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ΕLόSΖό

Α MAGY AR ΚIADASHOZ

R6νid, de annal fontosabb es tartalmasabb k6nyνet
tart kezeben az 01νasό. Α fontossagra a k6nyν cίme is
utal, hiszen nem keνesebbr61, mint az ember eIetceIjirόΙ νan SΖό. Mert azon mύlik az egesz eIet - az
egyeneke, majd a be161ϋk felepϋI6 (olykor leepϋI6)
k6z6ssegeke, az egesz tarsadalome, a νilage -, hogy
tudatosul-e az eIet ceIja. Ha igen, komolyan νeszike? Ha nem, keresik - kutaιjak-e? Vagy haladnak az
aual (lassez passer), "majd csak lesz νalahogy" frazist
duruzsolva? Ennek a hozzaallasnak is νan eredmenye, de az olyan, arnilyen ez a hozzaallas.
Α fontossag mellett a cίm a tartalomra is utal. Α
tartalom az atistenϋIes. Maga a fogalom, az elneνezes, ha nem rendeυϋk hozza az igazi jelentest, nem
k6nnyen erthet6. Α fogalom tartalommal νalό kit61teseνel, gyakorlati ertelmezeseνel
gaΖdagίιja a magyar 01νasόk6Ζ6nseget
ez a kis k6nyν, amelynek
szerz6je az Athosz-hegyen Η6 szerzetes.
Hosszan lehetne itt is SΖόΙnί az atistenίiles SΖόrόΙ, ΑthΟSΖrόΙ, szerzetessegr61. Α k6nyv νiszonylagos r6νidseget,
t6m6rseget
sertene egy hosszabb
e16SΖό. igy az atistenϋIesr61ΙeegySΖerusίtνe - csu-
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pan annyit, hogy olyasmirc51νan itt SΖό,mint amikor masok tokeletessegrc51 (megigaΖuΙasrόΙ) besze1nek, SΖόΙnak.
Nekem szemely SΖeήnt azert is mond tobbet ez a
kifejezes es megkozelίtes, mert logikus (a ΒίbΙίabόΙ
οlνashatό), tartalmas, orok (mint Isten), es nem νίszonylagos (hiszen Isten a merce).
VegezetϋI egy megjegyzes a magyar άtίstenUΙέs
SΖόνaΙkapcsolatban. ΑΖ idegen nyelνekbc51(ρ1.a latin
deifιcαtio, a gorog theosis SΖό)tortenc5 magyar fοrdίtasokban olykor a megisteniίlcs SΖόszerepe1. Mashol is
Ιeίrtam, megismetlem, hogy szerintem ez nem szerencses. Α nyelν eszkoz, lehet jόΙ es keνesbe jόΙ is
hasznaIni. Ha egy ilyen fontos dologhoz, mint az e1et
ceUa, nem a legjobb fogalommal kozelίtίink, akkor a
eredmeny sem lesz a legjobb. Ahol mar ίrtam ecrc51a
ΡrobΙemarόΙ, ott is az igekotc5hasznalatszemle1teteseνel tamasztottam ala gondolatomat. Csak egy pelda:
ugye senki sem erzi azonosnak azt, ha νalaki megazik
νagy άtaΖίk. Folytassuk a t6keletesedes fele νezetc5
utunkat mar azzal is, hogy jόΙ hasznaUuk legalabb az
άtίsteniίlέs SΖόt.
Budαpest, 2004. mάjus
a Κίadό

Α Κίαdό es αjοrdίtό ezuton is kifejezi koszonetet es
hάΙάjάt Gyorgy αrchίmandritάnak α magyar jοrdίtάs
es megjelentetes engedelyezeseert.
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Megjegyzes: Α konyvben nem szerepelnek sem labjegyzetek, sem a vegen magyaraΖό jegyzetek. Ezt a
kepet nem szeretnenk megvaltoztatni.
Viszont ket
dolog emlitese fontos, ezert azokat itt megtesszίik.
1. Ebben a konyvben - es sajnos szinte minden
mas, 'fouaskozeli' forditasunkban - szerepel nehany
olyan kijelentes, amelyeknek sem a fοrdίtό, sem a
Κίadό nem orίil. Nem lenne azonban heΙΥenνaΙό
ezek elhagyasa. Ugyanakkor
labjegyzetekkel,
magyarazatokkal νalό kiemelesίik elterelne a figyelmet a
sokkal hangsίιlyosabb dοlg0krόl. Biztos vagyok abban, hogy eljon az id6, amikor ezeknek a mondatoknak nem lesz kίilonosebb szerepίik. Es melyek
ezek a kijelentesek? Kinek melyik. Μί meg temajuk
emlitesevel sem akarjuk e16idezni vagy netalan fokozni a negatίv hatast.
2. ΑΖ eredeti gorogben es az angol forditasban is
tobbszor el6fordul "istenekke valhatunk" kifejezes, s
mellette rogton, hogy a "kegyelem altal". Sokakat
zavarhat a tobbes szam. Semmikeppen sem zavarkeltesr61 van SΖό. Ha azt irnank, hogy "istenive", Istenhez hasοnlόνa valhatunk, valunk, nem lennenk huek
a forditashoz. Nem is beszelve aπόΙ, hogy ma - sajnos - a magyar nyelv mennyire "hetkoznapian"
kezeli az isteni SΖόt. Mindenkeppen
arra tortenik utalas,
hogy kegyelem altal, Krisztust kovetve reszesedίink
az 6 eIeteben. Akar mar itt is utalhatnek e temaban
mar leforditott,
kiadasra νarό konyvίinkre,
amely
mar a cimeben utal erre: "Atistenίiles Krisztusban".
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(S a deίjicatio latin SΖόhΟΖhasοηlόaη Chrίstίjicαtίοrόl
SΖόΙa konyν.) S ezzel kapcsolatban a husνeti idoszak
egyik eνangeliumi szakaszara is utalhatunk: ,,]ezus
folytatta: »Hat nincs megίrνa torνenyetekben: Εη
mondtam: istenek νagytok?« Ha mar azokat is isteneknek mondta, akikhez az Isten SΖόΙt,es az Iras nem
νeSΖίthetί erνenyet, akkor hogy νadolhatjatok karomlassal azt, akit az Atya megszentelt es a νilagba
kϋIdott, azert mert azt mondtam: Isten Fia νagyok?"
10,34-36)

ση
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ΕLόSΖό

Vakmer<5 dolog atistenίi1esr<51 beszelni ύgy, hogy
valaki maga nem tett tanύsagοt arrόl. Α Mindenhatό Isten es ΜegvaΙtόnk, J ezus Krisztus irgalma
folytan mi batorkodunk ezt tenni, bar meghaladja
kepessegίinket.
Meg kell ezt tennίink, hogy ne rejtsίik el igazhitll kereszteny testvereink el<51eletίink legmagasabb es vegs<5 celjat, azt, amelyre teremtettίink.
Meg kell tennίink ezt, hogy tisztazzuk: csak az
igazhitίi (ortodox) pasztoralis tanitas szolgalja az
atistenίi1est, es nem az ember - Isten kegyelme
nelkίi1i, a nyugati normak (el<5irasok) szerinti - erkOlcsi tokeletessege.
Meg kell ezt tennίink, hogy mindannyiunkat
a
legjobb dolgok utani vagyakozasra, es ez altal a
legnemesebbert
es az egyedίi1iert vaΙό kίizdelemre
kesztessίik, amely kepes a leleknek az ΑbSΖοlύt, az
Εgyharomsagύ
Isten utani SΖοmjύsagat teljesen
csillapitani.
Meg kell tennίink ezt, hogy elteljίink Teremt<5nk es ΑΙkοtόnk iranti halaval az <5nagy ajandekaert, a kegyelem altal vaΙό atistenίi1esίinkert.
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Meg kell ezt teηηϋηk, hogy ereΖΖϋk szent
egyhazunk Ρόtοlhatatlaη νoltat, mint az atistenϋIes
egyetlen fόΙdί k6z6sseget (kοmmuηίόjat).
Meg kell ezt teηηϋηk, hogy taηusίtsuk ortodox hίtϋηkηek nagyszeruseget es igazsagat, annak
az egyetlen hitnek, amely taηίtja es nyujtja tagjainak az atistenϋIest.
Es νegϋI, mertϋk ezt megtenni, hogy ίgy νίgasztaljuk ΙeΙkϋηket, nem SΖamίt, hogy mennyire
mergezte meg es zaνarta 6ssze a bun, hogy k6ny6r6gj6n Krisztus νilagossagaert.
Irgalmas ύr, νegtelen szeretetedben talalj minket meΙtόηak arra, hogy raterjϋηk az atistenϋIes
utjara, mie16tt eltaνoznank a jelenlegi ίdeίg-όraίg
tartό eνilagi eIetb61.
K6ny6rϋIetes ύr, νezesd igazhitll testνereinket az atistenϋIes kereseseben, akik meg nem 6rνendezhetnek, mert szamukra ismeretlen hiνatasuk nagyszerUsege. - Te hίνtad 6ket, hogy legyenek istenekke a kegyelem altal.
K6ny6rϋIetes ύr, νezesd a kϋI6nfele keresztenyek lepteit, hogy megismerjek igazsagodat, hogy
nincsenek kizarνa a Te mennyegz6i Ιakοmadtόl,
nincsenek megfosztνa az atistenϋIes kegyelmet61.
K6ny6rϋIetes ύr, k6ny6rϋIj rajtunk es νilagodon! Amen.
1997 marciusa
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ΕΖ az ΟSSΖeallίιίsGorogorszag νarosaiban kϋl6nbozQ alkalmakkor, a helyi fotisztelendo
ΡϋSΡοk meghlνasara tartott szentbeszedek szoνege.
igy ertheto a szoνegek stίlusa, amely a rogzltett νaltozatokat tϋkrΟΖi. Erdemes megemllteni, hogy az
itt kozreadott anyag az elso alkalommal elhangzott
beszedekre eΡϋ1.
Megjegyzes:
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ΑΖ Α ΤΙSΤΕΝϋLΕS ΜΙΝΤ
"
,
ΑΖ EMBER ELETENEK CELjA

Eletίink rendeltetesenek kerdese els6dleges fontossagll, mivel az az ember legfontosabb vaΙόsagat eήntί:
fόΙdί letezesenek ceUat. Ha az ember ezzel kapcsolatban helyesen foglal allast, ha felfedezi igazi rendelteteset, akkor kepes helyesen viszonyulni eletenek kisebb-nagyobb dolgaihoz, ίgy peldaul embertarsaihoz, tanulmanyaihoz, szakmajahoz, hazassagahoz, a
gyermekek vallalasahoz es felnevelesehez. Ha viszont
ebben nem talaIja meg a helyes utat, akkor tevedni
fog eIete mas ceIjat illet6en is. Mert mi ertelme lehet
barminek is, ha egesz embeή eletίiknek nincs ceIja?
Eletίink celja rogton a Szent Biblia els6 fejezeteb61 nΥίΙvanvalό, amikor a szent ίrό azt mondja, hogy
Isten az embert "sajat kepere es hasonlatossagara" teremtette. Ebb61 megerthe~ίik, hogy mi1yen nagy az
Egyharomsagυ Isten szeretete az ember irant. Isten
nem azt akaJja, hogy az embernek egyszerίien bizonyos adottsagai (karizmai), sajatos tulajdonsagai legyenek, a t6bbi teremtmennyel szemben, nem is azt,
hogy fels6bbrendίi legyen a t6bbi teremtmenyhez
kepest, hanem azt akaJja, hogy "istenne" (Ι. 2. megjegyzcs aΖ ΕΙΟSΖόban) vaUon a kegyelem altal.
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KϋIsoleg az ember csupan bίοlόgίaί letez6nek
tunik, rnint mas el6 teremtmeny, az illatok. Termeszetesen az ember allat, de ahogy Τeοlόgus Szent
Gergely kifejez6en mondja: "ΑΖ ember az egyetlen
teremtmeny,
amely minden teremtmenyt61 kϋIonbozik abban, hogy az egyetlen, amely istenne valhat". (Vizkereszti szentbeszed, MPG 36,324,13).
Α "kepere" kifejezes azokra az aj;'lndekokra vonatkozik, amelyeket Isten minden mas teremtmeny
kozϋI egyedϋI az embemek adott ugy, hogy 6 Isten
kepmasa. Ezek az ajandekok: ertelmes gondolkodas,
tudat, szabad akarat (szabadsag), aΙkοtό-keΡesseg
(kreativitas), erosz (szerelem) es vagyakozas az Abszolut, Isten irant, szemelyes onmegfigyeles, ontudat,
es minden, ami az embert fόΙebe helyezi a tobbi teremtmenynek,
ami szemellye es szemelyisegge teszi
6t. Mas SΖόval: barmi, ami az embert szemellye teszi,
az ajandek "az 6 kepe SΖeήnt".
ΑΖ ember - a "keppel" felruhazottan - arra hivatott, hogy megszerezze a "hasοnlόsagοt", hogy e1jusson az atistenϋIesre. Α Teremt6 (a termeszete szeήnt) Isten, arra hivja az embert, hogy istenne valjon
a kegyelem alta1.
Isten megaldotta, felruhazta az embert a "kepenek megfelel6" ajandekokkal,
hogy olyan magasra
emelkedhessen,
hogy azokkal megszerezhesse a hasοnlόsagοt Istenevel es Teremt6jevel: hogy ne kϋIs6,
moralis kapcsolatban,
hanem szemelyes egysegben
legyen Vele, Teremt6jevel.
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Talan nagyon meresz azt mondani, de meg gondolni is, hogy eletϋnk celja az, hogy istenne νaUunk
a kegyelem altal. Azonban a Szent Biblia es az egyhazatyak ezt nyίltan aΙΙί~ak szamunkra.
Sokan az egyhazon kίνω, es sokan azon belϋI is,
sajnos tudatlanok. Azt hiszik, hogy eletίink celja legfokeppen csupan erkolcsijaνulasunk, hogy jobb emberekke νaljunk. Azonban a Biblia, az Egyhaz Hagyomanya, a szent atyak SΖeήnt eletίink celja nem ez.
ΑΖ embernek nemcsak jaνulnia kell, nemcsak erkOlcsosebbe, igazsagosabba, tisztabba es gondosabba kell
νalnia. Termeszetesen erre is torekednie kell, de
nem ez a legfontosabb, nem ez a νegsQ cel, az Alkotό es Teremto nem erre teremtette az embert. Μί tehat a cel? ΑΖ atistenϋIes, νagyis egyesίtenί az embert
Istennel, nem kϋIsoleg νagy erzelmileg, hanem a νaΙόsagban.
Milyen magasra helyezi az ortodox antrΟΡοlόgia
az embert! Ha osszehasonlίtjuk mas fiιΟΖόfiaί, tarsadalmi es ΡSΖίchοlόgίaί rendszerek antroΡοlόgiajit az
ortodox antrΟΡοlόgίaνal, konnyen eszreνesszίik,
azok mennyire sekelyesek, hogy mennyire nem felelnek meg az ember nagy νagyainak, azoknak, amelyek
pedig nagyon nagyok es igaziak az ember eleteben.
Miνel az ember "Istennel νalό hasonlatossagra"
hiνatott, νagyis arra teremtetett, hogy istenne νaUon,
akkor, ha nem az atistenϋIes ll~at jarja, ίiresseget erez
magaban, erzi, hogy νalami nincs rendben. Nem elνez igazi boldogsagot, amikor ezt az ίiresseget mas
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tevekenysegekkel
Ρrόbaυa kitolteni. ΚabίthaΨ magat, kialakίthat egy kepzeletvilagot, de az ugyanugy
sekeIy, kicsi es korlatozott marad. Ebben a kepzeletvilagban az ember szolgava es bοrtοnlakόva teszi magat. Ilyen mόdοn eIetet ugy szervezi, hogy szinte soha sincs nyugalma, soha sincs egyedϋl. Zajjal, feszϋItseggel, teΙevίΖίόval, radίόval es mindenfeIe infonnacίόval, rnint valamifele kabίtόSΖeπeΙ ΡrόbaΙ felejteni,
nem gondolkodni, nem csodaIkozni, nem emlekezni
aua, hogy rossz uton jar, hogy eltavolodott ceIjatόl.
ν egϋl azonban a szerencsetlen mai ember addig
nem lesz elegedett, amig nem ta1aI mast, valarni nagyobbat, mint ami letezik az eleteben, ami vaΙόban
szep es teremto.
EgyesϋIhet az ember Istennel? Lehet ν ele kozossegben? Istenne vaIhat a kegyelem aItal?
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ISTEN MEGTESTESϋLESE:
ΑΖ EMBER Α TISTENϋLESENEK
ΟΚΑ

ΑΖ egyhazatyak mondjak: Isten embecre lett, hogy az
ember istenne νaljon. ΑΖ ember nem erhette νolna
el az atistenίilest, ha Isten nem 61t6tt νolna testet.
Α ΚήSΖtuse16tti id6kben is sok b61cs es erenyes
ember eIt. ΑΖ όkοή g6r6g6k peldaul magas fιιΟΖόfιaί
normakat aΙΙίtοttak fel az erenyes eIetre es Istenre νοηatkΟΖόaη. Tulajdonkeppen fιΙΟΖόfiajuktartalmazott
igazsag elemeket, υη. "spermatikos logos" -okat
(igazsag magνakat, logoi speramatikoi). Egyebkent
νallasos emberek νoltak, termeszetesen egyaltalan
nem ateistak, mint ahogy nehany rosszul tijekozott
kortarsunk aΙΙίtja. Csak nem ismertek az igaz Istent.
Noha poganyok, megis jambor es istenfel6 emberek
νoltak. Ezert mindazok a Ρedagόgusοk, taηίtόk, ροlίtikai νagy ciνil νezet6k ellentetbe kerίilnek a g6r6g
faj hagyomanyanak fels6bbrendusegeνel, akikjambor
embereink lelkeb61, azok beleegyezese nelkίil Ρrόbaljak kiirtani az Istenben νaΙό hitet; "hΥbήs" -t, gyalazatot, gaztettet (a SΖό όkοή jelentese ertelmeben)
k6νetnek e1.όk tulajdonkeppen a nemzetet mereszelik
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megfosztani annak gorog tuΙajdοnsagatόl, karakteret61, minthogy az a gorogok hagyomanya, amely az
όkοrί, s a kes6bbi es modem tοrtenelmϋnkben
az Isten iranti tisztelet es elismeres hagyomanya, amelyen
a hellenizmus, az egyetemes kuΙtύrahΟΖ valό hozzajarulasa alapult es alapszik meg mindig.
ΑΖ ismeretlen Isten, Isten megtapasztalasa utan
utani vagyakozas felismerhet6 az όkοή gorogok fιloΖόfiajaban. Ok hiv6k, vallasosak voltak, de a helyes
es teUes Isten-ismeret neΙkϋ1. Hianyzott az Istennel
vaΙό kozosseg. ΑΖ atistenϋIes nem volt lehetseges.
ΑΖ όSΖοvetsegben is talalunk igaz es erenyes embereket. Azonban az abSΖοlύt egyseg Istennel, az atistenϋIes,
Istennek,
Isten Igejenek
(Szavanak, a
Logosznak) megtestesϋIesevel valik lehetsegesse, elerhet6ve.
ΕΖ Isten megtestesϋIesenek a celja. Ha az ember
eletenek ceUa csupan az lenne, hogy erkOlcsileg jobb
legyen, nem lenne SΖϋkseg ΚήSΖtus vilagba jovetelere.
Ν em lenne SΖϋkseg az isteni ϋ dvgondozasra, Isten
megtestesϋIesre, a keresztre, a halalra, az ύr feltamadasara - mindarra, amir61 keresztenykent
hίSSΖϋk,
hogy ΚήSΖtus altal vegbement -, mivel az embeή faj a
Ρrόfetak, fiΙ0Ζόfusοk, igaz emberek es tanίtόk altal is
megtanίthatό lenne arra, hogy erkοlcsίlegjόva valjon.
Tudjuk, hogy Adamot es Evat felrevezette az ordog, es istenne akartak valni, nem Istennel egyϋttmίikodve, nem alazattal, engedelmesseggel es szeretettel, hanem sajat kepessegeikben,
er6ikben bizva,
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οnΖΟ mόdοn es Οnallόan. Vagyis a bukas, a bίinbeeses lenyege az onzoseg. ΑΖ onzest es onelegίiltseget,
elbizakodottsagot νalasztνa, eltaνolodtak Istentol, es
az atistenίiles elerese helyett pontosan az ellenkezojet
ertek el: a lelki halalt.
ΑΖ egyhizatyak mondjak, hogy Isten eIet. Mindaz, aki elfordul Istentol, elfordul az eIettol is. Ezert a
halal es a lelki tetlenseg (a fizikai es a lelki halal)
Adam es Eνa engedetlensegenek az eredmenye.
Mindannyian tapasztaljuk a bukas koνetkezmenyeit. ΑΖ Istentol νalό eltaνolodas az embert testi, illati es ordogi eIetbe sodorta. Isten csodalatos teremtmenye sύlyosan, halalosan beteg lett. Α "kep" lerοmbοlόdοtt. Α bίinbeeses (bukas) utan az ember
szamara nincsenek meg az atistenίiles fele νalό haladas el5feltetelei, ahogy megvoltak a bίinbeeses elott.
Ebben a sύlyosan, halalosan beteg illapotban az ember nem kepes magat Isten fele ίranΥίtanί. ΑΖ emberisegnek uj gyokecre νan szίiksege. Egy uj egeszseges
emberre νan szίikseg, aki kepes az ember szabadsagat
Isten fele ίranΥίtanί. ΕΖ az uj gyoker, az uj ember: az
Istenember, ]ezus Krisztus, Isten Fia es Szaνa
(Logosza), Aki megtestesίilt, hogy az embeήsegnek
uj gyokere, uj kezdete, uj koνasza legyen.
Damaszkuszi Szent ]anos, egyhazunk nagy teoΙόgusa azt tanίtja, hogy az Ige megtestesίileseνel egy
masodik kozosseg (kοmmunίό) νaΙόsuΙ meg Isten es
az ember kozott. ΑΖ elso kozosseg - a paradicsomi felbomlott, es az ember eltaνolodott Istentol. Α mi

20

mindenben
egyίitterz6 Istenίink most masik kozosseget kin:ΊJ.t, a masodik kozosseget, vagyis egyseget
Isten es az ember kozott, amely tobbe nem bomolhat fel, mert az Krisztus szemelyeben vaΙόsuΙ meg.
ΚήSΖtus az Istenember, az Atyaisten Fia es Igeje
ket termeszettel rendelkezik: az istenivel es az embeήvel. ΕΖ a ket tokeletes termeszet "keveredes nelkίil,
valtozatlanul,
osztatlanul
es elvalaszthatatlanul"
egyesίilt az Isten-Ige, ΚήSΖtus egyetlen szemelyeben,
mondja a negyedik Szent Egyetemes Zsinat (Chalcedon) hires meghatarozasa, amely osszegezve alkotja a Szentlelek altal ortodox egyhazunk teοlόgίaί
fegyverzetet, minden id6k, mindenfajta kήSΖtοlόgiaί
eretneksege ellen. Tehat van ΚήSΖtusunk, ket termeszettel: az istenivel es az embeήvel.
igy most az embeή termeszet - a ΚήSΖtus szemelyeben lev6 ket termeszet hίiposztatikus egysege reven - elvalaszthatatlanul
egyesίilt az istenivel, mert
Krisztus orokke Istenember. Mint Isten-ember,
az
Atya jobbjan ίil. Mint Isten-ember fog eυοnnί, hogy
megitelje a vilagot a Masodik Eljovetelkor. Ezert az
embeή termeszet most a Szentharomsag Olen foglal
helyet. Semmi sem v:ΊJ.asztha~a el az embeή termeszetet Istentol. Ezert van az, hogy most, az ύr megtestesίilese utan - minthogy emberek vagyunk, bunoket
kοvethetϋnk el, amennyiben eltavolodunk Istent61 -,
ha ujra egyesίilni akarunk Vele, a bunbanatban megtehetjίik. Egyesίilhetίink Vele, istenekke v:ΊJ.hatunk a
kegyelem :ΊJ.tal~. 2. megjegyzes αΖ Ε[8sΖόbαn).
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ΑΖ ΙSΤΕΝSΖϋLό (THEOTOKOSZ)
HOZZAjΛRULASA ΑΖ EMBER
Δ TISTENϋLESEHEZ

ΑΖ ύτ ]ezus lehetoseget adott arra, hogy egyesίiljϋnk
Istennel, es νίSSΖateιjϋnk az elsodleges celhoz, amelyet Isten rendelt az ember szamara. Ezert jelenti ki a
Biblia, hogy ]ezus ΚήSΖtus az ut, a kapu, ajό pasztor,
az elet, a feltamadas, a feny.
az ύj Adam, aki ellensύlyozza az elso Adam teνedeset. ΑΖ elso Adam engedetlensege es egoizmusa, i:inzese altal elνalasztott
minket Istentol; a Masodik Adam, Krisztus, νissza:ilΙίtja kapcsolatunkat Istennel szeretete es az Atyanak
νaΙό engedelmessege, a halalig, a "kereszthalalig" νaΙό engedelmessege altal. ό Isten fele ίranΥίtja szabad
akaratunkat, hogy felajanlνa Neki szabadsagunkat,
egyesίiljϋnk V ele.
Azonban az ύj Adam munk:ija eloszi:ir megkίνanja az ύj Eνa, a Panagia (Legszentebb, νagyis Szuz
Μaήa) munk:ijat, aki ellensύlyozta a Regi Eνa teνedeset. Eνa raνette Adamot az engedetlensegre.
ΑΖ
ύj Eνa hozzajarul az ύj Adam megtestesϋIesehez,
aki νezetni fogja az embeή nemet az Istennek νalό engedelmesseg fele. Ezert a mi Istenszίilo (Theotokosz)

ο
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Asszonyunknak (Istenanya), aki els6kent az emberek k6zϋIi - kiveteles es egyedi mόdοn - elerte az
atistenϋIest, nem egyszerίien csak alapvet6, hanem
szίikseges es helyettesithetetlen szerepe van ίidv6ssegίinkben.
Szent Nikolaosz Kabaszilasz, a tizennegyedik
szazadi nagy teοlόgus szerint, ha a Panagia engedelmessege altal nem ajanlotta volna fel szabadakaratat
1stennek, ha nem valaszolt volna "igennel" 1stennek, 1sten megtestesϋIese nem lett volna lehetseges,
mert 1sten akkor megsertette volna az embernek
adott szabadsagot. 1sten nem tudott volna testet 61teni, ha ilyen tiszta, legszentebb, szep16telen lelek,
mint az 1stenszϋI6 (Theotokosz) nem letezett volna. 6 teljesen felaldozta szabadsagat, akaratat, 6nmagat egeszen 1stennek adta, hogy elhozza 6t maganak es nekίink.
Sokkal tartozunk a Panagianak. Ezert az Egyhaz
nagyon tiszteli az 1stenszϋI6t es hόdοl el6tte. igy
Palamasz Szent Gergely - 6sszefoglalva a patrisztikus
teοlόgίat - azt mondja, hogy a Panagia a Szentharomsag utan a masodik helyet foglaUa el, hogy 6 isten ~. α 2. megjegyzest αΖ ΕΙΟSΖόbαn), k6zvetlenίil 1sten utan, hatar a teremtett es teremtetlen k6z6tt.
Egyhazunk egyik teοlόgusanak kifinomult kifejezese
szerint: "Els6 az ίidv6zϋItek k6z6tt". Szenthegyi
Szent Nikodemus, az Egyhaz vίΙagitό tanίtόja emliti,
hogy meg az angyalok karat is megvilagi~a a PanagiatόΙ kapott feny.
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Ezert dίcsόίtί 6t az Egyhaz a "Κί α kerubοknάl
tiszteltebb es α SΖerάJοknάl hαsοnlίthαtαtlαnul dicsobb
vαgy" imaνal, enekkel.
ΑΖ Ige megtestesϋIese es az ember atistenϋIese
a hit es a teοlόgίa nagy miszteriuma, titka. ΕΖ az,
amit az ortodox egyhaz naponta megeI szentsegeiνel, himnuszaiνal, ikonjaiνal -, νagyis a maga teljessegeben. Meg az ortodox templom eΡίteSΖete is
ezt mutatja. Α templomok kupolaja, ahol a Μίηdeηhatό Krisztust abrazoljak, a Menny fόΙdre νaΙό
leszallasat szimboliza1ja, azt,. hogy Isten emberre
lett, "es kozottίink lakozott", ahogy jinos eνangelista ίrja ση 1,14).
Miνel Isten megmutatta, hogy eljon a fόΙdre az
emberekhez es emberre lett az IstenszϋIQ iltal, ezert
abrazoljak az IstenszϋIot a szenteIyben oltar mogotti,
keleti bοltίνeη (az oltar apszisan). ΑΖ IstenszϋIQ "hίd,
amelyet Isten hasznalt a leereszkedeshez", es "hίd,
amely elνezeti az embert a fόΙdrόΙ a mennybe", alkalmas hely, hogy a νegtelen Isten elhelyezkedjen
ίidνossegίinkre, ό a mennyei "Platytera". (PlαtyterαίkοηtίΡUSis - gorog SΖό,jelentese tάgαsαbb, szelesebb,
marmint a "mennynel". Α Tebenned onιendezz kezdetu liturgikus imankban ugyanerre a mennynel ekesebb kifejezes all. - Jord.)
ΑΖ egyhaz abrazo1ja az atistenϋIt embereket is,
azokat, akik a kegyelem altal istenne νiltak, mert Isten emberre lett. Igy ortodox templomainkban a
Μίηdeηhatό (ikonja) korίil es alatt nemcsak a Meg-
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testesϋIt Istent, ΚήSΖtust festhe~ίik meg, nemcsak az
szep16telen Anyjat, az IstenszϋI6t, de a szenteket
is. Α templom minden falan megfes~ίik Isten MegtestesϋIesenek gyίimolcseit: a megszentelt es atistenϋIt ferfiakat es n6ket.
Ezert belepve egy ortodox templomba es latva a
gyonyorU kepi abrazolasokat (ikonografiat), azonnal
reszesedίink ebben az elmenyben: megtapasztaljuk
Isten muvet az emberben es la~uk eletίink celjat. Α
templomban
minden kifejezi es hangsίιlyozza Isten
MegtestesϋIeset es az ember atistenϋIeset.

ό
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ΑΖ EGYHAZ:
ΑΖ EMBER Λ TISTENtJLESENEK
HELYE

Akik egyesίi1niakarnak Krisztussal es az Atyaistennel
- Krisztuson keresztίi1 -, tisztaban νannak azzal,
hogy ez az egyesίi1esΚήSΖtusTesteben megy νegbe,
ami a mi szent egyhazunk. ΑΖ egyesίi1es,termeszetesen, nem az isteni lenyegre, hanem ΚήSΖtus atistenίi1t emberi termeszetere νonatkozik. ΕΖ az egyesίiles azonban ΚήSΖtussaΙnem kίi1so, nem is egyszeruen
erkolcsi νοηatkΟΖasύ.
Μί nem ύgy νagyunk Krisztus k6νetoi, mint
ahogy az emberek egy fiΙΟΖόfustνagy egy taηίtόt k6νetnek. Μί Krisztus Testenek, az Egyhaznak νagyunk a tagjai. ΑΖ Egyhaz ΚήSΖtus Teste, νaΙόsagοsan, nem pusztan erk61csi ertelemben, ahogy egyes
teοlόgusοk teνesen taηίtοttak, miνel nem melyedtek
el igazan a szent egyh:iz lelkeben. ΚήSΖtus minket,
keresztenyeket meltatlansagunk es bun6ssegίink ellenere is fogad, es befogad testebe. ό tesz minket
tagjaνa, es mi igazan Testenek tagjai leszίink, nem
csak erk61csi SΖemΡοηtbόl. Pal apostol mondja:
"Mert tagjai νagyunk testenek." (Ef 5,30).
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Tenneszetesen a keresztenyek lelki aΙΙaΡοtuktόΙ
fύgg6en olykor ΚήSΖtus Testenek el6 tagjai, maskor
halott testreszek. De meg ha halott testreszek is, nem
szίinnek meg ΚήSΖtus Teste tagjanak lenni. PeIdaul,
a megkeresztelt szemeIy mar ΚήSΖtus Testenek tagjava valt, de ha nem megy el gyόηηί, nem jirul
szentildozashoz, es ha nem eI lelki eletet, holt tagja
ΚήSΖtus Testenek.
Amikor azonban megter (megbanja bίineit),
azonnal eltelik isteni elettel, es ΚήSΖtusTestenek e16
tagjava valik. Nincs SΖϋksege ύj keresztsegre. Aki
nincs megkeresztelve, meg ha erkOlcsos eIetet is Θ,
nem tagja ΚήSΖtusTestenek. Meg kell keresztelkednie ahhoz, hogy Krisztus Testenek tagjava valjon,
hogy beeΡϋUοη ΚήSΖtusba, hogy ΚήSΖtus testet oltson benne.
Mint Krisztus Teste tagjainak, Krisztus elete
adott ηekϋηk, es igy az eIetϋnkke valhat. igyϋdVΟΖίtett es atistenϋIt eletet kaptunk: olyat, amilyet lehetetlen lett volna kapni, ha Isten nem tett volna szent
testenek tagjava.
Α szent atyak szerint ϋdvοssegϋηk lehetetlen
lenne, ha nem lennenek az Egyhaz szentsegei, amelyek reszesitenek minket Krisztusban, es minket
ugyaηabbόΙ a testb61, es ugyaηabbόΙ a verb61 valόva
tesznek, mint Krisztus.
Mekkora nagy aldas reszesedni a szentsegekben!
ΚήSΖtus a mienk lesz, az 6 elete a mi eIetϋηk, az 6
vere a mi verϋηk. Ezert mondja ΑranΥSΖajύSzent]a-
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nos, hogy Isten nem rendelkezik t6bbel, nem tud
t6bbet adni az embernek, mint amit a szentaldozaskor nyujt neki. ΑΖ ember sem kerhet t6bbet Istent61,
mint amit ΚriSΖtustόΙkap a szentaldozas soran.
Igy, miutan megkeresztelkedtίink, megbermalkoztunk es meggyόntunk, reszesUlίink az ύr testeben es νereben, es istenekke νalunk a kegyelem altal.
EgyesUlίink Istennel, t6bbe mar nem νagyunk idegenek, hanem nleghitt kapcsolatban νagyunk Vele.
ΑΖ Egyhazban, ahol Istennel egyesUlίink, megtapasztaljuk ezt az uj νaΙόsagοt, amelyet ΚήSΖtus hozott a νilagra: az uj teremtest. ΕΖ az Egyhaz es ΚήSΖtus elete, olyan elet, amely a sajatunkka νalik a
Szentlelek ajandekakent. ΑΖ Egyhazban minden dolog az atistenUles fele νezet - a szent liturgia, a szentsegek, az istentiszteletek, az eνangelium, a tanίtas, a
b6jt61es, minden. ΑΖEgyhaz az egyedUli helye az atistenUlesnek.
ΑΖ Egyhaz nem tarsadalmi, kulturalis νagy t6rtenelmi aΙaΡίtasίι intezmeny, amely kepes 6sszegyujteni a t6bbi aΙaΡίtνanΥt a νilagban. Nem olyan, mint a
νilag kίi16nfele intezmenyei. Intezmenyek, szerνezetek, alaΡίtνanΥοk es mas, szep dolgok megtaΙaΙhatόk
a νilagban. Azonban ortodox Egyhazunk egyedUli
hely Isten es ember k6z6ssegere (kοmmuniόjara), az
egyetlen hely az ember atistenUlesere. ΑΖ ember csak
az egyh:izban νalhat istenne, sehol mashol, sem az
egyetemeken, sem a k6z6ssegi szolgalatokban, sem
barmilyen szep es jό dologban, amit a νilag nyίIjt.
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Mindazok
lehetnek jόk, de nem nΥύjthatjak azt,
amit az Egyhaz nΥύjt.
ΕΖ az, ami miatt a νilagi intezmenyek es rendszerek nem kepesek helyettesiteni, Ρόtοlnί az egyhazat,
annak ellenere, hogy nagy fejlodesre k{ψesek.
Lehet, hogy mi, gyenge es bίinos emberek, idorol idore νalsagokon es nehezsegeken megyίink keresztίi1 az Egyhazban. Lehet, hogy botranyok tortennek az Egyhaz kebelen belίil. Ezek el6fordulhatnak,
mert az Egyhazban az atistenίi1es fele haladunk, es az
emberi gyengeseg letezese termeszetes.
Nem νagyunk istenek, de istenekke νalunk (1. α 2. megjegyzest αΖ ΕΙΟSΖόbαn). Barmennyire is elofordulnak ezek
a dolgok, sohasem fogunk elfordulni az ΕgyhaΖtόΙ,
mert csak benne talaljuk meg az Istennel νalό egyesίi1es lehetoseget.
PeHlul,
amikor templomba
megyίink,
hogy
reszt νegyίink a szent liturgian, es ott emberekkel talalkozunk, akik nem figyelnek a szent liturgiara, es
egymassal beszelgetnek, zaνart keltνe, jogos gondolat νillan az agyunkba: "Μί az tulajdonkeppen,
ami
miatt νaΙόjaban a templomba joνok? Nem lenne
jobb, ha otthon maradnek, ahol tobb et, nyugalmasabban es kenyelmesebben imadkozhatnek?"
Azonban bOlcsen ellene kell mondani ennek a
gonosz gondolatnak:
"Tobb kϋlso nyugalmat talalhatok otthon, de
nem fog eltolteni Isten kegyelme, amely atistenit es
megszentel engem. Nem fogom birtokolni ΚήSΖtust,
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aki jelen van Egyhiziban, nem fogom birtokolni
Szent Testet es driga Veret, amely az ό szent Egyhiziban (templomiban) az oltiron taΙiΙhatό. Ezert nem
fogok elszakadni testvereimtol Krisztusban, akik velem egyϋtt - alkotjik ΚήSΖtusTestet."
Kovetkezeskeppen, Μηηί tortenik, nem fogjuk
elhagyni az Egyhizat, mert csak benne talaJ.juk meg
az utat az itistenϋleshez.
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ΑΖ ATISTENϋLES ISTEN
TEREMTETLEN ENERGIAI
ALTAL LEHETSEGES

Α Szent Biblia es az egyhazatyak tanίtasa szerint az
ember elerheti az atistenϋIest Krisztus ortodox
Egyhazaban, mivel Isten kegyelme teremtetlen. Isten nemcsak lenyeg (essence), ahogy a nyugati
egyhaz aΙΙίtja, hanem energia is. Ha Isten csak lenyeg lenne, egyesϋIesίink (unίόnk), kozossegίink
(kοmmunίόnk)
Vele nem lenne lehetseges, mivel
Isten lenyege vegtelen es megkozelίthetetlen
az
ember szamara: "De arcomat nem lathatod, mert
nem lathat engem ember ίιιΥ, hogy eletben maradjon." (Κίν 33,20).
Emlίtsίink valami ίdevagό, emberi tapasztalaton aΙaΡuΙό peldat. Ha megerintίink
egy csupasz
villanyvezeteket,
meghalhatunk.
Azonban, ha a
vezetekeket
lampahoz kapcso1juk, vilagossagot,
megvίΙagίtast nyerίink. Latunk, orϋIίink annak,
hogy az elektromossag segίtsegίinkre van, noha
nem tudjuk megerinteni,
tapintani annak lenyeget. Mondhatjuk,
hogy valami hasοnlό tortenik
Isten teremtetlen energiajaval is.
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Amennyiben egyesίi1ni tudnank Isten lenyegeνel, mi is istenne νaInank leηyegebeη. Vagyis minden isten-szeruνe νalηa. Keνeredes leηηe, es leηyegebeη semmi sem leηηe isteη-szeru. ΕΖ osszessegeben az, amit a keleti νallas emberei hiszηek. Peldaul a
hinduizmusbaη isteη ηem szemelyes letez6, hanem
νegtelen hatalom, er6, amely athatja az egesz νilagot,
szetteιjed emberbeη, allatokban es targyakbaη (panteizmus).
Masreszt, ha Isteη csak isteni lenyeg lenne, energiai ηeIkίi1, akkor oηmaga szamara elegseges Isten
maradna, teremtmenyeit61 νisszaνonultan es megkozelίthetetlen mόdοn.
ΑΖ ortodox teοlόgiaί felfogas SΖeήηt Isteη Egy a
Haromsagbaη (EgyharomsagιΊ) es Haromsag az Egyben. Ahogy ΗίtνaΙΙό Szeηt Maximosz, Szeηt Areopagita Deηes es mas atyak kifejez6eη moηdjak: Isten isteni szeretettel teli, teremtmenyei iraηti isteni
szeretettel (erosz). Ε νegtelen es elragadtatott szeretete altal fόΙtamad sajat magabόΙ, es keresi az egyesϋlest teremtmenyeiνel. ΕΖ eηergiaja, pontosabbaη
energiai aItal νaΙόsuΙ meg es megy νegbe.
Teremtetleη energiai altal Isten megteremtette a
νilagot es folyta~a aηηak teremteset. 6 ad leηyeget
es hϋΡΟSΖtaSΖίSΖt
νilaguηknak, teremt6 energiaiνal.
6 orokre jeleη νaη a termeszetben es gondoskodik a
νilagmindeηsegr61, megorz6 energiai reνeη. Megνilag(os)ί~a az embert megνίΙag(οs)ίtό energiaiνal.
Megszenteli 6t megszeηtelo eηergiaiνal. Vegίi1 atis-
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teniti 6t atistenit6 energiaival. Ezert a Szent 1sten teremtetlen energiai altal belep a termeszetbe, a vilagba
es az emberek eletebe.
1sten energiai isteni energiak. Azok maguk szinten 1stent jelentik anelkίil, hogy azok az ό lenyeget
jelentenek. Mivel azok maguk 1stent jelentik, igy atistenitik az embert. Ha az ό energiai nem lennenek
isteniek es teremtetlenek, nem jelentenek magat 1stent, keptelenek lennenek atisteniteni minket, egyesiteni minket Vele. Athidalhatatlan szakadek lenne
1sten es az emberek kozott. Mivel 1stennek isteni
energiai vannak, amely altal egyesit minket, ezert lehet kozossegίink (kοmmunίόnk) Vele, es ezert lehetίink egysegben kegyelmevel anelkίil, hogy azonositanank magunkat 1stennel, mint ahogy ez tortenne,
ha az 6 lenyegevel egyesίilnenk.
Ezert 1stennel teremtetlen, isteni energiai altal es
nem a lenyege altal egyesίilίink. ΕΖ a mi ortodox hitίinknek es eletίinknek a mίSΖteήuma.
Nyugati eretnekek ezt nem tudjak elfogadni.
Mivel racionalistak, nem tesznek kίilonbseget 1sten
lenyege es energiaja kozott. Azt allitjak, hogy 1sten
egyedίili lenyeg, es igy nem kepesek beszelni az ember atistenίileser61. Hogyan istenίilhet at az ember
szerintίik, ha ugy tartjak, hogy az isteni energiak
nem teremtetlenek, hanem teremtett energiak? Τοvabba, hogyan tudja valami teremtett, mondjuk 1stent61 magatόΙ elvalasztott valami, atisteniteni a teremtett embert?
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Ok visszafogottak, amikor az atistenϋIesr61 beszelnek, hogy elkerίiUek a panteizmust. Akkor - kerdezzίik -, szerintίik mi marad az ember eletcelja?
Egyszeruen az erkOlcsijavulas. Ha az ember nem istenίthet6 at az isteni energiak altal, akkor mi az elet
ceUa? Egyszeruen erk61csileg javulni, es megmaradηί. De az erk61csi t6keletesseg nem elegseges az ember szamara. Szamunkra nem eleg az, hogy jobbakka
valunk, mint korabban voltunk, hogy erk61csi tetteket vigyίink vegbe. Α vegs6 cel az, hogy egyesίiUίink
a szent Istennel. ΕΖ a vilagmindenseg teremtesenek a
celja. ΕΖ a kίvant cel. ΕΖ a mi 6r6mίink, boldogsagunk, beteUesedesίink.
ΑΖ ember lelke, amely Isten kepere es hasonlatossagara lett teremtve, sόvarοg Isten utan, vagyik arra, hogy egyesϋIj6n Vele. Nem SΖamίt, hogy
mennyire erk61cs6s, mennyire jό az ember, nem szamίt, mennyi erk61cs6s tettet visz vegbe, ha nem talalja meg Istent, es ha nem egyesϋI Vele, nem talalhatja meg nyugalmat, mert a Szent Isten maga nevelte az emberbe ezt a szent szomjusagot, ezt az isteni
vagyat (eroszt), ezt a sόvargast a Vele vaΙό egyseg
utan, az atistenϋIes utan. ΑΖ ember rendelkezik vagΥόdό (erosz) kepesseggel, amelyet a Teremt6t61
kap, hogy igazan er6sen, 6nzetIenϋI szeressen, amint
szent Teremt6je tesz, Aki szereti a vilagot, teremtmenyeit. ΑΖ ember rendelkezik azzal a kepesseggel,
hogy beleszeressen Istenbe ezen szent vagyόdό es
szeretetre vaΙό kepessege reven. Ha az ember maga-
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ban nem rendelkezne Isten kepeνel, keresese, kutatasa az oskep utan nem lenne lehetseges. Mindannyian Isten kepmasa νagyunk, es Isten az 6skep. Α kep
keresi az 6skepet, es csak amikor megtalaIja azt, akkor talal nyugalmat benne.
Α tizennegyedik szazadban egy Barlaam neνu
nyugati szerzetes nagy zurzaνart idezett e16 az Egyhazban. Hallotta az athoszi szerzeteseket az atίstenϋlesr61beszeIni. ErtesϋIt aπόΙ, hogy nagy kϋΖdeΙem, a
szenνedelyekt61 νalό m~gszabadulas es sok ima utan
6k meΙtόkka νaltak Istennel egyesϋIni, hogy Isten
megtapasztalasaban reszesedjenek, hogy elerjek az Isten-latast. Hallotta, hogy 6k megtapasztaltak a Teremtetlen Fenyt, amelyet az apostolok lattak az ϋdνΟΖίt6 Krisztus Atνaltozasakor a Tabor-hegyen.
Barlaam azonban, eretnek es racionalis gondolkodasaνal keptelen νolt felfogni az alazatos szerzetesek isteni tapasztalatanak hitelesseget, es azzal νοίdolta az athosziakat, hogy felre νannak νezetνe,
eretnekek es poganyok. Nem leνen ismerete Isten
teremtetlen energiaja es lenyege kozotti megkϋlonboztetesr61, Isten kegyelme meglatasanak lehetetlenseget aΙΙίtοtta.
Akkor Isten kegyelme kinyilatkoztatast adott
Egyhazunk nagy es megvilagosodott tanίtόjanak, az
athoszi Palamasz Szent Gergelynek, Tesszaloniki
ΡϋSΡΟkenek. Nagy bolcsesseggel es Istent61 kapott
megvilagosodassal, νalamint szemelyes tapasztalattal
predikalta, sokszor Ιeίrta es tanίtοtta a SΖentίrassaΙes
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az Egyhaz Szenthagyomanyaval 6sszhangban, hogy
Isten kegyelmenek fenye teremtetlen isteni energia.
Nlitotta, hogy az atistenϋIt emberek νaΙόban latjak
ezt a fenyt, mint az atistenϋIes legfels6bb, legnyilvanνaΙόbb megtapasztalasat, amelyben 6k is litszanak.
ΕΖ Isten dics6sege, az ό ragyogasa, a Tabor-hegy
Fenye, Krisztus feltamadasanak es Pίink6sdnek a Fenye, es az όSΖονetseg ragyοgό Felh6je. Isten Teremtetlen Fenye νaΙόs, es nem szimbolikus, ahogy Barlaam es a hozza hasοnlόk tevesen hittek.
Kes6bb, Konstantinapolyban, az egesz Egyhaz
harom nagy SΖίnόdussaΙigazolta Palamasz Szent Gergelyt, es hirdette, hogy a ΚήSΖtusban νaΙό elet nem
egyszerίien az ember erk61csi atalakulasa, hanem atistenϋIes. ΕΖ reszesedest jelent Isten dics6segeben es
az Isten-latas (νίΖίόjaban) kegyelmeben, Teremtetlen
Fenyeben.
Nagy halaval tartozunk Palamasz Szent Gergelynek, mert Istent61 kapott megvilagosodasaval, tapasztalataval es teοlόgiajaνal tovabbadta nekίink az Egyhaz tanίtasat, es az ember atistenϋIesere νοnatkΟΖό
6r6k tapasztalatat. Α kereszteny nem egyszerίίen attόΙ
kereszteny, hogy tud Istenr61 beszeIni. ΑΖ ember attόΙ kereszteny, mert megtapasztalhatja Istent. 01yan
ez, mint amikor igazan szeretίink valakit es beszeIίink
vele, egyίitt erzίink vele es az 6romet mi is megkapjuk - ez t6rtenik az embeπeΙ Istennel νalό koz6ssegeben. Nemcsak kϋIs6 kapcsolat van Isten es ember
k6z6tt, hanem misztikus egyseg a SzentleIekben.
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Α mostanaig a rόmaί katolikusok az isteni kegyelmet, Isten energiajat teremtettnek tekintik. Sajnos, ez is egyike azoknak a kϋl6nbsegeknek, amelyeket komolyan szamitasba kell venni a rόmaί katolikusokkal vaΙό teοlόgiaί parbeszedben. Α "fιlioque",
a papa Ρήmatusa es "tevedhetetlensege"
nem egyedϋli lenyeges kϋl6nbsegek az ortodox egyhiz es a
rόmaί katolikusok kOzQtt. Ott vannak a fent emlitett
pontok is. Ha a rόmaί katolikusok nem fogadjak el
Isten kegyelmenek teremtetlen voltat, nem tudunk
kibekίilni, egyessegre jutni ve1ίik, meg ha a tobbit el
is fogadjak. Vegίilis, hogyan tud (tudna) megvaΙόsuΙηί az atistenϋles, ha az isteni kegyelem teremtett es az
nem teremtetlen energiaja a Legszentebb LeIeknek?
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ΑΖ ATISTENULES
ΕLόFΕLΤΕΤΕLΕΙ

Α szent atyak allitjak, hogy eΙerhetjϋk az atistenϋIest
az Egyhazban. Azonban az atistenϋIes Istentol szarmaΖό adomany, nem olyasvalami, amelyet sajat magunk erejevel elerhetϋnk. Termeszetesen vagynunk, kivannunk kell, torekedni es felkeszϋIni kell,
hogy meltόk Ιegyϋnk ra, es akamunk kell megkapηί, befogadni ezt a nagy beteljesϋIest, befejezest Istentol, mivel Isten semmit sem tesz beΙeegyeΖesϋnk
neΙkϋl. ΑΖ atistenϋIes azonban Isten ajandeka. Ezert
mondjak a szentatyak, hogy egyreszrol "megtapasztaljuk" az atistenϋIest, masreszrol Isten "munkalja"
az atistenϋIest.
Μegkϋ10nbΟΖtethetϋnk nehany SΖϋkseges elQfeltetelt az ember atistenϋIeshez vezetQ utja szamara.
A1azat
Α szent atyak SΖeήnt az atistenϋIeshez SΖϋksegeselsQ
feltetel az alazat. ΑΖ ember aldott alazat nelkϋI nem
lephet ra az atistenϋIes ίI~ara, nem fogadha~a be az
isteni kegyelmet, nem lehet tarsa Istennek. SΖϋksege
van alazatra, mar ahhoz is, hogy raebredjen aua: ele-
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te c61ja az atistenίiles. Alazat nelkίil hogyan fogja felismerni az ember azt, hogy elete c61ja onmagan kίνίil, Isteηben nyugszik?
Ameddig az ember egoista mόdοn, emberkozpontuan, onkozpontuan
(autοnόm mόdοn) 61, sajat
magat teszi elete kozeppontjava es c61java. Azt hiszi,
sajat magatόΙ kepes az οntοk61etesίtesre, οnmegvalόsίtasra es Οnatίstenίtesre. Vegίil is ez a mai cίνίΙίΖacίό,
fiιΟΖόfia es politika szelleme: jobb, igazsagosabb vilagot hozni letre, de onkozpontusagban,
autοnόm
mόdοn, olyan vilagot, amely az embert helyezi a kozeppontba, Istenre νaΙό hivatkozas n61kίil, anelkίil,
hogy elismerne, hogy Isten minden jό forrasa. ΕΖ
Adam tevedese, aki azt hitte, hogy istenne valhat, es
beteljesίilhet sajat erejeb6l. Minden kor minden humanista hitvallasa elkoveti Adam tevedeset, hibajat.
ΑΖ Istenηel νaΙό kozosseget nem tekintik szίiksegesnek az ember tok61etessege szamara.
Minden, ami ortodox, Istenember-kozpontll,
az
Istenember Krisztus van a kozeppon~aban.
Minden,
ami nem ortodox, ami az ortodoxian
kίνίil van protestaηtizmus,
papizmus, szabadk6muvesseg,
]ehova tanui, ateizmus -, ugyanazzal a tulajdonsaggal
rendelkezik: kozeppont az ember. Szamunkra Krisztus a kozeppont. Amugy konnyu eretnekke, jehovistava, szabadk6muvesse
vagy barmi massa valni, de
nehez ortodox keresztennye
lenni. Hogy ortodox
kereszteηnye valjunk, ahhoz Krisztust, es nem magunkat kell elfogadni a vilag kozeppon~akent.
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Ezert az atistenίiles fele vezeto llt kezdete az alazat, vagyis annak felfogasa, "realizalasa", hogy eletϋnk celja nem magunkban, hanem a (Mennyei)
Atyankban, Alkοtόnkban es Teremtonkben van.
Alazatosnak kelllennίink tovabba, hogy rajojjίink:
betegek vagyunk, tele gyengeseggel es szenvedellyel.
Aki ralep az atistenίiles fele vezeto lltra, annak
szίintelenίil alazattal kell elnie, hogy illandόan ezen az
llton tudjon maradni. Mert, ha azt gondoUa, hogy jόΙ
vegzi a dolgokat, es jόΙ halad az ll~an, bίiszkesege legyozi. ElveSΖίtίazt, amit megszerzett, es kezdheti ujra
az egeszet, kezdhet ujra alazatosnak lenni, elismemi a
gyengesegeit, embeή betegseget, es nem bίΖnί magaban. Isten kegyelmeben kell bίΖnίa ahhoz, hogy illandόan az atistenίiles fele vezeto llton maradhasson.
Ezert van az, hogy szen~eink eleteben annyira
megkaΡό a nagy aιaΖatοssaguk.jόllehet nagyon kozel
voltak Istenhez, ragyogtak Isten fenyeben, csodakat
vittek vegbe, illatot arasztottak, ugyanakkor megis
nagyon kevesre tartottak magukat, ugy hittek,
messze vannak Istentol, hogy ok a legrosszabb emberek. ΕΖ a nagy alazat tette oket istenne (ίstenίtette at
oket) a kegyelem altal.
ΑΖ aszkezis (gyakorlas)
(ασκησις = gyakorlas)
ΑΖ atyak azt tanί~ak, hogy az atistenίilesnek fokozatai vannak, kezdve az aΙacsοnΥabbtόl, folytatva a leg-
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magasabbig. Megszerezve az alazatot, banattal es sok
tίirelemmel
napi kίizdelmeinkben
Krisztusban, elkezdjίik gyakorolni ΚήSΖtus szent parancsainak megtartasat, annak erdekeben, hogy szenvedeIyeinkt61
megtisztuljunk. Α szent atyak azt is mondjak, hogy a
parancsolatokban
Isten maga rejt6zik, es amikor a
kereszteny ΚήSΖtus iranti szeretetb61 es hitb61 megtartja azokat, akkor az ember kozossegben lesz Vele.
Osszhangban a szent atyak taηίtasaνaΙ, az atistenίiles els6 szakasza, els6 fokozata az, amelyet "praxis" -nak, "gyakorlatnak" neveznek. (πραζις = cselekves altal szerzett tapasztalat, ismeret, keszseg)
Gyakorlati
utmutatas, az atistenίileshez
vezet6 ut
kezdete.
Teπneszetesen
ez egyaltalan nem konnyu, mert
a bennίink lev6 szenvedeIyek kiirtasa nagy kίizdelembe kerίil. Sok er6feSΖίtesre van szίikseg, hogy ίgy
lassankent a muveletlen
bens6nk megtisztuljon
a
szenvedelyek
"tίiskeit61 es SΖίkΙaίtόΙ", es lelkileg
megmuvelt legyen. igy Isten szavanak magjajό fόΙdbe hullhat es gyίimolcsot hozhat. Mindehhez sajat
reszίinkr61 nagy es szίintelen er6feSΖίtesre van szίikseg. Azert mondta az ύΓ: "Α mennyek orszaga ...
er6szakot szenved, az er6szakosok szerzik meg." (Mt
11,12). Α szent atyak pedig ίgy taηίtjak: "Add a veredet es vedd a Lelket". Mas szavakkal: nem kaphatjuk meg a Szentlelket, hacsak nem ajanljuk fel SΖίvίink veret kίizdelmίinkben,
hogy megtisztuljunk
szenvedeIyeinkt61,
hogy igazan es 6szinten megter-
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jίink, bίinbanatot gyakoroljunk es megszerezzίik az
erenyeket.
Minden ereny, az egyetlen es a legnagyobb
erenynek, a szeretet erenyenek vetίilete. Amikor a
kereszteny eljut a szeretetre, megszerzett minden
erenyt. Α szeretet az, amelyik kiίizi az ember lelkebol minden gonosz es minden szenvedeIy okat,
amely a szent atyak SΖeήnt az onzes. Bennίink minden gonosz a hίusagbόΙ ered, amely az ember beteg(es) szeretete s;ύat maga irant. Ezert vannak Egyhazunknak aszketikus torekvesei. Aszketikus torekves neIkίil nincs lelki eIet, nincs kίizdelem, nincs fejlOdes. Engedelmeskedίink, bojtolίink, virrasztunk,
dolgozunk, leborulunk es όrakοn at allunk, hogy
megszabaduljunk szenvedelyeinktOl. Ha az ortodox
Egyhaz megszίinik aszketikusnak lenni, megszίinik
ortodoxnak lenni. Nem segiti tovabb az embert,
hogy megszabaduljon a szenvedeIyeitol, es hogy istenne valjon, atistenίiljon a kegyelem altal.
ΑΖ egyhazatyak nagy es atfοgό antrΟΡοlόgiaί kepet nyujtanak a lelekrol es az ember szenvedelyeirOl.
ΑΖ atyak SΖeήnt a leIek ertelmi (intelligens) es erzeki
(passible) kepesseggel rendelkezik. Α erzeki kepesseg birtokolja a leIek osztonzQ, erzQ es νagyόdό kepessegeit. Α gοndοlkοdό kepesseg tartalmazza a lelek
racionalis tenykedeseit, azaz veIemenyeket es gondolatokat. ΑΖ erzQ kepesseg a ρΟΖίtίν vagy negativ
erzelem (szeretet, gyίilOlet). Α leIek νagyόdό kepessege az embeή szenvedelyekre, mint az erzelmek es a
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tetszes, a torkossag es a testi vagyak. Ha a leleknek
ezek a reszei, a gοndοlkοdό, erz6 es νagyόdό kepessegek nem tisztulnak meg, az ember nem kepes Isten
kegyelmet befogadni. Nem kepes atistenίilni. Α
gοndοlkοdό resz megtisztul a figyelem aItal, ami az
esz gondolatainak illandό, folyamatos 6rzese: vagyis
ajό gondolatok megtartasa es a gonoszak elίizese. ΑΖ
erz6 resz a szeretet altal tisztul meg. Es vegίil a vagyόdό kepesseg a jόΖansag, a nyugalom aItal tisztul
meg. Mindegyikίink megtisztul es megszentel6dik az
ima aItal.

Szentsegek es ima
Krisztus a szentsegek - szent keresztseg, bermalas,
SΖeηtgyόηas, isteni eucharisztia (szentaldozas) - reven van jelen, vesz lakist az ember SΖίνebeη. ΑΖοη a
keresztenyek szamara, akik tarsai ΚήSΖtusηak, Isten
es az 6 kegyelme letezik bennίink es a SΖίνίikben,
mert megkeresztelkedtek, meggyόηtak, szentaldozashoz jarultak.
Α szenvedelyek azonban bearnyekoUak az isteni
kegyelmet, ahogy a hamu betakarja a parazsat, szikrat. ΑΖ erenyek gyakorlasaval es az imaval a SΖίν
megtisztul t6lίik, es az isteni kegyelem szikraja fellobban, a kereszteny erzi ΚήSΖtusta SΖίνebeη,letezesenek kOzpon~aban.
ΑΖ Egyhaz minden imija segίt megtίSΖtίtaηίa SΖίvet, de kίilonosen az υη. mοηοlόg ima, vagy a "SΖίν
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imaja", a ,Jezus-ima", vagyis az "Uram, jczus Krisztus, Isten Fia, konyomij rajtam!" ima. Ennek az imanak,
amelyet minden korban Athosz-hegyr61 hagyomanyoztak tovabb, a kovetkez6k az e16nyei: minthogy
mοnοlόg, vagyis csak egyetlen mοndatbόl all, segίt
ΟSSΖΡοntοsίtanίfigyeΙmϋnket az erteΙmϋnkre. OsszΡοntοsίtas altal athelyezi erteΙmϋnket a SΖίνϋnkbe, es
vigyaz acra, hogy az ertelem ne SΖόrόdjekszet (kalandozzon el) mas dolgok vagy gondolatok fele, akar jόk,
akar gonoszak, hanem csak Istenhez kot6djon.
Α SΖίνimajanak gyakorlasa, amely id6vel, Isten
kegyelmevel, SΖϋnteΙenne valhat, maga is tudomany,
szent muveszet, amelyet hίtϋnk szentjei szent ίrasaίkban es a patrisztikus szovegek kiteJjedten, reszletesen
Ιeίrnak. (Ezt a gyίijtemenyt "Filokalianak" nevezik.)
ΕΖ az ima segίti az embereket, es oromet jelent
szamukra. Amikor a keresztenyek e16re haladnak ebben az imaban, s ugyanakkor osszhangban elnek
ΚήSΖtusszent parancsolataival es az Egyhazzal, akkor
ez meΙtόνa teszi 6ket arra, hogy megtapasztaljak az
isteni kegyelmet. Kezdik megerezni Isten kozossegenek edesseget megtapasztalva az: "ίΖΙeΙjetek es lassatok, mily jό az ύr" (Zsolt 33,9, EΙOreszentelt άΙdΟΖatu
liturgia) ima tartalmat. Szamunkra, ortodoxok szamara, Isten nem egy eszme (idea), nem olyan valami,
amir61 egyszerίien gondolkodunk vagy beszelϋnk,
olvasunk. ό szemeIy, akivel Η6 es szemelyes kozossegbe kerϋ1ϋnk, olyanba, amit megelϋnk, es amit
megtapasztalunk.
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Akkor megertjϋk, milyen nagy, kimondhatatlan
es kifejezhetetlen orom Krisztust birtokolni magunkban, es ortodox keresztenynek lenni.
Vilagi keresztenyek szamara a kϋIonboz6 napi
elfoglaltsagok es tevekenysegek kozepette nagy segίtseg, ha az ember talallegalabb nehany bekes percet, hogy gyakorolja ezt az imat.
Termeszetesen, minden munka es kotelesseg,
Isten akaratanak megfele16en, alazattal es szeretettel
vegezve, megszenteli a keresztenyt. De az ima akkor is SΖϋkseges. Egy bekes szobaban (e16nyos egy
kis olajlarnpa vίΙagίtas, lelki e16keszϋIet utan az ikonok e16tt, tomjen-egetessel), amennyire csak lehet,
tavol ΖajtόΙ es Ζavarό korϋImenyekt61 es gondolatoktόΙ, egy kis pihenes utan, a keresztenyek kepesek erteΙrnϋket a ]ezus-ima - "Uram, ]ezus Krisztus, Isten Fia, konyorϋIj rajtam!" - recitalasaval,
fennhangon mondasaval a SΖίvϋkbe ίraηΥίtaηί. Μίcsoda lelki beke szarmazik lstennek e ηΥugaΙmabόΙ!
Mekkora tamaszt ηΥύjt ez az ima a lelkeknek, akik
meg6rzik a bekejϋket egesz napon at, ingerϋItseg
vagy nyugtalansag ηeIkϋl. Lehet6ve valik a lelki tevekenysegek szamara, hogy osszhangban es egysegben legyenek egymassal.
Egyesek mesterseges eszkozok segίtsegevel, mas,
teves es demoni mόdοkοη keresnek lelki nyugalmat,
mint az ύη. keleti vallasokban. Ρrόb:iΙηak beket talaIηί kϋIs6 gyakorlattal, medίtacίόvaΙ, stb., hogy megszerezzek a lelek es test egyensύlyat. Α tevedes az,
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hogy amikor az ember ilyeη mόdοη megprόbaϋa elίίΖηί a kίiloηbozo goηdolatokat es a kίilso vilagot,
vaΙόjabaη ηem Isteηηel beszeI, haηem moηologizal
(magaval beszeIget). Es ez emberkozpoηtusaggal es
bukassal vegzodik.
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ΑΖ ATISTENϋLES
MEGTAPASZTALASA

ΑΖ atistenϋIes megtapasztalasai aranyban vannak a
megtisztulassal. Minel jobban megtisztult valaki
szenvedelyeit61, annal teljesebb Isten-megtapasztalasban reszesϋI; latja Istent ύgy, amint a SΖeηtίras
mondja: "Boldogok a tiszta SΖίνίiek, mert megla~ak
(az) Istent." (Mt 5,8). Amikor valaki elkezdi megΜηηί bίineit, meggyόη es sίr a bίinei miatt, akkor
megkapja Isten kegyelmenek els6 megtapasztalasait.
Ilyen tapasztalatok el6szor a banat konnyei, amelyek
kimondhatatlan orommel tOltik el a lelket, es melyseges beke koveti. Ennelfogνa ezt a bίineink miatti
szomorkodast nevezik "οrοmhΟΖό szomorkodasnak", ahogy az ύr nevezte a Boldogsagokban: "Boldogok, akik szomoruak, mert majd megνigasztaljak
6ket." (Mt 5,4).
Azutan az ember magasabb fokozatokra jutel: az
isteni megνilagosodasra, amellyel az ertelem megνilagosodik, es a dolgokat, a vilagot es embereket mas
taνΙatbόΙ, mas szemszogb611atja.
Ennelfogva a kereszteny Isten iranti szeretete
novekszik es tovabbi, ertekesebb konnyek fakadnak,
szeretet-konnyek Istenert, az isteni szeretet konnyei.
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Mar nem a bίinok miatti konnyek ezek, mivel meg
van gy6z6dve, hogy Isten megbocsatott neki. Ezek
mas konnyek, amelyek nagyobb elragadtatast, boldogsagot es beket hoznak a 1e1eknek, es magasabb
megtapaszta1asai az atistenϋIesnek.
Azutan az ember e1jut a szenvede1yte1ensegbe
(apatheia), ame1y a szenvedeIyek es bίinos gyengeseg
ne1kίi1i eIetet jelenti. ΕΖ bekes es nyugodt minden
kϋIs6 tamadastό1, megszabadu1va bίiszkesegt61, gyίilolett61, rΟSSΖίηdu1attόΙ es testi kίνaηsagοktόl.
ΕΖ az atistenϋIes masodik fokozata, az υη. "theoria" (az Isten-1atas).
Α szenvedeIyeit61 mar megtisztu1t ember megνi1agosodik a Szent1e1ek a1ta1, ragyog es atistenϋIt. Α
"theοήa" szemle16dest, 1atast je1ent (qewήa = nezes,
szemleIes, megtekintes, esz1e1es, szellemi nezes, vizsga1όdas, tudomanyos
ismeret, tudomany,
e1meIet,
szemle16des). ΑΖ Ιsteη-theοήa (Istenre νοηatkΟΖό 1atas), Isten szemleIeset je1enti. Hogy valaki Istent 1assa,
ahhoz atistenϋIt ernbemek kell1ennie. Ezert az Istentheοήa Isten-1atast, atistenϋIest je1ent. Amikor az ember teny1eg megtisztult es te1jesen fe1ajanlotta magat
Istennek, akkor megkapja az isteni kegye1em 1egnagyobb (embeή) megtapasztalasat. Α szent atyak SΖeήηt
ez Isten Teremtet1en Fenyenek 1atasa, νίΖίόja. Ezt a
fenyt azok 1a~ak meg, akik e16rehaladtak az atistenίi1esben, az egyes id6szakokban nagyon kevesen. Isten
szen~ei 1atjak azt, es abban 1atszanak, ahogy 6ket szent
ikonjaikon dicsfennye1 ovezetten festik meg.
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Peldaul Nagy Szent Bazil eleteben olνassuk,
hogy amikor a cellajaban imadkozott, masok (termeszetesen, akik kepesek νoltak ra) lattak, hogy 6 is, es
cellaja is teljesen megνilagitott νolt Istennek ebben a
Τ eremtetlen Fenyeben, az isteni kegyelem fenyeben.
Hitίink sok szent martίιjarόΙ olνassuk, hogy amikor a
torokok (szornyίi kinzasok utan) felakasztottak 6ket a
νarosok terein, hogy megfelemlitsek a tobbi keresztenyt, sok esetben ejjel fenyragyogas νolt Ιathatό testίik korίil. Α ragyogas annyira latνanyos es er6s νolt,
hogy a hόdίtόk maguk rendeltek el a testek leνetelet,
mert az hitίink igazsaganak bizonyossaga νolt. igy
akartak elkerίi1ni a megνetest a keresztenyek reszer61,
akik lattak, hogy Isten megdics6iti szent νertanύit.
ΑΖ atistenίi1es kegyelme eήntetΙennek 6rzi meg a
szentek testet, a szent ereklyeket ugy, hogy azok illatot arasztanak, es csodakat eszkozOlnek. Ahogy Palamasz Szent Gergely allitja, Isten kegyelme, miutan
egyesίi1t a szentek lelkeνel, azutan azok szent ereklyeiben lakik, es azoknak is kegyelmet ad, nemcsak a
testίiknek, de a siιjuknak, ikonjuknak es templomaiknak is. Mert azok mind reszesίi1nek Isten kegyelmeb61, amelyet a szent birtokolt a lelkeben, Istennel
νaΙό egysegenek, atistenίi1esenek koszonhet6en.
Ezert νan az, hogy az Egyhazban nemcsak a lelkίinkkel, hanem testίinkkel is orίi1ίink az atistenίi1es
kegyelmenek. Α test a lelekkel egyίitt kίizdνe, bizonyosan egyίitt dics6ίi1 meg azzal, mint a Szentlelek
temploma, amelyben az lakik.
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ΕΖ a kegyelem kiaradνa a Szent ύrbόΙ, az Istenember ΚrίSΖtusbόΙ, kiaradt az Istenszίίl6re (Panagiara), a szentekre, es arad rank, alazatosakra.
Bizonyara helyes megemlίtenί, hogy a keresztenyek nem minden tapasztalata megbίΖhatό atistenίilesi es lelki tapasztalat. Sokakat keήtettek hatalmukba
demoni νagy ΡSΖίchοlόgiaί tapasztalatok. ΑΖ altatas,
csaΙόdas, kaprazat es demoni befolyas kockazatat elkerίίlend6, minden tapasztalatot alazatosan fel kell
fedni, meg kell osztani a lelkiatyaνal, aki Isten megνilagίtasaνal eszlelni fogja azok eredetiseget νagy hazugsagat, es annak megfele16en fogja a megνaιιό lelket νezetni. Ntalaban a lelkiatyanak νaΙό engedelmesseg egyike lelki eIetίink legfontosabb szempontjainak, amely altal megszerezzίik a Krisztusban νaΙό
tanίtνanΥsagοt es kίizdelmίinkben igazolja az egyhazi
lelkίίletet, amely elνezet minket az Istennel νaΙό biztos egyseghez.
ΑΖ atistenίίles sajatos helye a szerzetesseg, mindig
az Egyhazon belίίl, ahol a szerzetesek, a megszentelt
emberek feleme16, magasztos tapasztalatokat szereznek az Istennel νaΙό egysegben.
Ezert azok a szerzetesek, akik reszesίίlnek az
atistenίίlesben es megszente16desben, segίtίk az
egesz Egyhazat. Mert, ahogy a keresztenyek tartjak az Egyhaz regi id6kig νίSSΖanΥύlό hagyomanyat koνetνe, a szerzetesek hithίi kίizdelme kedνez6 hatassal νan minden, a νilagban kίizd6 kereszteny eletere.
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Miηdenesetre,
az Egyhazban reszesedίink a szentek k6zossegeben
es tapaszta1juk meg 6r6mme1 a
Krisztusban
va1ό egysegίinket.
Eza1att azt ertjίik,
hogy az Egyhazban nem e1kίil6nίilt tagok vagyunk,
hanem egyseget, baratsagot, barati k6z6sseget a1kotunk, nemcsak magunk k6z6tt, hanem 1sten szentjeive1 is, akik meg a fό1d6n eInek vagy mar e1k61t6ztek
az eI6k sοrabόl. Α keresztenyek nem vaInak e1 egymastό1, meg a ha1allal sem. Α ha1a1 nem tudja e1va1asztani a keresztenyeket,
mert 6k mind egyek,
ΚήSΖtus fe1tamadt testeben.
Ezert minden vasarnap es minden mas id6ben,
amikor a szent 1iturgiat vegzik, mindannyian je1en
vagyunk azon, egyίitt az angya10kkal es minden id6k
szentjeivel. Meg e1tavozott rokonaink is je1en vannak, teπneszetesen
csak akkor, ha egyesίiltek ΚήSΖtussal. Mindnyajan ott vagyunk, es kapcso1atban vagyunk egymassa1, misztikusan, nem kίils61eg, hanem
ΚήSΖtusban.
ΕΖ ηΥί1vanva1ό a proszkomidiaban
(e16keszίilet, a
1iturgia resze) (χχ Prothesis), aho1 a szent diszkoszon
a Baranyt (ΚήSΖtust) jelkepez6 reszecske k6re az 1stenszίil6, a szentek, az e16 es megha1t keresztenyek
reszecskeit he1yezi el a pap. ΑΖ atvaltoztatas (konSΖekracίό) utan a szent adomanyok
mindezen reszecskeit ΚήSΖtus verebe martjak.
ΕΖ az Egyhaz nagy a1dasa, hogy mi az 6 tagjai vagyunk, s hogy k6z6ssegbe lephetίink nemcsak 1stennel,
hanem magunk k6z6tt is, mint ΚήSΖtus testenek tagjai.
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ΚήSΖtusmaga a feje Szent Testenek. Elet aramlik
a fejb61 a testbe. Α testnek termeszetesen e16 tagjai
νannak, de νannak olyan reszei is, amelyeknek nincs
ugyanolyan eletereje (νitalitasa), nincs mindegyiknek
t6keletes egeszsege. Legt6bbίink ez utόbbί kategόrίaba tartozik. De az elet, νagyis az egeszseges νer, magabόΙ ΚrίSΖtusbόΙes elO tagjaίbόΙ aramlik a keνesbe
egeszseges tagokhoz is es lassankent 6k isjό egeszsegnek fognak 6rνendeni es meger6s6dnek. Ezert kell az
Egyhazban lennίink! Hogy egeszseget es eletet kapjunk, mivel az ΕgyhaΖtόΙ elidegenίilten nincs lehet6seg gyόgyuΙasra es feleledesre, eletre tamadasra.
Mindez termeszetesen nem egyszerre t6rtenik.
ΑΖ ortodox keresztenynek egesz eleten at fokozatosan t6rekednie kell, hogy megszerezze Isten kegyelmet az Egyhazban alazattal, bίinbanattal, imaval,
szentsegekkel, annak erdekeben, hogy megszente16dj6n es atistenίilj6n.
ΕΖ letίink celja, a nagy feladat. Kίil6n6sebben
nem erdekes, hogy hoνa jutunk el. Ami ertekes, az a
mi kίizdelmίink, amelynek jutalmat Isten bosegesen
megadja, most es a tιΊIνilagon.
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TEVEDESEK ΑΖ ATISTENϋLES
ELERESEVELΚAPCSOLATBAN

JόΙΙehet, meghίνast kaptunk erre a nagy feladatra,
hogy egyesϋιjϋnk Istennel, hogy a kegyelem aItal istenne vaUunk, es eIνeΖΖϋk ezt a nagy aIdast, amelyre
ΑΙkοtόnk es Teremt6nk teremtett minket, megis
gyakran ugy eIϋnk, mintha ez a nagy es legnagyobb
ceI nem letezne. Ezert eIetϋnk kudarcokkal teli.
Α Szent Isten atistenϋIesre teremtett minket.
Ezert, ha nem sikerϋI atίstenϋ1nϋnk, egesz eletϋnk
cs6dbe megy.
ΝeΖΖϋnk nehany akadaIyt az atistenϋIesre.

ΕΙmerίίΙes az eVΊlagί dolgokban
VegeΖhetϋnkjό es hasznos dolgokat, tanulmanyokat,
lehet szakmank, csaladunk, lehet szerencsenk, vegezhetϋnk kaήtatίν munkakat. Amikor a vilagot euchaήSΖtίkusan fogjuk fel es mint Isten ajandekat hasznaljuk, akkor minden tettϋnk az Istennel νaΙό egyesϋIes
utja lesz. Ha azonban nem egyesϋ1ϋnk Istennel, akkor sikertelenek vagyunk. Minden hίabaνalό.
ΑΖ emberek rendSΖeήnt azert sikertelenek, mert
ezek a masodlagos ceIok az eIetben feIrevezetik 6ket.
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Nem helyezik az atistenίi1est az els6 es legfontosabb
helyre. Elmerϋlnek a kίi1s6 tevekenysegekben. Teljes SΖίvveΙatadjak magukat a masodlagos dolgoknak,
es elfelejtik, hogy " ... egy a szίikseges" (Lk 10,42).
Ma az emberek kίil6n6sen elfoglaltak es aΙΙaηdόaη
nyίizs6gnek - a gonosz meg a kivalasztottakat is megΡrόbalja ecre ravenni -, es ennek eredmenyekent elhanyagoljak ίidv6ssegίiket. Ma peldaul tanulni, olvasηί kell; nincs id6nk az egyhazi szertartasokra, nincs
id6nk SΖeηtgyόηasraes szentaldozasra. Holnap 6sszej6vetelre kell mennίink, tanacskozason kell reszt vennίink, tarsadalmi es szemelyes k6telessegeknek kell
eleget tenni; hogyan talalhatnank akkor idQt Isten szamara? Maskor eskίiv6re, egyeb csaladi esemenyre kell
menni, ezert lehetetlen lelki dolgokkal foglalkozni.
Or6k6sen ismeteljίik Istennek, ahogy " ... a masik azt
mondta.: Ot iga 6kr6t vettem, megyek oket kίΡrόbalηί. Kerlek, ments ki. Ismet mas ezt mondta: MegnQsίiltem, aZertnem mehetek." (Lk 14,19-20)
Es igy minden szep es heΙΥeηvaΙό elvesziti erteket. ΑΖ elobb emlitetteknek igazi, lenyeges ertekίik
van, ha Isten kegyelmevel valόsί~uk meg. Mas szavakkal: amikor Isten dicsosegere tesszίik azokat. IgaΖί, vaΙόsagοs ertekίik van, ha k6zben nem szunίink
meg vagyakozni es t6rekedni arra, ami a tanulmanyokon tίιl, a szakman tίιl, a csalad es minden mas jό
es szent iranti felelossegen es tevekenysegen tίιl van.
Mindezeknek igazi, alapveto ertekίik van, ha nem
szunίink meg vagyakozni az atistenίiles utan. Akkor
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mindezek megta1i1jak igazijelentesίiket
es azok orok
tavlatat, es akkor a javunkat SΖοlgaυak.
ΑΖ ύr mondja: "Ezert ti elsosorban az Isten orszagat es annak igazsagat keressetek, s ezeket miηd megkapjatok hozza!" (Mt 6,33) Isten Orszaga az atistenίi1es,
a Legszentebb Lelek kegyelmenek megszerzese. Amikor az isteηi kegyelem belep az emberbe es uralkodik
benηe, akkor az embert Isten ίranΥί~a. Azokoη keresztίi1, akik atistenίi1tek, Isteη kegyelme belep mas emberek eletebe is, es kozossegίik lesz Isten Orszagaban.
Ahogy az atyak tanίtjak: az ύr imadsagaban a
"jojjon el a Te orszagod" kifejezes aztjelenti, hogy a
"SzentleIek" kegyelme jojjon el. Es amikor ez a kegyelem eljon valakihez, akkor atίstenίtί az illetot.

Moralizalas
Sajnos, a korabban emlίtett mοralίΖalό szellem, vagyis a kereszteny elet ίgaΖίtasa az erkOlcsi javulashoz,
nagymerteku negatίν hatast gyakorolt orszagunk keresztenyeinek
vallasossagara es lelkisegere. Egyes
nyugati teοlόgίaί hatasok kovetkezteben
gyakran
megSΖunϋnk az atistenίi1est keresni, kovetni.
ΑΖ erkolcsi jαvuΙάs tαnίtάsα azonban emberkozpontu
(αntropocentrikus), az embert helyezi az elet kozeppontjaba. ΑΖ embeή erOfeSΖίtesre, es nem Isten kegyelmere eΡίt, olyan benyomast keltve, mintha erkOlcsi alapelveink es nem Isten kegyelme ίidνΟΖίtene minket.
Ezert, ha ilyen korίilmenyek kozott es allapotban va-
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gyunk, megfosztottan Isten igazi megtaΡaSΖtalasatόΙ,a
lelek tulajdonkeppen nem erzi jόΙ magat, SΖοmjύsaga
nem enyhίil, nem szunik meg. ΑΖ ilyen vezetes, iraηΥίtas, amely kίΡrόbaΙtatοtt es elbukott, miveI nem
kepviseli Isten egyhazanak hiteles szel1emet,nagymertekben fele16saz ateizmusert, sok felebaratunk, kίil6n6sen fiataljaink lelki eleteben a k6z6mb6ssegert.
Μί szίil6k, taηίtόk, papok es minden egyhazi
szemely, vasarnapi iskolainkban (hίttaηόraίnkοη),
Ρredίkacίόίηkbaη es barmikor, ahelyett, hogy az ember "medd6, tiszta" javuΙasarόΙ beszeInenk, νeΖessϋk
keresztenyeinket az atistenίiles fele, 6sszhangban az
Egyhaz hiteles szellemeveI es tapasztalataval. Tulajdonkeppen barmilyen nagyok is az erenyek, nem aIkotjak a kereszteny eIet celjat, hanem eszk6z6k es
eΙ6keSΖίteηek minket arra, hogy elfogadjuk az atistenίilest, a Legszentebb Lelek kegyelmet, ahogy azt
Szarovi Szent Szerafim meggy6z6en tanίtja.
ΕmberkδΖΡοntύ

humanizmus

ΑΖ autοηόm, emberk6ΖΡοηtύ humanizmus, mint
tarsadaΙmί-fiΙΟΖόfiaίrendszer, megosztott es Istent61
fιiggetlen, 6nzesen aΙaΡuΙό tarsadalomhoz vezet es
veszeIyes zsakutca a kortars ember szamara. Azt ceIozza, hogy eltavolίtson minket ortodox hitϋnkt61 az
ember ύη. meItόsaga es szabadsaga neveben. νίszont, Ietezik-e nagyobb meΙtόsag az ember szamara,
mint az atistenίiles?

56

ΑΖ Α ΤΙ STENϋLES
ES Α LELΚIVEZETES

ΑΖ a lelkivezetes, amit ortodox egyhazunk nyujt az
Egyhaz szent szertartasai, a ΡatήSΖtίkus teοlόgia es a
szerzetesseg altal, az az atistenϋIes utmutatasa, Istenember-kozpontu,
Krisztussal, a megtestesϋIt Istennel
az elet kozpon~aban.
Nagy orom kOltozik eletίinkbe atistenϋIesίink
nagysaganak tudatosulasa altal, annak felismeresevel,
hogy milyen boldogsag var rank.
Α lelkivezetes megedesίtί minden nehezseg es
minden elet szomorusaganak fajdalmat az atistenϋIes
tavlataval.
Amikor az atistenϋIessel mint tavlattal kίiszkodίink, amikor egymast istenne vaΙό kivalasztottaknak
tekintjίik, akkor felebaratunk iranti hozzaallasunk,
viselkedesίink megvaltozik. Mennyivel melyebb es
tartalmasabb
a lelkivezetes,
amit gyermekeinknek
adunk! Mennyire Istennek tetsz6en szereti es tekinti
gyermekeit az apa es anya, felismerve a kotelesseget
es szent kϋIdetest, amelyet gyermekeik irant kaptak,
hogy segίtsek 6ket aua, hogy elerjek az atistenϋIest,
azt a celt, amelyre Isten kegyelmevel vilagra jottek!
Es termeszetesen, hogyan tudnanak a szϋI6k segίteni,
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ha 6k maguk nem akaιjak elerni az atistenίilest? De
mekkora onbecsίilesίink lesz - onzes es ateista bίiszkeseg nelkίil-, ha felismerjίik, hogy erre a nagy feladatra teremtettίink!
Α szent atyak es az Egyhaz teοlόgusaί aΙΙίtjak,
hogy ίgy, egoizmusunk es onszeretetίink emberkozpontu fiΙ0Ζόfiajanaklegy6zesevel, igazi szemeIyekke,
vaΙόdί embeή letez6kke valunk. Talalkozunk Istennel tisztelettel es szeretettel. Talalkozunk felebaratunkkal, es nagyrabecsίilessel, meΙtόsaggaΙ, nem
oromszerzes es kizsakmanyolas eszkozenek, hanem
Isten kepenek, atistenίilesre rendeltnek tekintνe 6t.
Mindaddig, arnίg magunkban, s elkίilonίilten vagyunk a sajat "egonkban", egyenek vagyunk, nem
szemeIyek. Osszhangban az atistenίiles lelkivezetesevel, Isten kegyelmevel es a mi szinergiankkal,
egyίittmίikodesίinkkel - az a pillanat, amikor kilepίink sajat elkίilonίilt letezesίinkb61, es elkezdίink
szeretni, egyre inkabb felajanlani magunkat Neki es
embertarsainknak, akkor valunk igazi szemelyekke.
Mas szavakkal, amikor az "egonk", enίink talaIkozik
Istennel, a "TE"-vel es testνerίinkkel, mint "te"-vel,
akkor kezdjίik felfedezni eΙveSΖίtett onmagunkat,
mert az atistenίiles kozossegeben, amelyre teremtettίink, elveszett enίinket meg tudjuk nyitni, kapcsolatot tudunk teremteni egymassal, es igazan onzetlen
mόdοn tudunk orίilnί egymasnak.
ΕΖ a szent liturgia szel1eme, ahol megtanuljuk legy6zni korlatozott, szemelyes erdek(16des)einket,
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amelybe a gonosz, a bίin es szenvedelyeink vezettek
minket, megtαnuijuk elkezdeni a ΚήSΖtusbaη vaΙό aldozat es szeretet-kapcsolat teremteset.
Ennek a nagy (atistenίi1esre) hίvasηak tudatοsίtasa vaΙόbaη megnyugtatja es kίteΙjesίtί az embereket.
Egyhazunk ortodox humanizmusa minden ember ezen nagy hίvasaη alapszik, es ebb61 fejleszti ki
minden kepessegeiket a legmagasabb fokra.
Melyik masik humanizmus - barmennyire is haΙadόηak es liberalisnak latszik - fοπadalmί annyira,
mint az Egyhaz humanizmusa, amely lehet6ve teszi,
hogy az ember istenne valjon? VaΙόbaη, ilyen nagy
humanizmus csak az Egyhazban taιalhatό.
Kίi1onosen napjainkban, sokan ΡrόbaΙjak becsapηί az embereket es kίi1onosen a fiatalokat, hazugsagokat mondva ΙatSΖόΙagοs humaηίΖmusukrόΙ,
amely
vaΙόjaban kίίiresίtί es nem elegίti ki az embert. Εωίatt nagyon fontos hangsύlyozni az egyhaznak ezt a
lelkivezeteset.
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κιύτ

Α LELΚIVEZETES
ΑΖ ΕLΤΕVELΥΕDΕSΕΚΒόL

Ma a fiatalok tapasztalatokat keresnek. Gyermekeink, a materialista elett61 es racionalis tarsadaΙ0mtόΙ
elcsigazottan, amiket mi, id6sebbek adtunk at nekik,
mint Isten kepmasainak - Istent61 hivatva, hogy a
kegyelem altal valjunk istenne -, a materialista fιloΖόfia es ateista neveles racionalis formain tύl, amit mi
kίnaΙtunk nekik valami mast keresnek. Keresik az
igazi elet megtapasztalasat, es Istenr61 nemcsak feΙSΖίnesen akarnak hal1ani.Vagynak az 6 megtapasztalasara, Fenyere, kegyelmere. Nem leven tudataban annak, hogy az Egyhaz segίthet nekik, es hogy rendelkezik azzal a tapasztalattal, amelyet keresnek, sokan
kΟΖίilϋk hiaba keresnek es fordulnak kϋIonboz6,
mas 01csό heΙΥettesίt6 dolgokhoz, az ertelem fόΙ0ttί
es azon tύliak kutatasaban.
Egyesek a keleti miszticizmushoz - pl. mint ajόga - fordulnak, masok az okkultizmushoz vagy a
gnoszticizmushoz, es sokan egyenesen a satanizmushoz.
χχ Ami az erkOlcsoket
illeti, nem ismernek
korlatokat. Azok jelenteset61 es celjatόΙ megfosztottaη - es ami az ember egyesίtese a szeηt Istennel
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-, az erkolcsi alapelνek teUesen ertelmίiket νeszitette νalnak.
Ezert olyan tragikus dolgok νalnak uralkοdόνa,
mint az anarchizmus es terrorizmus. Vannak, akik
melyen belίil meg akarjak orizni belso tartasukat,
szilardsagukat, de nem kepesek ra, mert nem kaptak
lelkiνezetest az atistenίileshez, igy mindenfele mertektelensegnek es felebarataikkal szembeni eroszaknak adjak at magukat.
Α fiatalok tobbsege - es nemcsak ok -, hedonizmusban es testi oromokben pazaroljak el eletίik draga idejet es erejet, melyeket pedig Istentol az atistenίiles eleresere kaptak. Sajnos nagyon gyakran a hedonizmus es testi oromok korunk balνanyaiνa, korunk "isteneiνe" νalnak - ami turhetetlen allapot -,
nagy kart okozνa a fiatalok testenek es lelkenek.
Masok, ideal nelkίil elνe, idejίiket celtalanul,
erdektelen es karos teνekenysegekkel toltik. Egyesek szedϋIetes sebessegu, sokszor νeszelyes es halalos koνetkezmenyekkel
jarό νersenyekben lelik
oromίiket. Megint masok, sok-sok teνelyges utan,
feladνa a kίizdest, a kabίtόSΖerek satani feltetelnelkίili fιiggesenek, szazadunk ezen ύj pestisenek adjak at magukat.
Vegίi1, sok fiatal viszonylag roνid, teνedessel es
csaΙόdassaΙteli elet utan, tudatosan νagy tudattalanul,
hίabaνaΙό keresesίik kίηΙόdasaηak veget νetve, sajnos
a remenytelenseg legrosszabb fajtajahoz, az ongyilkossaghoz fordul.
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Mindezek a fiuk es lanyok, akik ilyen ertelmetlen es szornyίi cselekedetre vetemednek, nem bίinoz6k. Fiatalok, Isten es a mi gyermekeink, akiket
megtevesztett a mateήaΙίsta, onz6 tarsadalom, amelyet atadtunk nekik, nem fedezik fel azt a celt,
amelyre teremtve lettek, es az igazi es orok ok ismeretlen maradt szamukra, mert nem mutattuk meg
nekik. Nincsenek tudataban az embeή elet nagy celjanak, az atistenίilesnek. Nem talalva nyugalmat
semmi masban, a remenytelenseghez, a fent emlίtett
megoldasokhoz folyamodnak.

***
Ma egyhazunk sok "pasztora", f6papja, papja,
lelkiatyja es laikus testvere - onzetlen szeretett61 vezetve - elkotelezett fiatalsagunk fele, az atistenίiles
cetia fele vaΙό lelkivezetesere. Hilasak vagyunk ezeknek a pasztoroknak aldozatukert es hozzajarulasukert, Istennek tetsz6 munkajukert, amely altal, Isten
kegyelmeb61, lelkeket ϋdVΟΖίtenek (mentenek meg)
es szentelnek meg, akikert ΚήSΖtusmeghalt.
Athosz-hegy alazattal segίti es tamogatja az egyhazat ebben a nagy torekvesben. ΑΖ Istenanya Kertje, a megszente16des es Istenben vaΙό beke sajatos
helye, elvezi az atistenίiles aldasat, boldogsagat, Ηί Isten kozosseget, es az ό kegyelmenek es Fenyenek
merhetetlen es nΥίΙvanvaΙό megtapasztalasat.
Ime, ezert van az, hogy sok felebaratunk, akiknek a tobbsege fiatal, athoszi zarandoklatuk soran,
vagy szorosabb kapcsolatot tartva azzal, sokat kama-
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toztatnak be161e, meger6sodnek es ύiiaSΖϋ1etnek
ΚήSΖtusban. Ilyen mόdοn orϋInek Istennek eletϋkben. Kezdik megerteni, hogy mi az ortodox, kereszteny elet, nιi egyaltalan a lelki kίizdelem, es nιilyen oromet es nagy ertelmet ad mindez a letezesίiknek. Vagyis megίΖΙeΙnek νalamit Istennek az
embeήseg fele nΥύjtοtt ezen nagy ajandekabόΙ, azaz
az atistenϋIesb61.
Mindannyian, az Egyhaz pasztorai, teοlόgusaί es
kateketai ne felejtsίik el az Egyhaz lelkiνezeteset az
atistenϋIeshez. A1tala a fiatalok es mi mindannyian,
az alazatosak, Isten kegyelmeνel a bunbanatert folytatott napi kίizdelmeinkben es szent parancsolatainak
megtartasahoz νaΙό ragaszkodassal megkapjuk a lehet6seget, hogy elνezzίik Istennek ezt az aldasat, az
egyseget Vele. Megkapjuk a lehet6seget, hogy elmelyϋIten orίi1jίink ebben a mostani eletben, es orok
boldogsagot es i1dast nyerjίink a tύlνilagon.
Tartsunk ki a halaadasban a Szent ύrnak az atistenϋIes ajandekaert, mely szeretetenek ajandeka.
Szeretetere νi1aszo1junk szeretetίinkkel. ΑΖ ύr akarja es kίνanja atistenϋIesίinket. Ezert lett emberre, es
halt meg a kereszten, hogy ragyogjon, mint Nap a
napok kozott, nιint Isten az istenek kozott ~. 2. megjegyzes aΖ ΕΙΟSΖόban).
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