
EGYHÁZ as SZENTSÉGEK

Manapság egyre többet hallunk a " szen t válságáról". A szakrális
f elfogás átadja helyét a profán szemléletnek. A technika által manipu
lált, a természettudományok által kikémlelt világ többé már nem ;,t i tok
zatos", nem szent. Az emberi tev ékenység által átalakitott természet
nincs tele istenekkel. K orunk embere hatalmába keritette a minden·
séget. A keresztény emiatt nem aggódik, hiszen tudja, hogy az ev i lági
dolgoknak megvan az autonómiájuk és hogy feladatunk: Istennel
együttmüködve befejezni a teremtést.

Maga a Zsinat kiemelte a mai szekularizáció és " deszak ralizálódás"
pozitiv és negatív vonásait : ,,Az er6sebb krit ikai érzék egyfel6l meg
tisztítja a vallási életet a világ mágikus felfogásától és a még mindig
mutatko zo babonás csökevényektöl, egyúttal pedig megköveteli a napról
napra személyesebb és tevékenyebb csatlakozást a hithez. Ennek kö 
vetkeztében sokakban válik elevenebbé az lsten i rán t i érzék . Más fel6l
azonban mind nagyobb tömegek hagynak fel a vallás gyakorlásával.
S6t az l sten és a vallás tagadása. vagy a kö zömbösség e téren, ma már
nem oly kivételes jelenség. mint volt a múltban". (Gaudium et Spes 7)

Sajnos, a túlzott szekularizáció következtében a vallás elveszfti köz 
életi szerepét és a keresztény életben is érezteti negativ hatásait. A
szakrális elutasftásával néha együttjár magának az Istennek az elutasi
tása. vagy legaldbb is a természetfeletti hit megfogyatkozása, követke·
zésképp az egyház üdvtörténeti szerepének félreismerése is. Ezzel függ
össze a szentségi gyakorlat válsága is. Mire valók a szentségek? Miért"
kereszteltessük meg gyermekeinket? Miért valljam meg büneimet a
papnak, miért menjek misére? Egyáltalán: mi az ér telme a szentségi
r endnek; m i lyen alapon állít ja az egyház , hogy a szentségek a kegyelem
közvet i tés r endes eszközei? Ilyen k érdéseket vet fel a mai elvilágiasodás
és elvallástalanodás.

A Lumen Genti um k , zsinati konstitúció úgy jelölte meg az Egyházat,
mint "az ildvösség egyetemes szents éq ét" (48. pont; vö. 1. 8. és 17. pont).
Az " l sten népe" eszméje mellett ez a gondolat a ll. Vatikáni Zsinat
egyik legfontosabb ekk lézi ológiai nye resége. A témát má r vagy egy j ó
évtized óta kidolgozta a katolikus teológi a'. Az ildvösségtörténet szent -
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páli szemléletében a szents éqek dinamikus értéket kapnak. I sten örök
üdvözítő terve (vö. Efez. 1) valósul meg a világban; az emberi történe
lem: az üdvösség történetének szin tere, és a világ: az üdvösség drámá
j ának a kerete. Az Egyház a világban "mintegy szents éqe, vagyis jele és
eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi
nem egységének " (Lumen Genti um 1).

Az örök Atya már az idő kezdete e16tt elhatározta, hogy Fiában fiai 
nak fogadju az embereket és hogy egyetlen néppé gyüjti össze, egyet 
len " testben" egyesíti a Krisztusban hívőket ( LG 2). " Jézus Krisztus.
ban mindnyájan meg vagyunk hiva az Egyházba, és benne az Isten
kegyelme által megszerezzük az életszentséget ... Krisztus mindenkit
magához vonzott, amikor fölmagasztalták a földről. Amidőn föltámadt
halottaiból, elküldte tanitványaira élte tő Lelkét, és általa az üdvösség
egyetemes szentségévé tette önnön Testét, az Egyházat. Most az Atyá·
nak jobbján ül, és folytonosan munkálkodik a világban. hogy elvezesse
az embereket a Egyházba. általa szorosabban magához kösse őket, sa
ját test ével·vérével táplálja. és részeseiv é tegye a saját megdicsőűlt

életének . . . Elérkezett immár hozzánk a végső idő ( vö. 1 Kor. 10,11 ),
visszavonhatalanul el van határozva a világ megújítása. és valamiképp
valóságosan elő van vételezve e világon. his zen az Egyházat már a föl
dön jellemzi az igazi, bár nem tökéletes szentség. Amig azonban meg
nem lesz az új ég és az új föld, amely az igazság otthona (vö. 2 P ét, 3,
13) , addig a zarándokegyház - erre az időszakra vonatkozó szentségei
ben és intézményeiben - e világnak mulandó alakját hordozza. és ma
ga is ott él a teremtmények között. amelyek a világ végéig sóhajtoznak.
vajúdnak és várják az Isten fiainak megnyilvánulását (vö. Róm. 8,
19-22)" (Lumen Gentium 48).

Az üdvösségtörténet eme távlatában kell szemlélnünk az Egyház
titkát és a szentségek üdvösségközvetítő ezerep ét. Az Egyház nem más
mint az Isten győzelmes kegyelmének hathatós jelenléte. az Atya lJrök
üdvözítő tervének megvalósulása a világban. K. Rahner szavai szerint:
•.Az Egyház a végleges kegyelem szentségi ős-szavának állandó j elenléte,
vagyi s annak a jele. hogy Krisztus a világban van. lwgy a kimondott
szö , amennyiben szentségi jel. hatékony. Az Egyház annyiban ős-szent

ség (Ursakrament), amennyiben Krisztus eme jelenl étét klJzvetíti. és
egyúttal kiindulópontja a szoros ér telemben vett szentségeknek ....
Krisztusnak a jelenléte az Egyházban annak a jele. hogy Isten irgalmas
szere tete, amely Krisztusban nyilatkozott meg . a vi lágot átkarolta. Mi
vel az Egyház annak a j ele. hogy Isten kegyelme Krisztusban véglege
sen győzedelmeskedett és a világban je len van. azért a gyakorlatban ez
a "szentség" sohasem lehet tartalomnélküli j el . Az Egyház mint törté
nelmi és társadalmi adottság mindig és véglegesen olyan jel. amellyel
mindig és elválaszthatat lanu l adva van a je lzett valóság i s . .. Az Egy-
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luiz Krisztus kegyelmének h ivatalos je lenlé te az egye tlen emberi~ég

nyilvános történetében".
A szoros értelemben vett szentségek ennek az ős.szentségnek a meg

nyilatkozásai: az Egyház titka a hét szentségben aktualizálódik; az
egyes hivőknek - az élet különböző helyzeteiben - ezek a szentséaek
kö zvetftik Krisztus üdvhozó je len lé té t . A szenisecete által találkozik a
hivő - Krisztusban - I st en nel ; a hú svéti titok hathatós megjelenítése
által lehetővé válik a r észesedés Krisztus halálában és f eltámadásában.

Mostani füzetünk nem akar j a összefoglalni a modern szents éatant,
nem érinti a szenis éoek teológiájának. lelkipásztori vonat kozásaina k
minden kérdését. Csak n éhány probl émái , szempontot ragadtunk k i .
Alkalomadtán m ég visszatér ün k más szempontokra ( pl. húsvéti szá
munkban az euchar i sztia és a húsvéti titok kapcsolatára, vagy a hitről

szóló nyári számunkban a szents éoek és a hit viszonyára).
Miután rámutattunk a mai vallási válság szociológiai tényez6ire és

megmutattuk a helyes "vi lágiasság" teológiai vonat kozásait ( Andr ás T.) ,
röviden összegezzük a zsinat-u tán i liturgikus megújulás fontosabb moz
zana tai t, f61eg pedig a keres zt ény élet központjának, a szen tmisének az
új r endjét i smertetjük (Galam bos L ), A bűnbánat szents éoének néhány
ma i kérdését érintve (Alszeghy Z.) és a házassági szerelem új értékelé
sével ( Vass Gy. ) a mai lelkiség közösségi illetve "világra-nyi t ot t " vo 
násait mutat j uk be. Teilhard eucha riszt i kus lelkiségéb6l is azért adunk
izelít6t ( Rezek R.) , hogyadeszakralizálódás korában is állftsuk a
"szen t anyag" üdvösségközvetít6 ( = szentségi ) szerepét. Vég1ll a lelki
pásztor figyelmeztet a " lényegi sorrendre" (Tö rök J.).

R.

' ) Vö.: O. Semme lro th, Die Kirche als Ursakrament.. Frankfurt , 195:1 ;
K. Rahner,Kirehe und Sak ramen te- Freiburg, 1960 (Quaestiones Di
sputa tae 10) ; Ed. Schillebeeckx, Christus. Sacrament van de Gods
ontmoeting (franciául : Le Christ . sacrement de la rencontre de Dieu,
Paris, 1960); ezenkivül : Concilium 31 (968 ), az egész szám a szent
ségekről szól.
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