
Az üdvösség titka a
Szent Liturgiában
Elmélkedések — eszmélkedések — 
Hitvalló Szent Maximosz műveinek olvastán

Talán meglepőnek tűnhet az olvasó előtt, ha egy komoly címet viselő
cikk nem tudományos bevezetővel, hanem személyes visszaemléke-
zéssel kezdődik, és a továbbiakban is találkozhat olyan megjegyzésekkel,
melyek „megszakítják” az elemzés folyamatát. Az itt olvasható olda-
lak egy 2016 novemberében Pécsett elmondott előadás anyagát tar-
talmazzák, arra készülve pedig kezembe került egy könyv, René Bornert
bencés szerzetesnek 1966-ban megjelent monográfiája, amely a bizánci
liturgia-magyarázatokról szól.1 Annak idején franciául akartam tanulni,
és valaki azt mondta nekem, hogy nem kell külön tanfolyamra járnom,
elég, ha szerzek egy könyvet, amely érdekel: ha nagyon el akarom
olvasni, a szótár és a nyelvtankönyv segítségével majd sikerül is. Egyik
tanárom Rómából be is szerezte az említett könyvet, és elküldte ne-
kem — most, ötven év elteltével ismét elővettem, és nagyon örültem
neki: elcsodálkoztam rajta, mi minden van benne, micsoda kincses -
bánya! Egyik fejezete Hitvalló Maximosz (580–662) Müsztagógia című
művét (ennek jelentése: Bevezetés a titokba)2 elemzi — ez ihlette e né-
hány oldalon megfogalmazott gondolataimat.

A Müsztagógia nem más, mint a Szent Liturgia magyarázata. A Hit-
valló írásainak datálása sokszor ütközik nehézségekbe, a tudósok sze-
rint azonban ez a műve inkább a fiatalkori értekezések közé tartozik.
Egy szerzetestársa számára írta annak felkérésére, azonban elgon-
dolkodhatunk azon, ilyen fiatalon milyen jártassága lehetett a Litur-
giában, és hogyan merte megfogalmazni ezeket a mély gondolatokat.
Igaz, ebben a műfajban már tekinthetett vissza elődökre, mint példá-
ul Jeruzsálemi Szent Cirill (†387), Aranyszájú Szent János (354–407) vagy
a 6. század elején élt, Areopagita Dénes nevét viselő szerző munkái-
ra (ez utóbbira támaszkodik is), de nem követi szolgai módon őket, ha-
nem — be nem vallottan ugyan, mégis kitapinthatóan — a saját misz-
tikus tapasztalatait önti szavakba. (Az oltárnál állva nemrég — bár nem
illő talán a gondolat, ami eszembe jutott — felötlött bennem, vajon mi-
kor szoktunk mi a Maximosz művében foglaltakhoz hasonlókra gon-
dolni Liturgia közben, akár a szentélyben, akár azon kívül.) A Szent
Liturgiáról szólva Maximosz misztériumról, titokról beszél, az egyet-
len és igazi, isteni titokról, vagyis hogy Krisztus egybefoglal mindent,
mégpedig azért, mert „Isten elhatározásának műve a mi természetünk
átistenítése, Isten gondolatainak célja pedig az, hogy életünk el is jut-
hasson az így keresett dologhoz”.3 (Ne féljünk ettől a szótól: „átiste-
nítés”, de ne is merjünk vele dobálózni, súlyát és fényét nemsokára ér-
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zékelni fogjuk!) A Szent Liturgia tehát nem más, mint Isten elhatáro-
zásának lépésről-lépésre való követése, és ezt „Krisztus titka” foglal-
ja magában. Dinamikája már a templom épületébe belépve megérint.

A templomban való részvétellel kapcsolatban Maximosz azt mond-
 ja: „Ne hanyagolják el az egyház látogatását a hívek, mert a Szentlé-
lek kegyelme láthatatlanul mindig jelen van ott, sajátosan leginkább
a szent összejövetel (szünaxisz) idején, és a résztvevők mindegyikét át-
alakítja, átformálja, önmaga mértéke szerint valóban istenibbé gyúr-
ja át, és a végbemenő titkok által elvezeti arra, amit ezek jelentenek,
még ha a hívő ezt maga nem is érzi, mivel még a Krisztusban való kis-
dedek közé tartozik, és képtelen rá, hogy belenézzen a lejátszódó tit-
kok mélységébe, és megvalósítsa benne az üdvösségnek azt a ke-
gyelmét, amit minden lejátszódó isteni jelkép jelent, s így sorrendben
elvezeti őt a felszíni jelenségektől az összes jelenség céljáig.”

(Én most úgy fogom elmondani a dolgokat, mint „Krisztusban kis-
ded”, annyira messzire érzem magam Maximosz ifjúkori magya-
rázataitól.) Hogyan is „van jelen ott a Szentlélek kegyelme látha-
tatlanul”? Először is azáltal, hogy a misztériumot jelképek hordozzák,
a jelkép azonban nem valamilyen mesterséges, kitalált dolog (mint
a közlekedési táblák), hanem annak a valóságnak a földi ábrázolá-
sa, amely ilyen keretek között képes ezt a misztériumot hordozni.
Mivel pedig müsztagógiáról, azaz a misztériumba való bevezetés-
ről van szó, ezért a misztérium első megnyilvánulása maga az Egy-
ház és annak az épített formája, a templom. A görög nyelvben ugyan -
is az ekklészia szó egyaránt jelöli az Egyházat, Krisztus testét, magát
az adott egyházi közösséget, és természetesen magát az épített temp-
lomot is. A templomot időnként ugyan naosznak nevezzük, de a ki-
fejezés valójában inkább a templom egyik részét, a hajót jelenti.

Mármost mit is jelent a templom? (Számomra ez a kérdés külö-
nösen fontos, mert egyházunk liturgikus bizottságában már évek óta
részt veszek abban a gyötrelmes erőfeszítésben, amely a templom-
építés helyes módjára keresi a megfelelő választ.) Mit nyújt a temp-
lom? — teszi fel a kérdést Maximosz. „Isten hasonmását és képét.”
Ha valaki elmegy egy templom mellett, vajon az jut-e eszébe, hogy
Isten hasonmását és képét látja? A kopottságával, a hibáival, az el-
helyezkedésével a vele kapcsolatos feladatokra szoktunk gondolni,
az viszont senkinek nem jut eszébe, hogy Isten hasonmása és képe.
Azt emlegetjük olykor, hogy Isten háza, de belépve nem találkozunk
az állítólagos lakójával. Akkor hát mi? Milyen értelemben jelképe Is-
tennek a templom? „Olyan módon, hogy ugyanazt teszi velünk kap-
csolatban, mint amit Isten ősképeként tesz, ugyanis mindenkinek egy
isteni nevet és formát ajándékoz.” Akik tehát belépnek a templom-
ba, azok között nincs különbség: Isten egybegyűjt bennünket, de nem-
csak úgy, hogy embertömegként egymás mellett álljunk vagy üljünk,
hanem úgy is, hogy „egyformává”, azaz Isten-formájúvá váljunk, ez
az „uniformizálás” azonban nem jelent elszemélytelenedést. Mi után
Isten végtelenül gazdag, mindannyiunkat úgy formál a maga képére,
hogy ezáltal sajátos, egyéni módon válunk hasonlóvá Őhozzá. Ezért
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aki a templomba belép, annak át kell változnia, eleve a látvány ál-
tal is. Nem könnyű feladat egy térben úgy körülnézni, hogy tudjuk:
nem mi alkottuk ezt a teret, hanem ez a tér, amelyben Isten jelen van,
alakítani akar minket. De ez még csak a kezdet!

Maximosz szerint öt olyan szemléleti mód is van, amely a temp-
lomban úgyszólván elhelyez minket, és lehetővé teszi az egyesülést,
az egymással való egyesülésünket. Mégpedig ugyanazt az egyesülést
és különbözőséget teszi lehetővé, mint Isten. Hiszen Isten nemcsak egye-
síteni akar, hanem különböztetni is, s erre szolgál a szentélyt a hajó-
tól elválasztó szentélyrekesztő. (Abban a korban persze, amikor Ma -
xi mosz a Szent Liturgiáról elmélkedett, a szentélyrekesztőt még nem
ékesítették ikonok, ezért nem is nevezhetjük „képállványnak”, iko-
nosztáznak, a szertartás menete pedig még kissé egyszerűbb volt, a
struktúrája összességében talán valamivel átláthatóbb, mint manap-
ság. Bizonyos sajátságai azonban megmaradtak a mai püspöki litur-
giában is.) Ugyanakkor Maximosz sokkal mélyebbre akar vezetni, s ezért
olyan magyarázati módokat szeretne nyújtani, amelyek nem mindenben
egyeznek a későbbi korok liturgia-magyarázatával, amelyek inkább a
Jézus-élete kronológikus ábrázolását emelik ki. A második szemléle-
ti mód szerint a templom „ugyanazt az egyesülést és különbözőséget
teszi lehetővé, mint Isten”, mert elválasztja a szentélyt a hajótól, s ezért
„olyan, mint a világ”, hiszen „a létezők egész világát is”, amelyet Is-
ten a teremtéssel létrehozott, két részre osztotta: „a szellemi világra, me-
lyet szellemi és testetlen lények népesítenek be, s erre az érzékelhető
és testi világra, mely csodálatos módon sok alakból és természetből áll”.
Mivel a templomnak van irányulása, ezért a testitől mindig a szelle-
mi felé próbálja irányítani a figyelmet. Harmadsorban a templom az
érzéki világnak is képe, „amennyiben a menny az isteni szentély, a föld
pedig a hajó szép alakja”. A templom tehát nem csupán Isten általá-
nos teremtésére kíván fényt vetni, hanem ennek a belső jelentésére is,
arra, hogy milyen ez a világ. Ezen belül aztán az ember is hasonló a
templomhoz, mégpedig úgy, hogy „lelke a szentély, szelleme az isteni
oltár, teste pedig a hajó… Titokzatos templom az ember.” (Nem tu-
dom, kinek jut ez eszébe, amikor bemegy a templomba…) Nem szok-
tunk arra gondolni, hogy a templom bennünket is hordoz, a mi nor-
mális struktúránkat, némileg szubjektív színezetű megjegyzéssel élve:
az ember felépítése valóban testre, lélekre és szellemre tagolódik, eb-
ben hierarchikus rend érvényesül, s ezt a rendet nem lehet felboríta-
ni, mert abban a pillanatban, amikor a szellem alárendelődik a léleknek,
a lélek pedig a testnek, akkor már nem olyan az egész, amilyennek
Isten teremtette. Helyes önismeretünk kulcsa, hogy templomként, a
Szentlélek élő templomaként éljük-e meg önazonosságunkat.

Ám még ezen belül is kijelenthető Maximosz szerint, hogy az ön-
magában vett léleknek is jelképe az egyház, mert a léleknek egyaránt
van teljesen szellemi és teljesen éltető képessége. A szellemi képes-
ség, amelyet a szentély jelez, táplálja az éltető képességet, a testnek
az éltetését, tehát e téren is megnyilvánul az alá-fölérendelésnek az
egészséges rendje. „Aki képes rá, hogy az egyházban végbemenő szer-
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tartások által értelmes és bölcs módon beavatást nyerjen az Isten tit-
kába, az Isten valódi egyházává és istenivé alakította a lelkét, és ta-
lán általa adatott nekünk a magasabb rendűhöz vezető kalauzul a kéz-
zel épített egyház, mely a benne történő isteni titkok sokfélesége folytán
bölcsen jelképes mintája is az ilyen léleknek.” Amikor arról beszélünk,
hogy az ember a Szentlélek temploma, Isten hajléka, akkor ezek a gon-
dolatok megpróbálnak segíteni minket abban, hogy Isten titkainak
hordozói lehessünk. Ehhez kapcsolódóan Maximosz még azt a kér-
dést is felteszi, hogy ha egész(séges) emberek vagyunk, akkor minek
vagyunk a jelképei. Erre válaszolva kijelenti, hogy valójában az egé-
szében vett Szentírást is embernek lehet venni: „teste az Ószövetség,
lelke, szelleme és értelme pedig az Újszövetség”. Eszerint az Ószö-
vetségben már benne rejlik az Újszövetség, ugyanakkor — a Szent
Pál nyomán haladó órigenészi hagyomány szerint — felfedezhető a
betű és a szellem különbsége is: „a Szentírás betűje a test, a leírtak szel-
leme és a cél, amire a szelleme törekszik, a lélek… Az Írásnak is van
látható betűje, ami elmúlik, és van a betűben elrejtett szelleme, amely
sosem szűnik meg létezni.” Akinek van Szentírása, jó, ha figyelem-
be veszi ezt! (Én nagyon szeretem az agyongyűrt Szentírásokat, mert
azokat szemmel láthatóan forgatják; sokkal jobb, ha gyűrött a Szent-
írás, mint ha érintetlenül díszhelyen van a polcon.)

A templom tehát felépítésében „kateketizál”: egyszerre beszél —
szavak nélkül! — Istenről, a világról és az emberről. Eddig még nem
volt szó ugyan róla, mi is történik ott, de azt már tudjuk, hogy maga
a templom is előkészít, felkészít, alakít bennünket arra, hogy részt
vegyünk azokon a szertartásokon, amelyek a szent titkokat közve-
títik. Maximosz szerint a keresztény ember arra van hivatva, hogy
Krisztus titkában részesüljön, mert „Isten Fia az emberekért és az em-
berek miatt lett változás nélkül emberré, és sok olyan új titoknak lett
szerzője és tanítómestere, amelyeknek száma felmérhetetlen, és nagy-
ságát még soha semmilyen emberi értelem nem volt képes felfog-
ni”. Hétköznapi kifejezéssel élve Krisztus titka olyan „csomag”,
amelyben sok minden el van rejtve, Szent Maximosz erről A Miatyánk
imádság tömör magyarázata című írásában beszél.

A Miatyánk, állítja, hét részre tagolódik, s ennek megfelelően hét
titkot tartalmaz, amelyeket a Liturgia folyamán szintén átélünk. (A he-
tes szám nem erőltetett „számmisztika” szüleménye, a szöveg szer-
kezete természetesen nyújt alkalmat erre az elrendezésre.) A keresz-
tény ember alapimádsága az Úr imája, minden egyes szava azóta
ismerős, amióta megkeresztelkedett, akár gyermekként, akár felnőttként
ivódtak bele ezek az igék. A Liturgiában számos alkalommal ragyog
fel a Miatyánk egy-egy kifejezése, s ezek a nagy isteni üdvgondozás
egy-egy momentumára világítanak rá.

Először is „a teológiára tanít Isten megtestesült Igéje, amennyi-
ben saját személyében megmutatja az Atyát és a Szentlelket”. A „teo -
lógia” szó a görög egyházatyáknál a Szentháromság belső életéről
szóló kinyilatkoztatást jelenti, amely nem elméleti ismeret, hanem
életszerű kapcsolat az egymástól soha el nem választható három is-

A templom „kateketizál”

A Miatyánk imádság
tömör magyarázata

101



teni személlyel. A Liturgia ebbe a háromságos isteni életközösség-
be avat be (nem egy magányos Isten partnerei vagyunk).

Másodsorban „örökbefogadást is ad azzal, hogy a Lélek által a fö-
lül ről eredő természetfeletti születés kegyelmével ajándékoz meg”.
A temp lomi közösség Isten gyermekeinek családi összejövetele, ahol
együtt örülünk egymásnak mint testvéreknek. (Ez arra buzdít, hogy
valóban megismerkedjünk a Liturgián résztvevőkkel, személyes „nyi-
tásra” sarkall.)

A harmadik titok (igencsak érdekes!) az, hogy „az angyalokkal
egyenlő méltóságúvá tette az embereket”. A Szent Liturgiában ez két
ponton is megtapasztalható. Először is a kisbemenet alkalmával, má-
sodszor a Háromszorszent („Szent, szent, szent a Seregek Ura”) ének-
lése során, amikor a közösség az angyalok énekébe kapcsolódik be.
(Angyali „méltóságunk” nem testünk megvetésével párosul, hanem
önzetlen istendicséretre ösztönöz, félretéve kicsinyes „földi gond-
jainkat”, amelyek figyelmünket önmagunkra akarják irányítani.)

Negyedszer „az isteni életben is részesít bennünket, mert táplá-
lékunkká teszi magát olyan módon, amit nem ismer más, csak ő maga,
illetve akik tőle magától kaptak felfogóképességet erre, hogy ennek
az eledelnek a megízlelésekor valóban tapasztalják meg és lássák,
hogy milyen jó az Úr, aki isteni minőségével átalakítva átistenülés-
re juttatja a vele táplálkozókat”. (A „mindennapi kenyérért” mon-
dott ima milyen sokszor csak a földi táplálék biztosítását célozza, pe-
dig Krisztus „a mennyei Kenyér”. Az Eucharisztia titka ritkán fénylik
fel előttünk, főleg ha kevés bennünk a valódi alázat.)

Az ötödik titok: „helyreállítja az emberi természetet”, mert ami-
kor „emberré lett, szabad akaratát megőrizte (isteni) természetének
megfelelő szenvedélymentességében, mindenféle felindulás nélkül”.
(A Liturgia folyamán szabad istendicséretünk gyógyítja a hozzánk
tapadó bűnös szokásokat.)

A hatodik titok: „megtisztítja a természetet a bűn törvényétől, hi-
szen nem engedte, hogy értünk vállalt megtestesülését érzéki gyö-
nyör előzze meg”. (Istenhez való közelségünk öröme elfeledteti ve-
lünk a világ nyújtotta, ideig tartó örömöket, és erősíti vágyunkat a
nemesebb dolgokra.) Végül pedig: „megszünteti a bennünket csa-
lárdul hatalmában tartó gonosz lélek uralmát, mert az Ádám esetében
legyőzött testet mintegy fegyverként tartja vele szemben, és így di-
adalmaskodik fölötte”. (A Liturgiáról szabad emberként távozhatunk,
hiszen Krisztus győzelme a miénk is.)

Ez így nagyon elméleti jellegűnek tűnhet, Maximosz azonban el-
mondja, hogy a Liturgia során ezek a titkok miként válnak egyre in-
kább áttetszővé számunkra. A Szent Liturgia struktúrájában éles vá-
lasztóvonalat húz az igeliturgia és az Eucharisztia liturgiája közé.
Ebből a szempontból eltér a későbbi liturgia-magyarázóktól: állítá-
sa szerint az Evangélium felolvasásával lezáródó igeliturgia valójában
az üdvtörténetnek a kezdetektől egészen a parúziáig tartó szakaszát
foglalja magába, ezzel szemben az eucharisztikus liturgia már esz -
ka  to logikus jellegű, Isten eljövendő Országának a képe.
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Vegyük például azt, hogy mit jelent a nép bevonulása a szent egy-
házba. Tudni kell, hogy a Liturgia annak idején azzal kezdődött, amit
ma kisbemenetnek nevezünk (a főpap vezetésével az Evangéliummal
való bevonulásról van szó). Maximosz szerint a nép bevonulása „a hi-
tetleneknek a tudatlanságból és a tévelyből az Isten megismerése felé
való fordulását, és a híveknek a gonoszságból és az oktalanságból a
tudásra és az erényre való áttérését jelenti. Hiszen nemcsak azt jelenti
az egyházba való bevonulás, hogy a hitetlenek az igaz Isten felé for-
dulnak, hanem azt is, hogy mindegyikünk, aki hisz ugyan, de kicsa-
pongó és szégyenteljes életmódjával mégis megszegi az Úr parancsait,
megjavul a bűnbánat által.”

Amint látjuk, a Szent Liturgiának ez a fajta magyarázata azt is je-
lenti, hogy egyszerre több síkon kell tekintenünk a Liturgiát. Az egyes
síkok között nem könnyű az átmenet, és egyik sem játszható ki a má-
sikkal szemben: mindkettő egyszerre érvényes. Ugyanakkor sem-
miképpen sem ajánlatos, hogy valaki egyfolytában váltogassa ezeket
a síkokat, mert ez csupán az értelem játéka lenne, és akadályozná a
titok tényleges átélését. Maximosz két kifejezést használ ezekre a szem-
 pontokra. Az egyik a genikosz, ami annyit tesz, hogy általános (ugyan -
ezt jelenti a görög tüpikosz kifejezés is), a másik az idikosz, a sajátos. Ez
utóbbi az emberre, az egyénre vonatkozik, és Maximosz ezzel kap-
csolatban használja a müsztikosz szót: arról van szó, hogy az isteni va-
lóságok az egyes embernek, az egyes léleknek a sajátjává válnak.
Maximosz szerint „Istennek a liturgiában előképként említett vagy áb-
rázolt tettei titokzatosan a lélek belső valóságaivá válnak”. Vagyis nem-
csak azért megyünk templomba, hogy lássuk, hogy tudomásul vegyük
és elkönyveljük ezeket, hanem az a kérdés, hogy belső valóságunkká
válnak-e. Ami általános (az üdvtörténet), attól mi nem függetleníthetjük
magunkat, hiszen Krisztus azért jött el, hogy átistenítsen bennünket.
Ha úgy veszünk részt a Liturgián, hogy nem veszünk tudomást erről,
akkor nem gyümölcsöző a jelenlétünk. „Érvényesnek” persze érvényes
— csak éppen az érvényesség szempontjára túl nagy hangsúlyt szok-
tunk fektetni, és ez gyakran minimalizmushoz vezet. „Az általános
üdvtörténet tehát, amelynek a képe a liturgia”, az egyéni és személyes
történetbe torkollik.

Hogyan is állunk Isten előtt? Az Evangélium hasonlatait összegezve
Maximosz három rendbe sorolja a keresztényeket. Jézus „hívőknek,
erényeseknek, illetve megismerésre törekvőknek nevezte a kezdőket,
a haladókat és a tökéleteseket, avagy szolgálnak, béreseknek, illetve
fiaknak az üdvözülők három rendjét. Szolgák ugyanis azok a hívők,
akik a fenyegetésektől való félelemből teljesítik az úr parancsait, és
készségesen megteszik, amit rájuk bíztak. Béresek azok, akik az ígért
javak után vágyódva türelemmel viselik a nap terhét és hevét, vagyis
az ezzel az élettel összekapcsolt szorongattatást, ami az ősszülők bün-
tetéséből ered, és azokat a kísértéseket, amelyeket benne az erényért
kell eltűrni; tehát azok, akik szabad akaratból bölcsen élettel váltják
meg az életet: a mostanival a jövendőt. Fiak pedig azok, akik nem a
fenyegetésektől való félelemből, nem is az ígért javak utáni vágy mi-
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att, hanem lelküknek a jóra való önkéntes hajlamából és készségéből
fakadó magatartása és alkata miatt nem távolodnak el soha Istentől,
mint az a fiú, akihez így szól az atyja: »Fiam, te mindig velem vagy,
és mindenem a tiéd« (Lk 15,31), és ezek a kegyelmi örökbefogadás
révén — már amennyire ez lehetséges — olyanok, mint amilyen Is-
ten a természet és ok szerint, és mint amilyennek hisszük.” Az em-
lített három kategória (szolga, béres, fiú) nem merev és megváltoz-
tathatatlan, amelybe besorolnak bennünket. Mi magunk soroljuk be
magunkat életünkkel, Istenhez való viszonyulásunkkal, amely tük-
rözi, mennyire vagyunk hajlandók meríteni Isten titkából.

Amikor azt mondjuk, hogy „békével távozzunk”, akkor valójában
nem mehetünk el úgy a templomból, hogy a személyes életünk ne vál-
tozna meg. Nem biztos, hogy ez a ráció szintjén történik, nem az a fon-
tos, hogy jámbor, istenes gondolataink, netán elhatározásaink szület-
nek-e, hanem más emberként (hozzátehetjük: jobb emberként) kell
kilépnünk: nemcsak morális értelemben, hanem Isten képére formálódva.
Ez azt jelenti, hogy Krisztus misztériuma hatott bennünk. „Ez a titok
az Egyházra lett bízva”, és az Egyház vezeti be az embert ebbe a titokba.
Nem személytelen misztikáról van szó, amit „mellesleg” el lehetne érni.
A titkát Isten az Egyházra bízta, hiszen az Egyház Krisztus teste, és az
Egyház által kapjuk meg, elsősorban a Szent Liturgiában. Ebbe azon-
ban „be kell vezetődnünk”, nem adatik automatikusan a szent szer-
tartások megértése. Ezért problémás az a felfogás, miszerint az ilyen ma-
gyarázatok a kiváltságosokra tartoznak, szépek persze és építőek, de
túl bonyolultak és túlságosan mélyek. A katekézisben aprópénzre le-
hetne váltani ezeket a magyarázatokat, de ehhez magunknak is át kel-
lene élnünk őket — ez pedig már a saját személyes felelősségünk.

Az üdvtörténet általános igazsága tehát Isten megtestesülésének
titka, s erre felel az ember átistenülésének a titka. Az üdvtörténet olyan
adottság, amelyre választ kell adnunk. Ha nem adunk rá választ, ak-
kor megmarad általános szinten, mintha független lenne tőlünk. Ezért
azok a titkok, amelyek a Miatyánk egy-egy kérésében kidombo-
rodnak, teljesen beépültek a Liturgiába, ugyanakkor a mindennapi
imádságoknak, amelyeknek a Miatyánk is részét alkotja, elő kell ké-
szíteniük bennünket a Liturgiában való részvételre. Mindezt érde-
mes alaposan átgondolnunk, amiben segíthet a századok során ke-
letkezett sokféle liturgia-magyarázat, amelyek mindig más-más
szempontra helyezik a hangsúlyt. Igaz — ez az előző oldalak olva-
sata alapján nyilvánvaló —, a magyarázat sokszor bizonyul nehéz-
nek, okoz fejtörést, mint Hitvalló Szent Maximosz súlyos gondola-
tokat hordozó, sokszor meg-megállásra kényszerítő, tömör szövegei.
Egy azonban biztos: nehezen boldogulunk misztikus hozzáállás nél-
kül, vagyis akkor, ha nem érzékeljük a Liturgiát Isten üdvözítő tit-
kának nem csupán a lenyomataként, hanem annak jelenléteként is.
Ennek érdekében pedig már mindannyiunkat külön-külön terhel a
felelősség, milyen konkrét lépéseket teszünk, hogy egyre közelebb
kerüljünk Isten és életünk titkához.

Személyes életünk
megváltozása

Isten megtestesülése —
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