszabású tanítása szerint az ember legfóbb dicsősége és egy
ben igaz hivatása nem más, mint megistenülése.

A Logosz, az isteni élet forrása ott lakozik az egész teremtés
ben, minden, ami létezik, magára ölti alakját. Az isteni Ige átjár
ja az ember életének létszerkezetét is. A neves ortodox teológus,
D. Staniloae helyesen mutat rá, hogy a Logosz "nem csupán a
megtestesült Igéhez számos síkon hasonló világot teremtett meg;
olyan szubjektumot is létrehívott, aki meg tudja érteni ezt az
Igét. (. .. ) A szóként létező ember és a szóként létező világ abban
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160. Staniloae:
L'nomme, immage de
Dieu dans le monde.
Contacts 48 (1973),

297skk.

különözik egymástól, hogy az ember szavakkal megnyilatkozó
szó vagy gondolkodó ész, aki az örök Fiú, az isteni szubjektum
képmására alkottatott.v" Az ember meghaladja azt, ami tényle
gesen adott, s a kegyelem és a keresztség által már most része
sedik az isteni életben és mindabban, ami az egész teremtésre
vonatkozó ígéretként elhangzott.

Kozmikus liturgia

1711. János Pál pápa
Terlio millennio

adveniente - A harmadik
évezred közeledtével

kezdetü apostoli levele.
Szent István Társulat,

Budapest, 1995, 9.

Az újszövetségi hagyományokban és a korai egyház teológusainál
Isten Fiának megtestesüléséhez szervesen hozzátartoznak a koz
mológiai dimenziók is. A megtestesülés kozmológiai megközelíté
se világosan leképződik a liturgiában. Számos himnuszban feltör
az a kiáltás, amelyet Friedrich Spee SJ egyik híres karácsonyi éne
ke így fogalmaz meg: "Ó, föld, hajts ki, hajts ki, ó, föld!" Az efféle
szövegek mögött az az elgondolás rejlik, hogy az üdvösség a meg
nyílt földből nő majd ki (Iz 45,8): ha a föld megnyílik, termékennyé
lehet, s előhozza magából az életet. A kozmosznak ez a nagyszerű

hivatása megmutatkozik az égő csipkebokor képében és Jézus tá
bor-hegyi megdicsőülésében is. Minden földi létező magában hor
dozza Isten jelenlétének nyomát, s ezért Isten és az ember találkozá
sának közegeként a föld egyben az átalakulásnak is helye.

Az ember annyiban a teremtés szolgája, hogy módjában áll
újra megszólaltatni a teremtett világ eredendő nyelvét, amelyet
a zsoltár a következőképpen ír le: "Az egek Isten dicsőségét di
csérik" (Zsolt 19). A földnek ebben a magasztaló dicsőítésében

gyökerezik a liturgia, amely ennélfogva lényegileg kozmikus irá
nyultságú. A teremtés és a liturgia belső egységét a legmélyeb
ben Isten Fiának megtestesülése tárja föl és világítja meg, s e
nélkül az egység nélkül nem érthetjük meg igazán mélyen a
Krisztusban lüktető életet.

Hogy az Emberfia belép a kozmoszba, majd visszatér az
Atyához, azzal először is megszűnik az idő és az örökkévalóság
éles szembenállása. A megtestesülés következtében az idő Isten
létterévé alakul: "Azáltal, hogy Isten leszállt a földre, a teremtés
sei kezdődött emberi idő elérte teljességét. Az »idő teljessége«
valójában csak az örökkévalóság, sőt Az, aki örökkévaló, azaz
Isten."l7

Mivel Krisztus keveredés nélkül és elválaszthatatlanul egyesí
tette magában az emberséget az istenséggel, emberi természete
az egyetemes "szentség". A nemrégiben elhunyt marionita teoló
gusnak, Jean Corbonnak fontos mondanivalója van minderről:

"Létének [Krisztus emberi természetének] minden egyes eleme a
Fiú vonásait hordozza, s ezért elfogadhatja és magára veheti em
beri természetünk leghalkabb rezdülését és legbensőségesebb

csodálkozásait, beléjük árasztva az Atya életét. Krisztus testének
megistenítő energiái egész lényünkben, egész »testünkben« meg-
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l8J. Corbon: Liturgie aus
dem Urquell. Johannes

Verlag, Einsiedein,
1981,76.

19Ezt a megközelítést
Teilhard de Chardin sa
ját szemponljai szerint

továbbgondolta: az em
ber beleveti magát "az
anyag óceánjába" és a
.kozmosz életének ele-

ven áramába"; az "isteni
miliőben" az ember tesü
ségén keresztül bontako
zik ki, testi létében talál-

kozik Istennel. Isten
"már most" is benne van

a dolgokban, de "még
nem eléggé" (A minden

ség himnusza).

20J. Ratzinger:
A liturgia szelleme.

Szent István Társulat,
Budapest, 2002, 26.

ragadnak minket. Anyagi valóságunk bármelyelemét sajátítsa is
ki magának az Úr, akár a vizet, a kenyeret, a bort, az olajat,
akár férfi és nő viszonyát, a megtört emberi szívet, mindent be
épít növekvő és kiteljesedő testébe, s eleven erővel sugározza át.
Amit szentségnek nevezünk, abban valójában Krisztus teste fejt
ki megistenítő cselekvést emberségünkben. Csak azért tudjuk be
fogadni Jézus Lelkét, mert ő magára veszi a mi testünket.v "

Mióta az Emberfia belépett a történelem terébe, minden te
remtett lényt sajátos szakramentalitás jellemez. Mint már fön
tebb említettük, e tekintetben alapvető különbség van az egy
ház (amelynek feje Krisztus) és a kozmosz (amelyből az egyház
szentségi dimenziójának teremtett elemei származnak) között.
Csak ennek a különbségnek a fenntartásával állíthatjuk azután,
hogy a víz rendeltetése az, hogy részesítsen a keresztség miszté
riumában, a fáé, hogy kiteljesedjen és új életre keljen a kereszt
ben, a földé, hogy az Úr testét befogadja szombati nyugalmába,
a kőé pedig, hogy elzárja a "lepecsételt sír" bejáratát, s azután
elgördüljön a kenetekkel érkező asszonyok elől. Sőt a keleti li
turgiának ezek az állításai elég konkrétak ahhoz, hogy kimutas
sák: a látható teremtés beleágyazódik a megváltás köré szerve
ződő üdvrendbe. Az olaj és a bor akkor éri el léte teljességét,
amikor kegyelmet közvetítő "elemekként" érintik az újjászületett
embert, a búzaszem és a bor pedig az eucharisztikus lakomában
jut a legmagasabb létfokra. Az élet olyan "elemi" cselekvésfor
mái, mint az ivás, az evés, a növekedés, a beszéd, a taglejtés, a
személyközi kapcsolat, szintén akkor nyerik el valódi hivatásu
kat, amikor beépülnek a liturgia összefüggésébe, azaz amikor az
"élő templom építőköveivé" alakulnak."

Ebben az összefüggésben Joseph Ratzinger felhívja figyelmün
ket Pierre Teilhard de Chardin gondolkodásának egyik lényeges
dimenziójára. Ratzinger kiemeli, hogy a kultusz és a teremtés
célja lényegileg azonos: a megistenülés olyan világ, amelyet sza
badság és szeretet jár át. Mivel részben a modern evolúciós vi
lágnézetre támaszkodva Teilhard de Chardin felemelkedő moz
gásként, egységesülés és egyesülések folyamataként írja le a
kozmosz létezését, s mert az Efezusi és a Kolosszei levél alapján
azt állítja, hogy Krisztus az a nooszféra kialakulását előmozdító

energia, amely végül mindent belevon majd "teljességébe", új
megvilágításba helyezte a keresztény kultuszt: az átváltoztatott
ostya itt az anyag átlényegülésének, a krisztológiai "teljesség
ben" kiteljesedő megistenülésének elővételezett formája. Az Eu
charisztia úgyszólván felmutatja a kozmosz mozgásának irányát:
elővételezi a célt, és ezzel egyben hajtóerőt olt a kozmikus moz
gasfolyamatba.é"

A bizánci hagyományhoz kapcsolódva J. D. Ziziloulas a kö
vetkezőket mondja a kozmikus liturgiáról: a liturgiában "oly
annyira jelen van az anyag, hogya kenyér és a bor azonossá
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21J. D. Zizioulas: Die
VVeft in eucharisűscher

Schau und der Mensch
von heute. US 25

(1970), 345sk.

22Jrenaeus: Adv. haer.
V 18, 5.

lesz magával az Úrral, a fa és a világ színei a szentek ikonjaivá
szervesülnek, akiknek ereklyéi személyes és gyógyító jelenlétü
ket rejtik magukba és sugározzák ki.21 Nem kínálkozik-e a pár
huzam Irenaeusnak azzal az állításával, mely szerint "a szent
adományokban az egész látható természetet ajánljuk föl, hogy
átalakuljon az Eucharisztiává'Té' Az anyagi adományok elvégre
újjáteremtődnek (Szent Baszileiosz liturgiája ebből a szempont
ból tekinti a kenyér és a bor lényegének átváltozását). Ugyaner
ről beszél Joseph Ratzinger is: "Az Úr hatalmába veszi a kenye
ret és a bort, mintegy kifordítja őket természetes létük sarkaiból,
s új rendbe vonja bele őket; noha fizikai szempontból mit sem
változnak, alapvetően mássá alakulnak át.,,23

Az új kozmosz

23J. Ratzinger:
Eucharistie - Mitte der

Kirche. Vier Predigten.
München, 1978, 59sk.

Később megjelent: Gott
ist uns nah. Eucharistie:

Mitte des Lebens.
Augsburg, 2001.

240rigenes. Geist und
Feuer. Ein Aufbau aus

seinen Schriften. (Szerk.
és ford. Hans Urs von

Balthasar.) Johannes
Verlag, Einsiedein,

Freiburg, 19913. Nr.
1021-1032. - Lásd to

vábbá Anton ~trukelj:

Leben aus der Fülle des
Glaubens. Die Theologie

derchristlichen Stlinde
bei Hans Urs von

Balthasar (Mit einem
Geleitwort von Hans Urs

von Balthasar). Styria,
Graz - Wien - Köln,

2002,367.

A fentebb mondottakat a legvilágosabban talán Órigenész foglalja
össze." a teremtés végső értelmét csak Jézus Krisztus tárja föl. A
teremtő Isten egyben a megváltó Isten is, és szintén ő juttatja el te
remtményeit a teljességre. Órigenész Szent Pálhoz csatlakozva
(IKor 15,27sk) állítja: ha majd minden alávettetik Krisztusnak, ak
kor ő is aláveti magát, persze olyan aktussal, amely megfelel a Lé
lekben élt egzisztenciájának

A végső üdvösség lényegileg összhangban van azzal, ami
Krisztus életében a földön történt. Úgy illik tehát, hogya meg
testesült Krisztus uralkodjék: hogy az üdvrend titkát saját testé
ben vigye végbe; a tisztáknak kinyilatkoztatást közöl, a bűnösö

ket viszont léte által tetteiknek megfelelő sors éri. Amikor pedig
átadja az országot az Atyának, és mindenkit megtisztultan be
mutat Istennek (amivel kiteljesül a világ kiengesztelésének misz
tériuma), akkor minden ember ott áll majd Isten trónja előtt, s
az Úr így szól: "Azért élek, hogy minden térd meghajoljék előt
tem, és minden nyelv dicsérje Istent" (vö. Fil 2,10sk).

A nagy írásmagyarázó, Órigenész szerint az a bibliai állítás,
hogy Isten lesz "minden mindenben", azt is jelenti, hogy min
den egyes emberben is minden lesz. Isten olyan módon lesz
minden az értelmes lelkekben, hogy miután megtisztultak összes
bűnüktől. mindaz, ami éreznek, felismernek vagy elgondolnak,
Isten lesz; a lélek semmi mást nem fog már látni, csak Istent,
nem fog ragaszkodni máshoz, csak Istenhez, minden érzése Is
tenben és Istenhez igazodva él majd, s nem vágyakozik többé
arra, hogy egyen "a jó és rossz tudásának fájáról", mert szilár
dan meggyöketezik a jóban.

Ha a Teremtő saját magát ajándékozta nekünk, miként is ne
adta volna nekünk egyben az egész teremtést is? Ez azonban
kétféleképpen érthető. Jelentheti egyrészt azt, hogy amikor telje
sen lakást vesz bennünk Krisztus (aki ige és bölcsesség, igazsá
gosság és béke, s még mindaz, amit az Írás róla állít), akkor
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vele, az erények teljességével együtt elnyerünk minden mást is,
miért is többé már nem azon a különálló ponton, nem azon te
remtmények körében elfoglalt szűkös mezóben fogunk létezni,
amely jelenleg a sajátunk, hanem Krisztussal együtt egyben a
miénk lesz annak teljessége is, amit Isten teremtett: minden lát
ható és láthatatlan, rejtett és nyilvánvaló, idóbeli és örök tarta 
lom. Hogy "vele együtt elnyerünk minden mást is", az másfelől

úgy is érthető, hogy mint örökösnek Isten átad neki minden te
remtményt, s ezért egyben nekünk is, hiszen Krisztus "társörö
kösei" vagyunk.

Ekkor mindazok, akik a nála létező Igén keresztül eljutottak
Istenhez, már csak egyetlen cselekvésformá t valósítanak meg: az
Atya megismerésében mindannyian olyanok lesznek", mint ami
lyen most kizárólag a Fiú, és "éppúgy egyek lesznek, ahogyan,
most egy az Atya és a Fiú. "Tőle, általa és benne létezik min
den." Ö a létesítő oka mindennek, hiszen minden, ami van, Is
tentől ered. "Általa" állnak fenn a létezők: ami egykor létrejött,
azt az irányítja és kormányozza, aki egyben forrása is létének.
"Benne" létezik mindenki: akik az isteni nevelés hatására már
megtisztultak, azok az ő tökéletességében gyökereznek.

Görföl Tibor fordftása

.... t\. \ . -\.
~. "

Angtjali iidvözlet (Erdély, gótikus freskó, 14. század)
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