
A keresztény
misztika liturgikus
alapja
Romano Guardini, akit a lelkipásztori irányultságú liturgikus moz-
galom atyjaként tartunk számon, mivel a 19. század végén bencés
monostorokban jelentkező liturgikus törekvéseket széles rétegekkel
megismertette az egyházon belül, a második világháború után ki-
adott önéletrajzi feljegyzéseiben érdekes megállapítást tesz. A har-
mincas években, állítja, behatóan tanulmányozta azokat a német
misztikusokat, akiket a rajnai misztika képviselőinek szokás nevezni
(Eckhartot, Taulert és Seusét), s bár nagy örömét lelte az írásaikban,
hiányként érzékelte, hogy alig tulajdonítanak jelentőséget a liturgiá-
 nak. Mennyire szeretném, kiált fel Guardini, ha létezne olyan misz-
tikus teológia, amely a liturgiában gyökerezik és a liturgikus ün-
neplés hatását tükrözi.

Azóta sokféle kutatás foglalkozott a német misztikusokkal, s úgy
vélem, ma már világosabban látjuk, hogy sokkal több szállal kötőd-
nek a liturgiához, mint Guardini gondolta. Ha viszont szemügyre
vesszük a klasszikus nyugati misztikus hagyományt, amelyet pél-
dául a kora újkori spanyol szerzők testesítenek meg (a kármeliták
és Loyolai Szent Ignác), valóban azt látjuk, hogy a liturgia megle-
hetősen marginális szerepet játszik náluk. A naplóiban Szent Ignác
ugyan beszámol arról, hogy a szentmisében különleges misztikus
kegyelmekben részesült, de a szentmise inkább csak alkalmat adott
a kegyelmek befogadására, s nem határozta meg az elnyert kegye-
lem formáját és jellegét. Keresztes Szent János misztikus teológiájára
szintén nem gyakorolt különösebb hatást a liturgia. Természetesen
nem tisztem, hogy bíráljam ezeket a nagy szenteket és egyháztaní-
tókat, de annyit azért szeretnék hangsúlyozni, hogy a nyugati ke-
resztény hagyománynak egy olyan időszakát képviselik, amelyben
a keresztény élet és a teológiai gondolkodás bizonyos mértékben
elszakadt egymástól: a késő középkortól a dogmatika, a spirituali-
tás (illetve a misztika) és a liturgikus ünneplés útjai elváltak.

Éppen ezért a következők során azt szeretném röviden bemu-
tatni, hogy milyen az a misztikus teológia, amelynek a liturgikus
ünneplés alakítja ki a formáját. Ehhez mindenekelőtt arra van szük-
ség, hogy pontosan meghatározzuk a fogalmainkat. Az angol nyelv-
ben kizárólag a mysticism kifejezés jelöli a misztikát, más nyelvek vi-
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szont különbséget tesznek misztika és miszticizmus között. Az angol
kifejezés új keletű szó, csak a 17. századi francia lelkiség hatására je-
lent meg a nyelvben. A klasszikus keresztény hagyományban nyo-
mát sem találjuk. A bizánci hagyomány Dionüsziosz Areo pagitész
nyomdokain csak misztikus teológiáról beszélt, s a dionüszioszi írá-
sok nyugati recepciója előtt a latin hagyomány csupán a contem pla -
tio kifejezést használta.

Ebből a szempontból különleges jelentősége van a müsztérion ki-
fejezésnek, amelynek a története jól nyomon követhető a keresz-
ténységben. A szó eredendően, az Újszövetségben Isten öröktől
fogva meglévő titkos tervét jelöli, amely Krisztusban nyilvánult ki:
arra irányul, hogy Isten mindeneket egységbe fogjon a Fiúban. Fur-
csa módon a müsztérion fogalmát nem mindenki sorolja a legfonto-
sabb újszövetségi kifejezések közé, jóllehet Szent Pálnak az egyik
legalapvetőbb kifejezése. Az Újszövetségben a szó még nem kap-
csolódik össze az istentisztelettel, hanem, mint említettem, Isten ter-
vének kinyilvánulását jelöli. Eredetileg tehát valamilyen rejtett és
titkos dologgal függ össze, amely láthatóvá válik. A bizánci liturgia
előírásai között olyan megjegyzés is szerepel, hogy bizonyos imád-
ságokat a pap müsztikósz mond el, s ebben az esetben sem arról van
szó, hogy különleges lelki élményben van része, hanem arról, hogy
halkan, csendesen kell beszélnie.

Később azonban a fogalom jelentése áthelyeződött az istentisz-
telet területére. Ez az átalakulás elsősorban Alexandriai Kelemennél
és Órigenésznél ment végbe. A negyedik és ötödik századi egy-
házatyák müsztagógikus katekézisei azután újabb változást készí-
tettek elő, azt a folyamatot, amelynek során a müsztérion fogalma az
isteni terv és a liturgikus ünneplés helyett már a keresztény tapasz-
talattal kerül összefüggésbe. A hangsúlyok ilyen jellegű eltolódásá-
nak lehetünk tanúi Szent Ambrus, Szent Ágoston és Aranyszájú
Szent János beszédeiben, akik a pogány világ misztériumvallásai-
nak nyelvezetét felhasználva próbálták megvilágítani a keresztény
istentisztelet titkos, rejtett jellegét. A konstantini fordulat után ki-
alakuló kulturális kontextusban rendkívül sokan léptek be az egy-
házba, s ezeknek a tömegeknek az atyák a müsztérion fogalmának
segítségével igyekeztek érthetővé tenni a liturgikus ünneplés ter-
mészetét. A müsztérion tehát, és annak latin fordítása, a sacramentum,
idővel sokkal tágabb jelentést öltött magára ahhoz képest, amivel az
Újszövetségben találkozunk.

Ezeknek a fejleményeknek a következtében a késő középkorban,
amikor a kereszténység egyes területei (például a teológiai gon-
dolkodás és a lelkiség) már eltávolodtak egymástól, a fogalom vég-
leg a keresztény tapasztalat területére került át. A reformáció után
kialakuló katolikus kultúrában már egyértelműen ez a helyzet. Új
jelenséggel állunk tehát szemben: a misztika már nem az isteni ter-
vet, és nem is annak objektív ünneplését jelöli, hanem a hívő ember
lelki tapasztalatainak világára vonatkozik. Még később, a 19. század
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első harmadában és az egész 20. században, a fogalom már magá-
tól a keresztény hagyománytól is elszakad, és általános kulturális
összefüggésbe kerül. Ez az átalakulás közismert tudósok nevéhez
fűződik, mások mellett a pszichológus és filozófus William James-
hez, illetve az anglikán Evelyn Underhillhez, aki a legnagyobb ha-
tású könyvet írta a misztikáról. Náluk a misztikus jelző már nem a
keresztény hagyományban gyökerezik, hanem meghatározott jel-
legű egyéni tapasztalatokra vonatkozik, és az is fontosnak mutat-
kozik, hogy párhuzamok, sőt pontos megfelelések legyenek kimu-
tathatók a kereszténység és más vallási hagyományok között.
Ennek alapján beszélnek ma sokan misztikus ökumenizmusról,
abban az értelemben, hogy a világvallásokban felfedezhető vala-
miféle közös tapasztalat, amely összefűzi valamennyit. A magam
részéről azonban úgy vélem, hogy ez a szemléletmód téves, és tel-
jesen megfosztja a jelentésétől a misztika — eredendően keresztény
— fogalmát. A kifejezés azután csak tovább devalválódott a külön-
böző ezoterikus irányzatoknál, például az eredeti ír lelkiségnek be-
állított „kelta spiritualitásban”, amelyet persze csak a nyolcvanas
években találtak ki Kaliforniában.

Ezzel egyidejűleg a 20. században, a liturgikus mozgalommal
párhuzamosan egyes teológusok ismét előtérbe állították a kifejezés
eredeti patrisztikus értelmét, s kapcsolatba hozták eredeti újszö-
vetségi jelentésével. A nouvelle théologie egyik atyján, Henri de Lu -
bacon és a Sources chrétiennes című patrisztikus szövegkiadási so-
rozat egyik alapítóján, Jean Daniélou-n kívül szintén erre törekedett
Hans Urs von Balthasar, különösen az Órigenészről szóló írásaiban.
Ebben segítségükre voltak a Franciaországba érkező orosz ortodox
teológusok. A gondviselés különös megnyilvánulása, hogy a forra-
dalom után az egyház ugyan szörnyű helyzetbe került Oroszor-
szágban, az ortodox gondolkodás viszont széles körben ismertté
vált Nyugaton. Ez a folyamat olyan teológusokhoz kötődött, mint
Vlagyimir Losszkij, A keleti egyház misztikus teológiája című híres
könyv szerzője — a könyv címében nem a misztika, hanem a misz-
tikus teológia kifejezés szerepel, s nagymértékben hozzá is járult a
fogalom eredeti jelentésének újrafelfedezéséhez.

Ami a protestáns teológiát illeti, a 20. század legnagyobb alakjai,
Rudolf Bultmann, Emil Brunner és Karl Barth egyaránt éles sza-
vakkal bírálták a misztika jelenségét, s különösen Barth hangsú-
lyozta, hogy a misztika nem más, mint az önmagát igazzá tenni kí-
vánó ember törekvése, aki mintegy a misztika létráján kapaszkodik
fel Istenhez. A három protestáns szerzőnek végeredményben igaza
is volt. Úgy vélem, hogy a bírálatuk a misztika fogalmának deval-
válódott formáit veszi célba. Az újabb Barth-kutatások eredménye-
képpen nagyszerű tanulmányok születtek arról, hogy a református
teológus szerint a keresztény ember egyértelműen részesedhet
Krisztusban, azaz létezik unio mystica, misztikus egység (a kifeje-
zést Barth természetesen Kálvintól veszi át). Ökumenikus szem-
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pontból tehát nagyon is vannak kapcsolódási pontjaink a protes-
táns teológiával, ha ismét a misztika fogalmának eredeti jelentésére
fókuszálunk.

A müsztérion és a misztika fogalmi tisztázásának szempontjából
azonban még egy szerzőt érdemes kiemelnünk, a bencés Odo
Caselt (1886–1948), aki Maria Laach-i szerzetes volt, és a herstellei
nővérek körében teljesített lelkipásztori szolgálatot. Casel csodála-
tos módon halt meg: a húsvéti vigilián éppen énekelni kezdte a
Lumen Christit, amikor összeesett, és nem sokkal később meg is halt.
A nővérek így foglalták össze az eseményt: Krisztus transitusának,
átmenetének éjszakáján Odo Casel szintén átélte a maga transitusát.

Odo Casel azért kiemelkedően fontos, mert egyrészt Nagy Szent
Leó és Szent Ambrus liturgikus homíliáinak tanulmányozása, más-
részt a klasszikus liturgikus szövegek elemzése alapján jelentős
mértékben hozzájárult annak a 20. század elején uralkodó felfo-
gásnak a meghaladásához, amely szerint a történelem távoli pont-
ján Jézus Krisztus végbevitte üdvözítő művét, a szentségek pedig
olyan közvetítő eszközök, amelyek révén virtus, azaz erő jut el hoz-
zánk ettől a múltbeli eseménytől. A neotomista szerzők azt állítot-
ták, hogy ez volt Szent Tamás eredeti elgondolása. Casel szembe-
helyezkedett ezzel a vélekedéssel, s rámutatott, hogy Tamás és az
egyházatyák sokkal gazdagabb és mélyebb teológiát dolgoztak ki a
liturgiáról. Érdekes egyébként, hogy a reformáció klasszikus alak-
jai (Cranmer, Luther, Kálvin, Zwingli) kivétel nélkül osztották azt a
késő középkori véleményt, amely a 20. század elejéig érvényben
volt, és Casel kritikáját vonta magára.

A bencés teológus egészen radikális (vagyis a gyökerekig visz-
szahatoló) álláspontot fogalmazott meg. Meggyőződése szerint a
liturgikus ünneplésnek nem az a lényege, hogy erőt merítünk va-
lamely múltbeli eseményből, hanem az, hogy a Küriosz, a Lélek-
ben jelen lévő Krisztus, a feltámadt Krisztus kinyilvánítja a miszté-
riumát a liturgikus ünneplésben és a liturgikus ünneplés által, oly
módon, hogy a megváltás eseménye ténylegesen jelenvalóvá válik.
Minden egyes liturgikus ünneplésben, minden egyes Eucharisztiá-
ban az egyetlen liturgikus cselekmény valósul meg. Ezzel össz-
hangban Casel kiemelte, hogy a liturgikus szövegekben nem vélet-
lenül szerepel gyakran a ma (hodie, szémeron) szó, s nem véletlenül
állítják a szövegek, hogy ma történik meg, ami az ünneplés tárgyát
alkotja (például „ma születik meg Krisztus”). Ennek értelmében a
misztérium jelen van a liturgikus ünneplésben, azaz nem csupán
erő érkezik hozzánk egy múltbeli eseménytől.

Odo Casel elméletét többféle bírálat érte, s harmincas-negyvenes
években éles viták folytak az úgynevezett misztériumteológia
körül. A kritikák nagyrészt abból fakadtak, hogy a Casellel egyet
nem értő teológusok (például Hugo Rahner) neotomista fogalmak
és elgondolások világában éltek. A neotomizmus pedig, amelyet
Hans Urs von Balthasar sivár pusztaságnak nevezett, igazi prok-
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rusztészi ágy volt: amit nem tudott beilleszteni a saját logikai rend-
szerébe, azt elfogadhatatlannak minősítette. Ezen a talajon többféle
kifogás is megfogalmazódott Casellel szemben.

Egyesek azt állították, hogy a bencés teológus értelmezése szerint
a keresztény istentisztelet a pogány misztériumvallásokból alakult
volna ki. Ennél a felfogásnál rosszabbat pedig a neotomisták nem is
tudtak elképzelni, hiszen a liberális protestantizmus programját fe-
dezték fel benne. Casel persze soha nem mondott ilyesmit. Azt
ugyanakkor ki merte jelenteni, hogy a misztériumvallások előké-
születül szolgáltak az Evangélium számára, és formai szempont-
ból összehasonlíthatók egymással. Ezért pedig az elméletének a
missziológia szempontjából is van jelentősége, hiszen az foglalkoz -
tatta, hogy milyen előzményei és előzetes formái voltak a keresz-
tény misztériumnak az antik vallástörténetben. A második bírálat
szerint Casel úgy vélte, hogy az Eucharisztiában megismétlődik
Jézus Krisztus halála. Ilyesmiről persze szó sem lehet. Casel azt ál-
lítja, hogy a misztérium nem megismétlődik, hanem kinyilvánul a
liturgikus ünneplésben.

A harmadik kifogás a legveszélyesebb, mert a jelek szerint a leg-
inkább elevenébe talál a misztériumteológiának. Cipriano Va gaggi -
ni, a nagy liturgiatudós például azért bírálja Caselt, mert metafizi-
kai szempontból nem koherens az elképzelése. A neotomizmus
értelmében ugyanis múltbeli esemény nem történhet meg ismét a
jelenben; s Jézus Krisztusban megtestesülve Isten úgy döntött, hogy
aláveti magát az ember időbeli létének, az ember időbeliségének ke-
retei között közli magát; így pedig azt is elfogadja, hogy ami elmúlt,
az elmúlt, nem ismétlődhet meg többé. Az már a dolog iróniája,
hogy a Vagagginihez hasonló neotomisták közben határozot tan el-
utasítják azt a kenotikus krisztológiát, amely azt próbálja megvilá-
gítani, hogy a megtestesülésben Isten miként veti alá magát a vi-
lág ban uralkodó állapotoknak.

Ezzel kapcsolatban Odo Casel egyértelműen leszögezi, hogy a
pászka, a transitus Christi egyedülálló esemény, sőt történelemfeletti
esemény, amelynek a teljes tartalmát nem Jézus halála, és nem is a
feltámadása alkotja, hanem az, hogy a halálból átmegy az új életbe,
a megdicsőült állapotba. Ez az esemény azért egyedülálló, mert
Krisztus egyszeri halálának időbelisége behelyeződik Krisztus meg-
dicsőült egzisztenciájába, s ennélfogva a transitus Christi metafizi-
kai szempontból olyan páratlan valóságnak tekintendő, amely nem
írható le a világi filozófia eszköztárával, jóllehet a neotomisták pon-
tosan így jártak el. Casel viszont nagyon is tiszteletben tartotta a ke-
resztény misztérium apophatikus jellegét, vagyis azt, hogy Krisztus
misztériuma nem fejezhető ki általános emberi kategóriákkal.

Érdemes megemlítenünk, hogy jogos bírálatokat is megfogal-
maztak Casellel szemben. Az egész életműben szörnyű hiányként
jelentkezik, hogy szinte egyáltalán nem foglalkozik a zsidósággal,
pedig a keresztény liturgia nem érthető meg pontosan az istentisz-
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teletről kidolgozott zsidó teológia nélkül. Csakhogy a harmincas
években járunk, Maria Laachban vagyunk, és tudvalévő, hogy a
beuroni kongregáció, amelyhez Casel monostora tartozott, bizonyos
mértékben együttműködött a náci rendszerrel. Martin Heidegger
rendszeresen felbukkant a beuroni kompletóriumokon, a híres Ma -
ria Laach-i apát, Ildefons Herwegen pedig csak az oroszok betörése
után pártolt el a nemzetiszocialistáktól. A Caselnél megfigyelhető
másik nagy hiányosság az ötvenes évek végéig lényegében vala-
mennyi katolikus teológusra jellemző volt: túlságosan csekély je-
lentőséget tulajdonított a Szentléleknek. A II. Vatikáni zsinaton az
antiochiai görögkatolikus pátriárka majd az ortodox megfigyelőkkel
összhangban rá fog mutatni, hogy az eredeti szövegtervezetekben
mintha kétszemélyű, nem pedig három személyben létező Isten
lépne elénk, s csak Yves Congar és más teológusok jóvoltából jutha-
tott szerephez a dokumentumokban a Szentlélek.

Nem áll szándékomban, hogy szentté avassam Odo Caselt, de fon-
tosnak tartom, hogy remek munkahipotézissel szolgált számunk ra.
A katolikus egyháznak meggyőződése, hogy Krisztus misztériuma
jelenvalóvá válik a liturgiában, az viszont már teológiai kérdés,
hogy pontosan miként is válik jelenvalóvá. Ennél is fontosabb, hogy
a latin egyházban nincs helye olyan spekulatív teológiának, amely
elzárja az utat a keleti egyház felé, Casel teológiája pedig a bizánci
gondolkodás világában is érthető és felhasználható.

Mindezek után megpróbálom felvázolni, hogy milyen formát ölt
az a keresztény misztika, amelyet a liturgia formál és alakít. Az első
állításom aligha lehet meglepő: radikálisan szentháromsági termé-
szetűnek kell lennie. Bár ez magától értetődőnek tűnhet, nem lehet
eléggé hangsúlyozni. Nem szabad elfelejtenünk Karl Barth figyel-
meztetését, amely szerint általában vett Isten nem létezik, nincs
olyan általános istenfogalom, amelyhez hozzá kellene illesztenünk
a keresztény misztériumot. Hitvalló Szent Maximosz, aki összekötő
kapocs volt Kelet és Nyugat között, s keleti szerzetesként a latin
Nyugaton élt, a Miatyánkról írt magyarázatában már azt hangsú-
lyozza, hogy a keresztény misztérium az Atyától száll alá, az Atya
neve a Fiúban kap lényegi formát, s az Atya országa a Szentlélekben
jön el. Ebben az értelemben valóban az Atya az istenség eredete és
forrása, s minden az Atyától származik. A keleti misztikáról szóló
könyvében Olivier Clément kiemeli, hogy a hiteles nyugati és keleti
hagyományban nem létezik olyan Deus absconditus, olyan rejtett Isten,
aki valahol az Atya mögött rejlene, az egyetlen igaz Isten ugyan is az
Atya, aki a Fiúban és a Lélekben nyilatkoztatja ki magát.

Ezért első lépésben azt szeretném hangsúlyozni, hogy a liturgiá-
ban gyökerező szentháromsági misztika személyekkel kialakuló kö-
zösséget jelent, nem pedig azt, hogy beleolvadunk valamilyen sze-
mélytelen istenségbe. Természetesen tudnunk kell, hogy a személy
fogalma csak gondos előkészítés és értelmezés nyomán használható
a kereszténység területén. Ha azt állítjuk, hogy Isten személy, akkor
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emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy Isten nem úgy személy,
mint mi. Ezzel ugyanakkor nem azt állítjuk, hogy a személyes szint
alatt létezne, hanem azt fejezzük ki, hogy kiemelkedő módon sze-
mély: nem kevésbé, hanem nagyobb mértékben személy, mint mi.
Ez a misztérium pedig a megtestesült Krisztusban nyilvánul ki, az
újszövetségi müsztérionban, amelyet a liturgiában ünneplünk.

Ezért másodsorban a hiteles keresztény misztika csak radikáli-
san Krisztus-központú lehet, hiszen az Istenhez fűződő kapcsola-
tunkat Jézus Krisztus megfeszítése biztosítja. Luther ugyan nem
volt különösebben híve a misztikus hagyománynak, de amit a teo-
lógiai hagyománnyal kapcsolatban állít, az fokozottan igaz a misz-
tikus hagyomány szempontjából: crux probat omnia, azaz mindent a
kereszt tükrében lehet megítélni. Azok a lelkiségek vagy misztikák,
amelyek megpróbálják kikerülni a kereszten függő Krisztust, pon-
tosan azt nyújtják, amit a korai kereszténység gnoszticizmusnak ne-
vezett. Ha mindaz, amit a kultúránk különböző területein misztika
gyanánt tálalnak nekünk, nem a keresztet helyezi a középpontba,
teljesen értelmetlenné válik. A nyugati hagyomány egyik legfonto-
sabb és legérdekesebb alakjának tekinthető Bonaventura A lélek za-
rándokútja Istenbe című értekezésének végén Dionüsziosz Areopa gi -
tészt idézve arról beszél, hogy az ember belép Isten sötétségébe, az
istenség fénylő sötétjébe, majd felteszi azt a kérdést, hogy miként ju-
tunk el ide. A válasza: a kereszten függő Krisztust szemléljük, elal-
szunk a kereszten függő Krisztussal, s ennek révén végbemegy a
transitusunk, a pászkánk.

Hol másutt tapasztalhatnánk meg ezt a transitust, ezt az istenség
fénylő sötétségébe tartó átmenetet, mint a liturgikus ünneplésben?
Pontosan ezt ünnepeljük minden egyes Eucharisztia alkalmával,
különösen a húsvéti szent három nap idején. Pontosan a liturgikus
ünneplés terében nyerünk beavatást Krisztusnak ebbe az Atyához
tartó mozgásába. A liturgiában, az eucharisztikus közösség révén
bekapcsolódunk Krisztus transitusába, s így eljutunk az Atyához.
Erről a folyamatról az egész 20. században az egyik legbehatóbb
elemzést A kereszt tudománya című (nem sokkal auschwitzi deportá-
lása előtt befejezett) művében Edith Stein dolgozza ki, aki húsvéti ol-
vasatát nyújtja Keresztes Szent János írásainak, és a legkevésbé sem
feledkezik meg a liturgikus ünneplésről.

Mivel azonban a kereszténység nem kétszemélyű, hanem há-
romszemélyű Istent vall, végezetül a Lélekről is szólnunk kell. A 19.
században Matthias Joseph Scheebennel és John Henry Newman -
nel megkezdődő, majd a 20. században a nouvelle théologie-val foly-
tatódó megújulás a latin liturgikus reformban is éreztette a hatását.
A Szentlélek ismét fontos szerepet kapott a liturgikus szövegekben,
bár ennek a gyümölcsei csak az előttünk álló évszázadokban fog-
nak beérni. Mindenesetre egyértelművé vált, hogy az adományok
lényegének átalakulása az egész Szentháromság műve, hiszen azt
kérjük az Atyától, hogy küldje el a Lelket, a második epiklézis pedig
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azt is kifejezi, hogy Isten népe részesül az Atya, a Fiú és a Szentlé-
lek közösségében. Ezzel a liturgia kiemelkedően fontos modellt
kínál a hiteles keresztény misztikához.

Az az eucharisztikus imádság doxológiájában szereplő megfo-
galmazás, hogy „a Szentlélek egységében”, évszázadokon át vita
tárgyát képezte a liturgiatudósok körében, nem volt ugyanis vilá-
gos, hogy miféle egységről van szó. Talán a Szentháromság örök
életében meglévő egységről, arról, hogy a Szentlélek a szeretet kö-
teléke az Atya és a Fiú között, ahogyan Ágoston mondta? Vagy aho-
gyan a bizánci hagyomány fogalmazza meg ugyanezt: arról a Lé-
lekről van szó, aki öröktől a Fiún nyugszik? Vagy inkább arra
vonatkozik az in unitate Spiritus Sancti, hogy a Szentlélek teremti
meg az egyház egységét? Úgy vélem, ahogyan a teológiában lenni
szokott, az igazsághoz mindkét szempontot egyszerre kell érvé-
nyesítenünk. Az eucharisztikus ünneplés révén a Lélek egysége át-
adódik Isten népének, hogy elragadjon minket a Szentháromság
egységébe.

Ennek pedig az egyéni élet területén is vannak következményei.
Az egyház ugyanis nem csupán intézmény, hanem személyek kö-
zössége, amely a szentháromságos Isten képére van megalkotva.
Ennélfogva a Szentlélek mindannyiunkat személyesen belehelyez
az Atya és a Fiú közötti szeretetbe. A latin hagyományon belül a
legnagyszerűbb dolgokat Boldog Jan van Ruusbroec, a 14. század
legnagyobb flamand misztikusa vetette papírra ezzel kapcsolatban.
Ruusbroec arról beszél, hogy a Lélek a szeretet révén elragad min-
ket az Atya és a Fiú közösségébe. Hogy ez egyéni szinten mit je-
lent, arról csak azt mondhatjuk el, amit a Jelenések könyve a kis
fehér kőről állít: olyan titok, amit mindenki egyénileg kap meg.
Annyi azonban bizonyos, hogy kizárólag a személyes imádság sík-
ján ismerhető meg, hiszen konkrét módon az imádságban tapasz-
taljuk meg, hogy mit jelent részesévé válni a Szentháromság kö-
zösségének.

Végezetül már csak azt szeretném kiemelni, hogy a liturgikus
ünneplés avatja be legkiválóbban az embert a belső misztikus ta-
pasztalatba, mivel a liturgia olyan jelnyelvet alkot, amely révén a
láthatatlan Isten konkrét közvetítőeszközökön keresztül lép kap-
csolatba velünk. A liturgia felébreszti a szellemi érzékeinket, ame-
lyek a lelkünkben szunnyadnak, annak köszönhetően, hogy a li-
turgikus ünneplés során látunk, hallunk, ízlelünk és tapintunk
dolgokat; ahogyan Hans Urs von Balthasar fogalmazott: felébred
bennünk az isteni valóság észlelésének képessége. És így Nüsszai
Szent Gergely szavaival élve felismerjük, hogy az Istenhez fűződő
viszonyunk lényegében valamiféle Jelenlét érzékelésével egyenér-
tékű. Ezt nevezi a Philokália aiszthészisz noerának, szellemi érzéke-
lésnek, a szív érzékelésmódjának.
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