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A szentség minden olyan létezőről elmondha-

tó, amely valamilyen módon Istennel kapcsolatos. 

Szent az, amit, illetve akit Isten valamilyen célra ki-

választ és elkülönít magának.

Csak Isten a szent. Ugyan-
akkor a profán, hétköznapi 
használatból kiemelt és Is-

tennek szentelt dolgok és szemé-
lyek is szentek, mint pl. az ember, 
a hely, a tárgy stb. Csak egyedül 
Isten a szent, mi csak annyiban, 
amennyiben Istenhez tartozunk. 
Az ember életének célja és értel-
me az, hogy Isten szentségében 
részesüljön. Az ember számára 
Isten szentsége a mérték: „legye-
tek szentek, mert én, az Úr szent 
vagyok” (Lev 11, 44).

Az a szó, hogy szent, nem az 
egyes személyek életszentség-
ét jelenti, hanem elsősorban Isten 
ajándékára utal, amellyel a bűnös 
embert megajándékozza. Például 
az egyház sem azért szent, mert 
hívei egytől egyig bűntelenek és 
szentek. A szentség Isten ajándé-
kozta kegyelem, amely az ember 
hűtlensége ellenére is megmarad. 
Isten az ő szeretetébe az embert 
bűnei ellenére újra meg újra visz-
szafogadja, feléje fordul és meg-
szenteli.

Istennek a szentsége Krisz-
tus szentségeként az egyház bű-
nei közepette ragyog fel. Mond-
hatnánk, hogy ez az egyház para-
dox arculata. Az isteni valóságot 
sokszor méltatlan emberi kezek 
nyújtják felénk. Isten hűségének 
és az ember hűtlenségének meg-
rendítő egybeszövődése jellemzi 
az egyházat, és ez mutatja a ke-
gyelem drámai jellegét. Kegyelem-
ben részesül az, aki nem méltó rá.

A szentség az ember fogalmá-
ban általában a minden bűntől és 
gonosztól mentes érintetlenséget 
jelent. A két világ, a szentség és 
bűn világa nem keveredhet össze. 
Ebben az a „fekete-fehér” gon-
dolkodásmód érvényesül, amely 
a negatívnak bármilyen formáját 
könyörtelenül kiszűri és elveti. Az 
Úr Jézus kortársai azért ütköztek 
meg az ő életszentségén, mert tel-
jesen hiányzott belőle ez az ítél-
kezés. Jézus nem bocsátott tüzet 
a méltatlanokra, a túlbuzgóknak 
pedig megtiltotta, hogy kitépjék a 
felburjánzó gyomot.

Jézus szentsége éppen abban 
nyilvánult meg, hogy a bűnösök 
közé keveredett, és magához von-
zotta őket. Annyira elvegyült köz-
tük, hogy maga is „bűnné vált”. Ki-
végzésében a törvény átkát vonta 
magára, tökéletes sorsközösséget 
vállalt a kitaszítottakkal. Magára 
vette a bűnt, részt vállalt benne, 
és így nyilatkoztatta ki, hogy mi 
az igazi szentség.

A szentség nem elszigetelődés, 
hanem közösségvállalás. Nem íté-
let, hanem megváltó szeretet. Az 
egyházban a szentség azzal kez-
dődik, hogy elviseljük egymást, 
és azzal folyatódik, hogy segítünk 
hordozni mások terhét. Egymás 
terhét hordozzuk, ami elsősorban 
abból adódik, hogy mindnyájun-
kat Krisztus hordoz. 

Ahol kivész a többiek elviselése, 
ott megszűnik a közös teherhor-
dozás, aminek következménye a 

támasz nélkül maradt egziszten-
cia, amely így a semmibe zuhan 
bele. Be kell látnunk, hogy a tel-
jes önállóság lehetetlen, és el kell 
fogadnunk saját gyengeségünk és 
mások gyengeségeit.

Ahogyan gyakran, így manap-
ság is divattá vált az egyház epés 
bírálata. De tudni kell azt, hogy 
mindezek mögött, a háttérben 
mindig valamiféle gőg rejtőzik. 
Ehhez sokszor sajátos lelki üres-
ség társul, ami a kritizálót meg-
akadályozza abban, hogy meglás-
sa az egyház lényegét. A rombo-

ló keserűség önmaga felett mond 
ítéletet. Egy becsapott ajtó jel-
lé válhat ugyan, felrázhatja azo-
kat, akik bent maradtak, de üres 
illúziónak esik áldozatául az, aki 
azt hiszi, hogy magát elszigetel-
ve többre képes, mint másokkal 
együtt.

Hasonló ez ahhoz az illúzióhoz, 
amikor az egyházban a szent egy-
ház helyett a szentek egyházát 
keresik. Az egyház viszont azért 
szent, mert az Úr minden embe-
ri érdem nélkül a szentség aján-
dékát adta neki. Az egyház álta-

lában nem ott van, ahol szervez-
nek, reformálnak, kormányoz-
nak, hanem azokban, akik egy-
szerű lélekkel hisznek, elfogad-
ják a hit ajándékát, amely bennük 
életté válik. Csak aki megtapasz-
talta, hogy hogyan nyújt vigaszt az 
egyház az embereknek, hogyan 
ad otthont és reményt, olyan ott-
hont, amely maga a remény, út az 
örök életre, az tudhatja, hogy mi 
az egyház, mi volt a múltban és 
mi a jelenben.
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Szent Antal nagykilenced Szentmiklóson és Szárhegyen

Szentség: nem ítélet, megváltó szeretet

A nagykilenced utolsó alkalma a gyermekek megáldása és a liliomszentelés ünnepe

Hittel élni, sónak, világosságnak lenni
Egy középkori római elbeszé-

lés szerint, amikor Michelange-
lo a 16. század elején elkészült 
a Sixtusi kápolna mennyezetén 
Ádám teremtésének képével, a 
megrendelő, II. Gyula pápa meg-
kérdezte a festőt: mondd, te tény-
leg ilyen szépnek látod az em-
bert? Mire a művész ezt válaszol-
ta: Én olyannak igyekszem ábrá-
zolni, amilyennek Isten akarta 
látni az embert. Jézus azt mond-
ja az egyik helyen a hegyi be-
szédben: „ti vagytok a föld só-
ja, ti vagytok a világ világossá-
ga.” Szándéka nyilvánvaló: akko-
ra a bizalma irántunk, hogy már-
is a célt szemléli, nem az oda ve-
zető utat. Ez a krisztusi szó két-
ségtelenül megerősíti keresztény 
öntudatunkat. 

A Szentírás szinte minden-
ütt jelképes módon beszél a vi-
lágosságról. Amint a sötétség az 
alvilág, a megsemmisülés képe, 
úgy a világosság az életé. „Aki-
nek nincs jövője, annak kialszik a 
lámpása” a Példabeszédek köny-
ve szerint, de az igaz ember Is-

ten arcának fényességében jár. 
Jézus Krisztus mondja: „Én va-
gyok a világ világossága. Aki en-
gem követ, nem jár sötétben, ha-
nem övé lesz az élet világossága”. 
A megközelíthetetlen fényben la-
kó Isten benne válik fogható vilá-
gossággá, láthatóvá, érzékelhe-
tővé. Ő a hegyre épült város, akit 
nem lehet elrejteni, aki fényes-
kedik, világít, vonz. A keserű ta-
pasztalat azt mutatja, hogy a vi-
lág minden időben inkább elrej-
tené őt a sötétben, nehogy szerin-
te kelljen élnie. 

A felelősség óriási, kedves test-
vérek! Biztos, hogy nem könnyű 
tartóra helyezett világosságként 
élni, pláne akkor, ha bennünk is 
olykor csupán kialvó mécsesként 
pislákol. Mindig vannak azon-
ban követhető fáklyák: a szentek, 
vagy éppen közvetlen környeze-
tünkben egy-egy tanár, rokon, is-
merős, akire fel lehet nézni. 

A sóból, a fényből, a látható jel-
ből sokszor elég egy kevés is, 
hogy rendeltetését betöltse: elég 
egy piciny só az étel ízesítésé-

re, egy kis fénysugár, amely segít 
a barlang-labirintusból kitalálni. 

„Úgy küldelek titeket, mint bá-
rányt a farkasok közé” – juthat-
nak eszünkbe Jézus szavai, ha 
keresztény küldetésünkre gon-
dolunk. E farkasvilágban Jézus 
a szelídeket, a békességeseket 
mondja boldognak: azokat, akik 
megőrzik a másik ember iránti 
tiszteletüket akkor is, ha az nem 
is szolgál rá erre, akik nem akar-
nak bosszút állni a rajtuk esett 
sérelmekért, s nem is kiáltanak 
keserű átkot erre a világra; azo-
kat, akik a saját érdekeik önző 
hajszolása helyett törődnek a töb-
biekkel, segítségükre vannak a 
rászorulóknak. 

„Kik vagytok ti? Öngyilkosok 
csapata? Hát nem látjátok, hogy 
nem értek el semmi eredményt?” 
– kérdezhetik némelyek a ke-
resztényektől. Egyáltalán nem, 
kedves testvérek! Sőt, az egyet-
len lehetséges kiút vagyunk. A 
kérdés az, sikerül-e megőriz-
ni az emberiséget, visszanyeri-e 
emberi méltóságát? Ha a farkas-

csorda törvényei érvényesülnek, 
s az éppen legerősebbnek prédá-
jává lesz a többi, akkor pusztulás 
fenyegeti az emberiséget. A ke-
resztények az élet, az emberiség 
túlélésének egyetlen lehetséges 
kiútját mutatják szelídségükkel, 
felebaráti szeretetükkel. 

 A sónak mindig marnia kell a 
környezet közömbösségét és azok 
nyelvét, akik csalárd módon azt 
hangoztatják, hogy elég csak ad-
dig törődni az egyházzal, amíg 
például, valaki elsőáldozó és bér-
málkozó volt, vagy egyházi házas-
ságot kötött. Jézus tanítványa nem 
válhat ízetlenné vagy ízléstelen-
né. Jézus nem azért küldte tanít-
ványait, hogy mindig igent mond-
janak a fennálló társadalmi rend-
re és annak nem egyszer hitet 
romboló szokásaira, hanem azért 
küldte őket, hogy életükkel úgy vi-
lágítsanak környezetükben, mint-
ha ők lennének a világ világossá-
ga vagy a hegyre épült kivilágított 
város a sötét éjszakában. 

Az egyházatyák merték ki-
mondani: Isten azért lett ember-

ré, hogy az ember Istenné lehes-
sen. Manapság kiegészíthetjük 
ezt a mondatot: Isten azért is lett 
emberré, hogy elvezessen az igaz 
emberségre. 

A só is, a fény is az élet szolgá-
latában áll. Ez a feladat vár a ke-
resztényekre is: szolgálják em-
bertársaik életét, így követve Jé-
zust, „Azért jöttem, hogy életük 
legyen.” Krisztus szeretete arra 
sürget, hogy ne a saját bölcsessé-
günkre hagyatkozzunk, hanem 
Isten erejére, és benne bízva mer-
jünk szembeállni világunk önzé-
sével és brutalitásával, és  „ak-
kor majd felragyog világosságunk, 
mint a hajnal”, ez a fény eloszlatja 
a világ sötétségét. Gyökössy End-
re mondásával szeretném zárni 
elmélkedésünket: a keresztény 
ember ne beszéljen a hitéről, ha-
csak nem kérdezik, de úgy éljen, 
hogy kérdezzék! Ma ahhoz ké-
rünk sok kegyelmet, hogy sokszor 
megtapasztaljuk, milyen nagy 
öröm mások életét megfűszerez-
ni, világítani, lángolni! 
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