
tartalmi képződmények affektív gyö
kerei után kérdezzenek. Holott már a
nagy világnézetek keletkezése is rnu
tatja, hogy vítágnézcte.c gyakran a
megelőző affektív dőntésekböl nőttek

ki. S ami érvényes a nagy gondolko
dók világnézeteire, érvényes a népek
viJágnézeteire is. Sajná la tt rl állapít
hatjuk meg - írja Siegmonrl -, hogy
az anyaggyűjtés előtérbe helyezése
könnyem eltéríti a valláskut aí ást erc
deti órdcklődésétől. Miként a növény
gyűjtő szenvedélvét is kimerítheti ma
ga a gyűjtés, s utána már nem is jut
eszébe, hogy töprengjen a növény ős

képe felől, ahogyan Goethe cselekedte.
A vallási és világnézeti j'2lenségE!l,et

csak úgy értheti ük és magyarázhat-

juk meg, ha legmélyebb lelki alapja
ikat sem hagyjuk számításon kívül.
Ebben az esetben pedig nyilvánvaló
lesz, hogy nem állíthatjuk oda azonos
értékkel egvetlen egyenes vonalra az
összes jelenségeket. Az ember örökké
megmaradó lénye ugyanis egy mély
kcttéhasadtságot rejt magában, arnelv
szüksógszorűenkihat a végső dolgokat
illető gondolataira és nózeícire. Eil:iblíl
következik, hogy ha a népeket vil;';:;
nézett alap-magatartásuk szer-int 052

tályozzuk, egvszorű és természetes
osztályozást nyerünk. S ez az osztá
lyozás - mint Mohr hangoztatja 
"annyira szilárd, hogy a kultura 00'1.
szes többi tartozékainak vál továs a:
közepette is megállja helyét H.

----------

A KIS ÚT

Kezdenek kimenni c. divatból a szenteltvíz, u, sz(mteLtgyertya, ta feszület a
lakásban, a hamvaz/wdris. Tal.án nem is olyan 7~agu kár él'WIc. Eseaeg a haan
nazkotuissa! tennék kivételt, mert nem lárt felid.ézni v,elea natril )v'Ingll1atút.
A vallásosság lényege ezek nélkül is megmarad. Aza fontos, hogy huseuátiul:
a szentségeket, mint a kenuelem eszközeit, Sőt bizonyos esetekben bizarl'nak
és érthetetlennek tiiruk, tuikor az Egyház cirkuszt áLd meg, 1)lagy r:epüLőgépct.

Emlékezetemben van egy ka.nadai repülőgép esete. 1950-ben, a szentévben in
dult vissza Rómából 58 ut.astuoa]: Volt köztük 10 pap és 6 aplka. Egy kanadai
nak a szenttéavatásá;! vettek részt, Indulás eUjU, november 3-án lMg kihaUgél
táscm voltak a pápánál. Áldisával bo~sátotta ó."et útjukm..A francia Alpok
föWtt lezuhantak és m.indnyájan odavesztek. Mi értelme volt a sok áldá-snak ?
Van, aki azt hiszi, hogy ne nl érheti baj azt, aki szenteT:métnyeket használ, vtuqy
az Egyház áldásaiban részesül, a másik meg Q.::: t hiszi. akicor érné bél). he
ilyeneket eiutasitcma.

.Mi az igazság elJöen a kérdésben?

Ismoretes dolog' valamcnnvíre is
képzett katol ikus előtt, hogy a hét
szentség mind Krisztus "találmánya".
A kegyelem, azaz Isten ereje árad be
lőlük, éspedig közvetlenobbül, mínt
ahogy a Nap ereje árad az izzólám
pából, a dínamóból, az ízes gyümölcs
ből. A szentségekből áramló erő meg
szentel, erősít házasságban, betegség
ben vagy bűnös állapotunkban.

A szentelmények szerzője az Egy
ház. Az ő találmányai a szenteltvíz,
hamvazkodás, a megáldott feszület.
Hasonlitanak kicsit a szentsógekhez,
Számuk sokszáz, beleértve az áldáso
kat is.

Lássuk a szentelmémjek: teológúí,iát.
Amikor az Egyház hamut, házat, vagy
vizet szentel , két gondolat vezeti.

lQ6

a) Az Isten Jézusban emberré lct:.
s ezzel meg tisztelte az anyagi világot
a természetet. Lefoglalta, megnemesi
tette, sőt meg is szenteli jelenlétével.
Isten a megtestesülés által nagy befo
lyást gyakorol mlndcnrc a nagy ter
mészetben is.

b) Azonban a gonosz lélek is gyaku
1'01 még bizonyos befolyást a dolgok
ra s ezeken keresztül ránk is. Ú gy
van ez, mint mikor a nap fölkel. Vi
lágosság és meleg szóródik szét a vi
lágon, de pl. az erdőkben még sok az
árnyék és hűvös van. Mindez csak
akkor oszlik el egészen, amikor a nap
már a delelőn jár. így vagyunk Krisz
tussal is. Az Egyház még fiatal. A
földkerekség emberi történéséből csak
2000 év az övé. Még sok a tisztu lat-



lanság emberben, dolgokban. A mun
ka, a lakás, az anyag sok veszélyes
ingerlést váltanak ki belőlünk.

Ez a két tény vezeti az Egyházat,
amikor pl. vizet szentel. házat, vagy
templomot áld meg. Kéri imádságá
ban, hogy akik ezt a szenteltvizet ma
gukra hintik, vagy a házban laknak,
azokra jobban hassanak Krisztus erői,

s ugyanakkor gyöngüljön közöttük a
gonosz lélek befolyása.

:\Iiket neoeziink: tehát szcntelmé
nuetcnek ? Olyan tárgyakat, ami], fö
lött az Egyház a fenti két gondolat
szerint imádkozott. Ezzel kiveszi azo
kat a profán dolgok sorából és áthe
lyezi őket, valamint használóikat az
Istenből áradó segítő kegyelem erő

sebb sodrába.
Milyen dolgokat áld így meg az Egy

h.áz ? A teret, az időt és mindent, ami
a térben és időben helyet foglat Leg
klasszikusabb ezek között a templom
megáldása. Püspök végzi, vagy meg
hatalmazott pap. Ezzel az áld.:\.:i·sal <\

templomnak sokezer köbrnótcr-ny i t·';~·

kockáját kivágja a rnindcnsécből. Is
tennek foglalja le és kijelenti, 110:;y
j ilos benne minelen világias üzclcm.
Szent hely lett belöle s az a hivatása,
hogy fogadja be Isten néoét, amikor
összegyülekezik Krisztus köré.

Ki ne látná ennek a szcntelmóny
nek az erejét és klsuaárzását a kör
nyező világra és a benne össccgyüle
kezökre? Innét száll szerteszét a me-z
szentelt harang szava is. Hívogat: .Jőj

jetek, mert Krisztus itt osztja kegyel
meit !

Számos ilyen megáldott tél' lehet
séges: Ll lakószoba, a malom, sok más
egyéb. Azt kéri az Egyház az áldás
szővegében, hogy a benne tnrtózkodók
ne csak általános kegyelmeket k anja
nak, hanem különösebbeke t is. JVleg
áld az Egyház minden dolgot, ami 161'"
ben és időben az emberek használa
tára van. A Rituale Romanumban 180
áldáshoz van megfelelő szövea. Ilve
nek él vasút megáldása, a tűzoltósze

reké, rózsafüzéré, imakönyveké stb.
Hogyan fe.itik ki lelki tiatasui.a: a

szentelmények?
Lássuk előbb a víz' szentelésének a

szertartását. Ezt bármelyik vasárnap
megcselekedheti a pap. Odaáll az
edény fölé. Ott remeg benne nvugta
lan tükrével a vÍT.. Hova sietnét, te
nyugtalan? A tengerbe? Igen. az
édesvíz meg nem állhat, mcrt sótalan
s ha megreked. pocsolya lesz belőle.

Ezért van az, hogy a pap így szól
Creatura salis, te só, Isten teremt
ménye, állj elő! Megáldja, marékkal
beleszorja. Háromszor, kereszt-alak
ban. Azt mondja nekik csendes han
gon: Vegyüljetek el a Szorrthárornság
nevében.

Utána összeteszi Ei kezét és így kezd
imádkozni a víz fölött: "LegyőZJhetet

len és mindig győzelmes Isten, aki .3

gonosz lélek hatalmát roppant erőddel

megtörted. most a szororigatott Egy
ház és híveid nevében 'kérlek, áldd
meg ezt a vizet! Ahol széthirrtik és
nevedet h ívják, ott törjön meg a go
nosz lélek hatalma és kegyeskedjé'k
megjelenni köztük a kedves Szentlé
lek is!"

A II. század óta szokás, hogy a ke
resztény családokban, templomok aj
tajában ilyen szenteltvizet tartanak

Hogyan fejti ki hatását ez és a töb
bi szentelmény ? Nem úgy, mint a hét
szentsóa bármelyike. Mikor egy szent
ség létrejön, Jézus isteni rendelő aka
ratából azonnal és közvctlenül árad a
segítő és megszentelö kegyelem arra.
aki móltóan vette fel. A szentelrné
nye knél az Egyház csak kéri és re
méli - de nera alap nélkül -, hogy
a haszriálóik segítő kegyelemhez jur
nak.

Hogyan fejti ki hatását a szentrl
mé ny ? Nem ügy, mint az utcán fel
szedett szerencsepatkó. A babonás em- .
ber odaszegez í az ajtóra, mint a vui
lásos ember a szentcltvíztartót, IHi van
a szerencsepatkóban ? Semmi, hacsak
nem a kocsts kárornkodása, vagy cl

meghajszolt állatnak a nyögése, de
már az sem, mert lerúgta a lábáról,
őt meg kivitték a dögkertbe. Szetitel
ményeinkben pedig ott van az Egy
háznak az imája. Jézus bízta meg az
zal, hogy közvetitsa és hatásosan eVi
adja a hívek kérését.

A szentelrnények nem úgy fejtik ki
hatásukat, mint a négylevelű lóhere.
Mi van benne? A természet tévedése.
tovább lépett egy levéllel. Négyet lé
pett három helyett. Aki babonás, sze
rencsét vár tőle.

A szentelrnénveknél is tovább lép
ugyan az Egyház. Nem elég neki a
kegyelmet eszközlő hét szeritség.
Azonban nem tévedésből lép, mert Jé
zus tanította rá: Kérjetek és kaptok!
Bőven, megtetőzött mértékkcl kaptok I

Mt. 7, 7. Luk. 11, 9. Erre bátorkodik
így imádkozni: Jézusom, megáldom ezt
a vizet, templomot. házat, ételt. L,,-
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gye;1 elkülönítve a többi dolgoktól.
Erre kérlek, hogy akik használják,
vagy laknak benne, adj nekik segítő

kegyelmet és erősödjön köztük befo
lyásod. Szeritségeid kegyelmednek ha
talmas erőforrásai. Adj a szentelmé
nyekben hétköznapi, apró eszközőket

kezünk ügyébe, hogy bármerre fordu
lunk, vagy sumtelt olvasónachoz téved
tétova kezünk, tőled ilyenkor Iegatább
parányi segítséghez juthassunk.

Szóljunk külön a hamvazkodásról.
Téved, aki azt hiszi, hogy az Egyház
csak a halál hangulatát akarja vele
felidézni. Kitűnik a szövegböl, aho
gyan megáldja a tavalyi virágvasár
nap barkájának a hamuját. így szó
l í tja meg az Istent: "Könyörülj a ve
zeklökön, irgalmazz a bűnbánóknak

éi. áldd meg ezt a hamut!" S a kö
vetkezőket kéri azok számára, akiiket
meghint Hamvazószerdán: töredelmes
lelkülettel, bűneik bocsánatát, testük
eg és zségét, lelkük biztonságát s ami
kor valamit majd helyesen és jogo
san kérnek, abban való meghallga
tásukat. Tehát nem hangulatkeltő

szertartásról van itt szó, Érdemes a
hamuhintés szentclményéér t él temp
lomba elfáradni. Az Egyház egész lel
két beleadja. Négy or ációt, azaz kö
nvörgést mond el hozzá.

EJrnlítsük meg még a repülőgép meg
áLdásának a szortartását. Hasznos esz
köz a repülőgép. A repülés nagy él
mény és széles horizontot nyit meg
előttünk. A Rituale Romanum szöve
ge szerint az Egyház a következőket

kéri Istentől, amikor megáldja a gé
pet: utasai érkezzenek a kitűzött cél
hoz. szolgálja a gép mindnyájunk örö
mée Isten dicsőségét, tegye könnyeb
bé az emberek számára a közlekedést
- minél kevesebb bajjal. Akik pedig
benne ülnek, utazás közben 'kapják
mcc a földi vágyak fölé emelkedés
gondolatait és segítő kegyelmét. Mi
félc bizarrság van abban, ha az E!:;Y
ház. mint legfőbb érdekképviseleti
szervünk Isten felé elmondja ezeket
a kéréseket a nevünkben? Mit lehet
kifogásolni abban, hogy a kőzlekedés

-eszk őze mellesleg kegyelem eszközévé
is lesz s a repülés szellemi élménye
vaüásos lelki élménnyel párosul?

S ha a gép lezuhan? A meg nem
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hallgatott kérés még nem az imádság
csődje. A kérő imát mindig feltételes
reménnyel mondjuk s mondja az Egy
ház is: hallgasd meg, amennyiben ez
lelkem javára válik. Ha nagyobb jót
akarsz nekem adni, boldogan veszem.
Magasabbrendű kérnivalóink is van
nak, mint az, hogy halálunk órája ké
sőbbre tolódjon el. A kanadai repülö
utasai a római zarándoklás után, él

szenttóavatás ünnepségei és a szerit
atya áldása után nem a legjobb lelki
kondícióban indultak-e életveszélyes
útjukra ? Mikor a gép valószínűtlen

magasságban lebegett velük, és az
Egyház imájára segítő kegyelemben
volt részük, hogy égbetörő vágyaikkal
nézzenek le és föl. akkor érte őket a
halál. Igy meghalni kegyelem. Az üd
vözültek azóta Isten szemével látnatc
és mosolyognak fenti akadékoskodá
sainkon. Ezekután is szíveseboen ül
nék megáldott repülőgépre.Nem azért,
mert nem zuhan le, vagy a meg nem
áldott lezuhan, hanem mert jobban
érzem magamat ott, ahol velem van
az Egyház foganatos imája.

Abban igazat adunk a fenti kérde
zőnek, hogy a szentelmények és egy
házi áldások nem sziikséoesek. az üd
vösségre, viszont nagyon hasznosak. A
lakásban is kül őnbséget teszünk szük
séges és hasznos dolgok között, Szük
séges a fundamentum, a tartógeren
da, az ablak, az ajtó, ágy, asztal, szé
kek. De szívesen hazavisszük az első

ibolyát, mert a tavasz izenetét hozza.
Rózsát teszünk a váz-ába, mert a szép
ségnek és emberi szerétetnek az ihle
téseit leaniuk tőle. Festményt akasz
tunk a falakra, vagy rnűvészí karco
latot, hogy el ne felejtsük a neme
sebb és szellemibb emberség vágyait.
törekvéseit.

A szentelmények még többet érnek
nekünk. A megáldott !,eszület, a szen
teltvíz, a rózsafűzér, Mária-érem nem
csak azt mutatják alakásunkban.
hogy katolikus keresztények vagyunk,
hanem azt jelzik, hogy az Egyház hi
vatalos és [oqaruiios imája lüktet kö
rülöttünk. Az Egyházban pedig maga
az Istenember. Jézus Krisztus él.
imádkozik és ö maga terjeszti ki be
folyását reánk.

Kiss lsreán


