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A teljesseg realitasa Krisztus Pantokratorban 
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Aki bennem marad, s en obenne, 
az bo termest hoz. (Jn 15,5b) 

A keleti egyhaz lelkisege osszetett kerdes a kereszteny teologiaban. Az 11.n. 
,isteni muveszet', ami a keleti egyhaz sajatossaga liturgiajaban, imadsagaiban, 
szimbolumaiban, zenejeben es termeszetesen teol6giai megkozelfteseiben - 
teljessegre torekvo .miiveszet', mely egeszen kulonleges formaban vezet el Isten 
hez. Ami itt valojaban a lenyeg, az az Isten mukodese a lelekben, -nem pedig az 
ember cselekedete onmagaban - szogezi le az egyik hires, e temarol sz616 konyv', 
majd hozzateszi: tehdt egy pontos tanulmdny a lelkisegrol aligha ad valos leirdst 
bizonyos lelkiallapotokrol - misztikusokrol vagy mdsmilyenekrol -, azzal, hogy 
teologiailag meghatdrozza az egyen lelket. A kereszteny lelkiseg kozeppontja, alfdja 
es omegdja, az Ur folyatamos megvdltoi miikodese a lelekben. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy akarmelyik teologiai temat kozelitjuk meg a 
keleti egyhazban, rogton szembe tiinik a teol6giai reflekcio miszitus volta, spiritua 
lis lecsapodasa. 

Ebben az esszeben egy fontos es jellegzetesen keleti krisztologiai fogalom, 
,Krisztus, mint Pantokrator? rovid teologiai osszefoglalasara es spiritualis bemuta 
tasara vallalkozom. Hiszen ahogyan majd latni fogjuk, ez a tema nem csupan egyik 
dogmatikai tanitasa az Egyhaznak-hanem sokkal inkabb nevezhetjuk a keresz 
tenyseg egyik kozepponti hitvallasanak, ahol a hfvok kozossegenek hite mint .eletre 
keltett ikon' talalkozik Isten valosagos jelenletevel az Egyhazban, 

Altalanos megkozelites 

A keleti egyhaz ,tudasa' a lekiseg dolgair61 misztikus alapokon nyugszik, 
mint mondottuk. Ebbol kovetkezik, hogy nagyon nehez szavakba onteni a belsoleg 
megelt val6sagtartalmat egy-egy ilyen misztikus tapasztalatnak. Legjobban ezt a 
tenyt az ikonok fogalmanak es jelentosegenek ttikreben erthetjtik meg, hiszen az 
ikonok egeszen ktilonleges szerepet jatszanak a keleti lelkisegben. 

1 A monk of the Eastern Church, Orthodox Spirituality, New York: St. Vladimir's Seminary Press 1987, 
23.o. 
2 GoRoa: ,Mindenek Ura', ,Mindenhat6'. 
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Teologiailag az ikon (= kep) jelentese: ,a lathatatlan kepmasa iigy, hogy 
altala jelenvalova valik a Lathatatlan Egy'. Ez a megfogalmazas Pal kolosszeieknek 
frt Ievelere nyiilik vissza (Kol 1,15-20), ahol Pal a keresztenyek eletenek minden 
vonatkozasat iigy ertelmezi, mint ami tukrozi Isten jelenletet a vilagban. Ugyanak 
kor Krisztus, aki valosagosan megjelent kozottunk, adj a ennek a kepnek, reflekszio 
nak az elo tartalmat. Nern ketseges tehat, hogy egy ilyen ertelmezes kereteben 
Krisztus, mint Pantokrator, kozponti helyet foglal el nem csak mint ikonol6giai 
karakter, hanem mint elo valosag, es mint ilyen, onmagaban kepes osszsefoglalni es 
ezzel egytitt megnyitni ennek a szimbolumnak legmelyebb tartalmat, 

A keleti egyhazban tehat a Pantokrator ikon mint kiindulasi pont es vegso 
osszefoglalas a teljesseg elmenyet ado megkozelftes. Magaban foglalja Krisztus 
.allando' megtestesuleset (inkamaciojat), megvaltasat es megdicsouleset mint ido 
nelkuli, orok realitast. Krisztusnak ez az orokkevalo megtestesulese biztositja az 
egesz teremtes alapveto feltetelet es celj at. U gyanfgy, a megvaltas, Krisztus kereszt 
halala az elofeltetele a bun rabsagabol valo szabadulasunknak es orok eletunk 
lehetosegenek. E ket osszetartozo jelentes szamunkra az Oltariszentsegben valik 
hozzaferhetove. Mint ahogy Krisztus megdicsoulese is csak .uralkodasaban' kap 
kozmikus tavlatokat, 

Termeszetesen mind ezen lehetosegek az egyes esetekben konkret teol6giai 
tapasztalatokra epulnek. Krisztus teljes dicsosege peldaul szamunkra nem egy 
puszta teny teol6giai kivetitese, hanem az apostolok val6sagos lelki megtapasztala 
sa, ahol a teol6giai reflekci6 csak ut6lagos osszefoglalas. 

A Szentiras tanusaga 

Krisztusban, mint Pantokratorban, vagyis mint ,foben' ujraegyestilo vilag 
vizi6jat es ennek biblikus megalapozasat Szent Pal leveleire vezetik vissza. Pal fgy 
fr tobbek kozott az Efezusi levelben: 
(Urunk, Jezus Krisztus Atyja) ... Tudtunkra adta ugyanis akaratanak titkat, azt az 
obenne elore meghatarozott j6sagos tervet, hogy elerkezik az idok teljessege, es 
Krisztusban mint F oben ujra egyesft mindent, ami a mennyben es a foldon van. 
(1,9-19). 

Vagy egy masik fontos hely: (Az Atya Krisztusnak) Mindent laba ala vetett, 
ot magat meg az egesz Egyhaz fejeve tette: ez az o teste es a teljessege annak, aki 
mindenben mindent teljesse tesz. (1,22-23). 

Az ,anakefalai6szisz', vagyis a ,Krisztusban val6 ujra egyestiles'3 tehat Pal 
sz6hasznalataban Krisztus uralkod6i voltara utal vissza, arra, hogy Krisztus nem 
csak egyhazanak, mint 'misztikus testenek" eltetoje, hanem o az egesz teremtett 
vilag kozeppontja. Benne egyestil minden ami a vilagegyetemben teremtetett, benne 
talalkozik a menny a folddel4• 

3 T.i. Krisztusban mindent ujra egyesiteni (gor.) anakefalai6szisz; (lat.) recapitulare. 
4 New Catholic Encyclopedia 12, New York: McGraw-Hill 1967, 126.o. [Abbrev.: NCE]. 
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Minden teremtes .visszaszdrmaztatott« Krisztusba ( anakefalaioszisz). Az emberek 
koriil Isten-kepiseg kivdlo pelddi a szentek es az angyalok5 -teszi hozza Bilaniuk 
pro fesz-szor. 

Hogy a Szent Pal altal adott, az iment idezett szemleletes ,teol6giai megha 
tarozas' mennyire pontos, azt az evangeliumokbol is lathatjuk, Jezus eloszeretettel 
hasznalta magara az ii.n. .messiasi cimeket', s ezek transzcendens vonasait hangsii 
lyozta, mikor .Isten Fia' -nak vagy ,Jahve Szolgaja' -nakhfvtamagat6• Kesobb 
a hagyomany, s fgy az evangeliumok szerzoi is egyre tobb oszovetsegi helyet veltek 
felfedezni, ahol a megigert megvaltorol val6 jovendolest ossze tudtak kapcsolni 
Jezus eletenek egy-egy mozzanataval. 

Az oszovetsegi szovegek kozul szamunkra a legfontosabbak azok, melyek 
ben az eljovendo Messias mindenek folotti hatalma, uralkodasanak dicsosege 
domborodik ki. Ilyen ertelemben a Zsoltarok kimerfthetetlen forrast jelentenek (2; 
22; 45; 72; 110; stb.) a Jahve Szolgajarol sz616 Izaias-jovendolesek (8,23b-9,6; 
32,1; 33,17; 33,22; 42,1-7; 42,21; 43,15; 44,6; 49,1-9a; 50,4-9; 52,13-53,12) es 
Daniel konyvenek az Emberfiarol sz616 reszei (7, 13-14; 8, 17) mellett. Ezeknek a 
szovegeknek termeszetesen elokeszito szerepet tulajdonftott a hagyomany, hogy az 
adott tortenelmi idoben megtestesulo Iget az emberiseg felismerhesse es befogad 
hassa. 

Az iijszovetsegi igehirdetesben Krisztus pantokratori meltosaga leginkabb a 
keresztenyek eszkatol6gikus varakozasaval fiigg ossze, ahogy ezt a fontebb idezett 
pali kijelentesek is jelzik. Ebbol egy egeszen intim es kolcsonos kapcsolat kovetke 
zik, ami Krisztus uralkod6i hatalma es az o nevere megkereszteltek kozott letrejon 
(Gal 3,16-27; R6m 6,3-5) az ii.n. ,nagy misszi6s parancs' (Mt 28,16-20) ertelme 
ben. 

A mar idezett ket alapveto pali szovegen ki vul itt (Ef 1,3-14; es 1, 19-23) egy 
harmadikat is meg kell emlitenunk a R6mai levelbol (8, 18-22), valamint sz6szerint 
felidezni a Kolosszei level, ebben az osszefiiggesben talan legfontosabb reszletet: 

Mert benne teremtett (t.i. Krisztusban az Atya) mindent a mennyben es a 
Jo/don: a lathat6kat es a lathatatlanokat, a tr6nusokat, uralmakat,fejedelemsegeket 
es hatalmassagokat. Minden altala es erte teremtetett. 6 elobb van mindennel, es 
minden benne al/Jenn. 6 a testnek, az Egyhaznak afeje. 6 a kezdet, az elsoszulott 
a halottak kozul, hogy ove legyen az elsoseg mindenben. U gy tetszett ( az Atyanak), 
hogy benne lakjek a teljesseg, s hogy altala bekitsen ki magaval mindent afoldon es 
a mennyben, minthogy o a kereszten verevel bekesseget szerzett. (Kol 1,16-20). 

Ez a szoveg, mint latjuk ragyog6an foglalja ossze Krisztus ,uralkod6i 
arckepet' es annak teol6giai mibenletet, hiszen 1) visszautal a teremtesre, ahol mar 
Krisztus jelen volt; 2) megjeloli Krisztus helyet szamunkra azzal, hogy ot helyezi a 
teremtett dolgok fole es teszi ot fgy az Egyhaz fejeve is; s vegtil (3) ugy mutatja be 

5 P. B. T. BILANIUK, Eastern Christian Spirituality, Toronto: Manuscript 1992, 323.o. [Abbrev.: ECS]. 
6 A ,Messias', mint tudjuk, ,folkentet' jelent, s ez egybenjelzi Jezus pr6fetai, papi es kiralyi melt6sagat. 
E harmat ugyanis ,folkentek' hivatalba lepesiikkor. 


