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A SZENTSÉGEK FELFEDEZÉSE
A szentségek felfedezése tulajdonképpen gyakorlati probléma, pontosabban

pasztorálteológiai kérdés. Az egyház doktrinajában ugyanis kezdettől fogva töret
lenül élt az isteni kinyilatkoztatás, szentségtani vonatkozáshan is. Az egyház és a
teológia történetében azonban mindenkor voltak és lesznek igazságok és tények,
amelyeket gyakorlatilag újra és újra meg kell találnunk. Új korban új szempont
ból vizsgáljuk a kinyilatkoztatott igazságot, s új meglátásaink megújítják és gaz
dagítják a keresztény él ebet. Ez nemcsak azért van így, mert Isten szava kimerít
hetetlen kincstár önmagában, hanem főleg azért, mert Isten szava élő szó, amely
a hit által az ember életében újra és újra inkarnálódík, fejlődik, kiteljesedik, Azért
van, hogy bennünk életté legyen, hogy személyíségünk és közösségünk részévé
legyen, hogy magatartásunkban, s cselekedeteinkben irányítsen. Az isteni üzenet
történeléhez tartozik, hogy néha megfeledkezünk róla, vagy csak részben fogjuk
[el és valósítjuk meg, aztán ismét felfedezzük. A pasztorálteológia egyik feladata,
hogy ébren ,tartsa az isteni üzenet időszerűségét, hogy a figyelmet az itt és most
leülönösen fontos igazságokra terelje, és azokat - az ember mostani igényei és
körülményei figyelembevételével - alkalmazza, életre váltsa.

A szentségeket - fenti értelemben - a keresztény hit története során már
többször fel kellett fedezni, mert időnként változott történeti jelentőségük és ezzel
együtt a szentségi pasztorális gyakorlat is. Jelenleg ezen a téren éppen új fejlődésí

szakaszban vagyunk. A pasztorálteológia, ezen belül is a liturgikus teológia sikere
sen újra felismerte a szentségek jelentését és jelentőségét, de a lelkipásztori gya
korlat mind ez idáig nem tudta kellően értékesíteni az új meglátásokat és irány
elveket. Mert igaz ugyan, hogy világszerte nagy lelki rnegújulásc eredményezett a
Iiturgikus mozgalom, s ennek a megújulásnak látható eredményei is vannak, de
éppen a szentségi élet vonatkozásában a reform még sok kívánnivalót hagy maga
után és sok problérnát vet fel. E paradox helyzet jellemzésére Ratzingert idézem:
.,A mi korunkat egyrészt az egyház századának lehetne rnevezni; de ugyanilyen
jól nevezhetnénk a liturgikus és szentségí mozgalom századának is, mert az egyház

, felfedezése, amely a két világháború közti időre megy vissza, az őskeresztény li
turgia lelki gazdagságának feltárásán és a szentségi princípium felfedezéséra nyug
szik. Századunk talán leggyümölcsözőbb teológiai eszméje, Odo Casel misztérium
teológiája a szentségí teológia iterüIetéhez tartozik, és túlzás nélkül mondhatjuk,
hogy a patrisztikus idők óta a szentségek teológiája soha ilyen virágzást nem élt
meg ... De mimdez csak a helyzet egyik oldala. Mert a mi liturgikus mozgalommal
és a szentségí teológia megújulásával jellemzett századunk ugyanakkor szakra
mentálís krízist él át, idegenkedést mutat a szeritség realitásával szemben ..." (1.)
Kérdéses tehát, sokszor egyedi esetekben is, hogy az eucharisztikus élet fellendü
lése és áli\alában a liturgikus megújulás benső elfog,adásból és megélésből fakad-e,
azaz a külsőleg eredményesnek látszó reform igazi, bensőséges szentségí életet il
lusztrál-e? Ilyen helyzetben lelkipásztori kötelességünk rámutatni újólag a sZlentségi
élet teológiai ,alapjaira és a pasztorális gyakorlat számára megjelölni azokat a
szetnpontokat, amelyek a mai embert hozzásegítik a szentségí élet teljesebb értékű
megvalósításához.

Teológiai megalapozás a zsinaton

A szeatségek gyakorlati felfedezése a legujabb időkben a II. vatikáni zsina
ton teljesedett ki, amikor a zsinat az egyház tevékenységének a "csúcsává" és "for
rásává" nyilvánította a liturgiát. Ezzel meghatározía a szentségí pasztoráció egye
dülálló jelentőségét is, hiszen a liturgia lényegét a szentségek alkotják. A litur
gia és a szentségek, következőleg az egyház és a szentségek szoros összeóartozásának
a hangsúlyozása már csak azért is fontos, mert az eddigi hibás szemléletmódot
igazítja kí a zsinat, amikor a liturgiát és a szentségeket Krisztus és az .egyház
misztériumán,ak egységében határozza meg. Ezzel a kiemeléssel megóv mind a li
turgikus esztéticizmustól, mind a .I'art pour l'art, individualista jellegű szakrarnén
talizmustól. (Gondoljunk arra, hogyan értettük eddig külön-külön a liturgia és a
szeritség fogalmát. Még a legutóbbi hittankönyvekben is, a zsinat előtt, a kettő csak
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alig-alig tartozott össze. A liturgia kisebb tartalmi körrel rendelkezett, mínt a
szentség, s valamiféle ceremóniát, Isten előtti viselkedésformát, "isteni etikettet"
jelentett a közfelfogásban. A szentségek pedig majdnem kizárólag mint kegyelmi
eszközök szerepeitek passzív felfogásbari - bocsánat a kifejezésért! -, mint lel
ki fogyasztási cikkek, nem pedig mint elkötelezettségre és küldetésre indító kegyel
mi források.) A zsinat tehát elhelyezte a liturgiát és a szentségeket az egyház életé
nek és küldetésének egészében. Egyébként ezt az ekklézíológíaí és pasztorális ki
emelést leszámítva a szentségek fogalmát illetően semmi olyan újat nem mondott
a zsinat, amit a teológia már korábban a szentségekről ne hirdetett volna. A szerit
ségtan szísztematíkus kiépítése lényegileg már Szerit Tamás Summ.a Theologicájában
megtörtént, erre a reológiai alapvetésre támaszkodik a zsinat liturgikus teológiája,
s erről - ha röviden is - a mostaní Szerit 'I'amás-jubileum alkalmával meg kell
emlékeznünk.

Milyen Iíturgia-, illetve szeritség-fogalmat találunk az első jelentős zsinati do
kumentumban" a liturgikus konstítúcíóban ? '(Ltt mindjárt meg kell jegyeznem,
hogy amit a zsinat a liturgiáról mond, az érvényes - par excellence - a szerit
ségekre is, ahogy ez az egyik idézetből éppúgy kitűnik, mínt Szerit Tamás szeritség
meghatározásából.)

A zsinat összefoglalóan, mísztéríum-jellegé- és célját kifejezve, a liturgiát az
üdvösség műve megv,alósulásának mondja : "Ahogyan Krisztust kűldötte az Atya,
úgy küldőtte Ő maga a Szentlélekkel betöltött apostolokat, mégpedig nemcsak
azért, hogy az evamgéliumot hirdessék minden teremtménynek, tanítsák, hogy Isten
Fia a maga halálával és föltámadásával megszabadított mínket a Sátán hatal
mából és a haláltól, és áthelyezett az Atya országába, hanem azért is, hogy az ál
dozat és a szakramentumok által, - ment e kettő körül fordul meg az egész li
turgikus élet, - megvalósítsák a .mogváltás művét, ahogyan azt hirdették" (2.).
Részletesebb, leíró, quasi-definíciót a konstitúció 7. pontjában !találunk: "Joggal
tekinthetjük a liturgiát, mint Jézus Krisztus papi tevékenységének gyakorlását,
amelyben érzékelhető jelek jelzik is, de egyszeramind mmdegyik a maga sajátos
módja szerírut meg is valósítja az ember szentté tevését. amikor a teljes közös is
tentiszteletet Jézus Krisztus mísztikus teste, vagyis a Fej és a tagok együtt mu
tatja bei'. Röviden, pontokba foglalva teháit a liturgia: 1. Isten üdvözítő művének

valósulása; - 2. Jézus Krisztus papi tevékenységének gyakorlása; - 3. az ember
szenttétevését jelző és valósító jelek által; - 4. az egyház (az egész misztikus test)
istentisztelete.

Szent Tamás lényegében ugyanezeket rnondja a szentsógekről. Csak a legfon
tosabbakat idézem: "Az újszövetségi szentségek nem csupán jelzői a kegyelem
nek, hanem létesitől is" (3). "A szentség emlékeztető jele annak, ami megelőzte,

Krisztus szenvedésének. Rámutató jelzője a kegyelemnek, amit bennünk Krisztus
Urunk szenvedésének erejében létesít. És előrejelzöíe a jövendő megdícsőülésnek'

(4). Krísztus papi tevékenységére és a kul.tuszra vonatkozóan: "A szeritség hatása
Krisztus Urunk szenvedésének érdeméből van. Szenvedésének ereje hat a szerit
ségekben" (5). "A krísztusí vallás egész szertartásrendje Kriszcus papságából ered"
(6). "Szenvedésében létesítette a keresztény vallás liturgiáját (itt a rítus kifejezés
szerepel Szent Tamásnál, de ez ma a liturgia kifejezésének felel meg egyértékűleg),
ahogy az Efezusi levél 5. Iejezece tanúsítja: .odaadta magát érettünk áldozatul,
jóillatú áldozatul Istennek'" (7). Nem akarom az idézeteket tovább szaporítani,
hogyan tér ki Szerit Tamás az egyes szentségek ekkléziológtat vonatkozásaira. Az
eddigiekből is láthatjuk, milyen dinamikus, mai szentségf'ogalmat tanírott. Talán
túlságosan is mait az akkori szentségí gyakorlat szemszögéből, Tény az,· hogy Szent
Tamás szentségtani szemlélete a gyakorlatban hamar feledésbe merült, s az egész
liturgikus é1ett válságba került. A válság okait keresve - részletességre nem tö
rekedhetvén -. a fő okok között meg kell jelölnünk a nomínalizmust, amely ki
üresítette a szentségtaní fogalmakat, majd a XIV. században már egyre erősödő

individualista szemléletet és közszellemet. végül a humanizmust, a reneszánsz li
turgikus elhajlását, amely mítíkus elemeket honosított meg a liturgiában. Ide
kell számítani persze az egyháziak, lelkipásztorok körében is tapasztalható elvilá
giasodást, amely szinte teljesen alkalmatlanná tette őket a liturgia mlsztériumá
nak megértésére és intenzív megélésére. Ilyen előzmények után jött a reformátorok
antíszakramentalízmusa, amely további gátat vetett a szentségí fejlődésnek. A tri
(honti zsinat egységesítő részletes szentségtana nagy lehetőséget nyitott meg a szerit
ségi pasztoráció megújításához, de a külső történelmi események nagyon megne
hezítették a kibontakozást. Kevéssel utána a janzenizmus rigorizrnusa, majd a fel-
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világosodás mísztéríum-ellenes racíonalízmusa dermesztőleg hatott az egyház benső

életére. Maga a misztérium-fogalom, ahogyan Karl Rahner mondja, a német idea
lizmus térhódításával vált tartalmatlanná, és kezdett jelenteni eredeti tartalmával
épp ellenkezőleg valami homályos, értelmetlen, titokzatos dolgot (8). Ebben a sors
ban osztoztak a szentségek is. Nem csoda, ha ilyen körűlmények között nemegy
szer mágikus eszközzé váltak az egyszerű nép között, vagy értelmetlen cerernő

niává az értelmiségiek között.
Hosszú megújulasi küzdelem kezdődött ekkor az egyházban, amelyet "litur

gikus mozgalorn" névvel szoktunk jelölni. Dátumszerűen pontosan is megjelöl
hetjük a kezdetét: 1837-ben a solesmes-i bencés apátság megalapításával. Guéranger
apát vezetésével új lelkiségi irányzat kezdett kibontakozni, amely a Iíturgiából
táplálkozott. Francia földről német területre is átcsapott a lelkesedés, Guéranger
példájára a beuroni apátság alapításával (1863) kiszélesedett az új lelkiségi moz
galom, s ebben nemcsak a Guéramger iskolájába jár6 Wolter-testvérek, Maurus
és Placidus, az' alapítók jeleskedtek, hanem a hozzájuk csatlakozó teológusok is,
akik a kiváló ekklézíológus, J. A. Möhler (+1838) tanítványai voltak. Beuron után
a belgiumi Maredsous (1872) és a lővení Mont-Césare apátság (1899) következett,
Lambert Beauduín (1873-1960) szellemi irányításával. Ö volt az, aki az addig
hermetikusnak látszó mozgalmat kiszélesítette népi mozgalommá, hangsúlyozva a
hivők tevékeny részvételét a kuhtikus misztériumokban. Ez a törekvés hamarosan
hivatalosan is támogatást kapott, Szent X. Pius nevezetes olasz nyeívű Motu pro
priója 1903-ban (november 22.), a "Tra le sollecítudínl", amelyben az egyházi ének
ről és zenéről rendelkezik, színtén a legszentebb misztériumban való cselekvő rész
vételt sürgeti. A szentségí pasztoráció szempontjából még jelentősebb volt Szent X.
Pius "Quam singulari" dekrétuma az elsőáldozásról, amely a szentségi élet cent
rumát, az Eucharisztiát ajánlotta, mint a keresztény élet legfontosabb forrását. A
németországi liturgikus mozgalom jelentősen megerősödött a Maria Laach-i apát
ság tevékenységével. Ildefons Herwegen és különösen Odo Casel (1886-1948) mun
kassága főleg a liturgikus lelkiség teológiai alapjainak kidolgozására irányult. Ha
még felsorolom a nálunk is ismerős Dom Columba Marmíon és Pius Parsch (1884
1954) nevét, világossá válik előttünk, mennyi munka, odaadás és áldozat előzte meg
a szentségi pasztoráció zsinati újraértékelését. (Egyébként szembetűnő, hogy Szerit
Benedek fiai közül mílyen szép számban ismerték fel, az Alapító szándékának
megfelelően, hogy apátságaiknak az Opus Dei, a liturgikus lelkiség forrásaivá, ih
letőivé kell válniok.)

A második vatikáni zsinat tehát - hangsúlyozni szeretném - nem előzmények

nélkül és nem hirtelen, ahogyan so-kan gondolták, hanem sok fáradság, sok évti
zedes munka éSI kísérlet után találta meg a keresztény élet megújulásiának kulcsát,
amikor a liturgiát és a szetitséoeket az egyház é~etének és tevéloenységének egységé~

ben szemlélte, és laz egyház küldetésének és dinamizmusának alapjává tette. "Min
den körűlmények között marad a liturgia a csúcs, amely felé tör az egyház cse
lekménye, és egyúttal a forrás, amelyből minden ereje fakad ... Tehát a liturgíá
ból, - elsősorban és legfőképpen pedig az Eucharisztiából, mint forrásból - árad
belénk a kegyelem és általa valósul meg a legnagyobb hatóerővel Krisztusban az
emberek szentté tevése és Isten dicsőítése. Márpedig az egyház mínden más mun
kájának e felé, mint cél felé kell törnie'.' (9). Ebben a szemléletben az egyház, mint
"őss2Jentség", mint Krisztus hatékony jele az egyes szentségekben realizálódik az
egyház tagjainak megszenteltségo által. Ez vonatkozik az egyház tevékenységére is,
akár az egyház benSIÓépítéséről, akár a világ szolgálatáról van szó, amely a világ
megszentelését jelenti. "Az egyház Krisztusban míntegy szentsége, vagyis jele és
eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységé
nek" (10).

Gyakorlati követelmények

Miután röviden megvizsgáltuk a szentségi pasztoráció zsinati teológiai alapjait,
az a kérdés merül fel: mely pontokat kell hangsúlyoznunk a gyakorlat számára,
hogy a mai ember életében. a szeritség betöltse krisztusí rendeltetését? Hogyan
tudjuk hatásosabban, eredményesebben beállítani a szentségeket a kenesztény é~et

egészébe?
A kérdés megválaszolásához nemcsak a szentségek dogmatikai értékelését kell

tekintetbe vennünk, hanem - pasztorális kérdés: lévén - a mai ember gondolko
dásmódját, motívációs igényeit és hitbeli problémáit is. Az előbb már idézett Joseph

579



Ratzinger a mai emberr szeatségtől való idegenkedésének fő okát abban látja, hogy
nincs elég érzéke a szimbólumok iránt. Nem szimbolísta gondolkodású, hanem funk
cionális szeniléletű. A dolgokat általában csak annak tartja, aminek látszanak
szerepük, működésük, tevékenységük szerínt (11). Ez a' szernléletmód persze által
Iános hit-probléma, nemcsak a szentségekkel kapcsolatos. Kétségtelen, hogy a mai
emberek többségére, még a hívőkre is sokszor jellemző bizonyos pragmatísta-egzisz
tencialista értékelésmód : aszerint értékelni a dolgokat és eseményeket, mít jelent
nekem, mit használ nekem, mire kötelez: a világhoz és az emberekhez való kap
csolatomban stb. Azt gondolom, apasztorációnak nem szabad félnie ettől a 'prak
tikus szemléletmódtól, hanern fel kell emelnie a magasabb, az isteni igények színt
jére, és itt szabadabban lehet alkalmaznia a "sacl'amenta propter homínes" elvet.

A fennlek figyelembevételével a lelkipásztorkodásnak mindenekelőtt a szentsé
gek misztériurn-selleqét, ezen belül is a szeatségek ekkléziológiai dimenzióit kell
kiemelnie. A minisztérium-jellegben a személyes, tudatos és szabad részesedés ténye
a domináns elem, vagyis az a tény, hogf'a szentségek az isteni életbe kapcsolnak
be Krísztus által. Minden szeritség közvotlenül Krisztusra utal, Vele köt össze és
Benne részesít az emberi egzisztencia valamely alapvető igényében. egyéni és kö
zösségi vonatkozásában. Krisztusban pedig az Istennel egyesülünk. Más szavakkal:
Krísztus emberségében, mint hatékony kegyelmi jelben, azaz szentségben, nemcsak
önmagát közölte az Isten, hanem megmutatta az általa teremtett és isteni életre
meghivott embert is, megmutatta az ember méltóságát, célját és jövőjét. Ezért Krisz
tus - ahogyan Schillebeeckx rnondja - Istennel való találkozásunk, Benne való
részesedésünk "alaps2lentsége" (12).

Itt azonban, a személyes krisztológiai vonatkozásnál nem állhatunk meg, be
kell mutatnunk a szentségek közösségi, ekkléziológiai dimenzióit is. Krisztus szerit
ségí ereje és küldetése történetileg az ő testében, az egyházban realizálódik. Az
egyház örökölte Krisztus erejét és küldetését, örökölte "szentségi mívoltát". (Ez az
igazság főleg Szerit Pál teológiájának minduntalan visszatérő tétele; ő egy életre
szólóan, élményszerűen tapasztalta meg a damaszkuszi úton Krísztus és az egyház
azonosságának igazságát.) De hogyan részesednek a taqok. Krisztusnak és az egyház
nak szentségében?- ez: tulajdonképpen a fordulópontot jelentő gyakorlati teológiai
kérdés. Szent Tamás - Szent Pál teológiajára támaszkodva - azt mondja: Krisz
tus szenvedésének ereje "azon a lelki kapcsolaton keresztül fejti ki hatását ben
nünk, amit a hit és a hírt szentségei létesítenek' (13). Pasztorális megfogalmazásban
tehát a szentségek úgy jlelennek meg előttünk, mint a Jézus Krisztusban v,aló hit
jelei, amelyek által beletagozódunk az ő testébe, az egyházba, és felszentelődünk

az ő küldetésére. Eszerint mánden szeertség elkötelezettség Krísztus életének; és kűl

detésének a folytatására az ő misztikus testében, az egyházban. Elkötelezettség
mindenekelőtt az Isten iránti hálára, az ő megdicsőítésére, továbbá arra, hogy
Jézus példája szerínt tanúságot tegyünk mínden ember előtt Isten szerétetéről és
irgalmáról. Ez a tanúságtétel a szerétet cselekedeteire indít és ösztönöz. Mível mín
den szeritség Legközvetlenebbül az egyházra utal, elkötelezettséget jelent nemcsak
az egyéni üdvösség munkálására, hanem az egyház építésére és misszíójának tel
jesítésére is, hiszen az egyház az üdvösség eseménye míndenkí számára, lényege
szerínt tehát missziós közösség,

Igy a mai szentségí pasztorációban a szentségek elsősorban úgy mutatkoznak,
mint a hit szentségei és az egyház életében és küldetésében való részvételünk
alapjai, forrásai. Hit és szentség kapcsolatáról így szól a liturgikus konstítúcíó:
"A szentségek rendeltetése az ember szentté tevése, Krísztus testének felépítése,
és végül az Istennek járó tisztelet megadása. A másik rendeltetésünk, hogy mínt
jelek, a megértést és a tanítást szelgálják. Nemcsak feltételezik a hitet, hanern
azt szóval és anyagi elemekkel táplálják, erősütik és kifejezik: -ezért nevezik
a hit szentségeinek is" (14). Eszerint a szeatségek egyrészt feltételezik a hitet,
ugyanakkor tanúsítják, dokumentálják, másrészt adják és növelik, azaz valósítják
a hbtet, A szentség előtti hit nyilván nem azonos egészen a részesedés által töké
letesített hittel. A feltételezett hit még csak előkészítő hit, tulajdonképpen meg
hívás és bevezetés a szentségi életbe, Talán nevezhetjük mísztagogíkus hitnek is.
Rámutat részesedésünk tárgyám és céljára, Istenre, aki egyedül szent, de már az
Ószövetségben azt kívánta az emberektől: "Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti
Istenetek, szerit vagyok" (3 Móz 19,1). Rámutat Krisztusra, akinek erejében meg
szentelődünk, akinek életére formálódunk. altivel együtt eltemetkezünk és vele
együtt fel is támadunk - ahogyari Szent Pál írja a kolosszabeltekhez - .,az Isten
erejébe vetett hit által, aki föltámasztotta őt a halálból" (Kol 2,12). Ez az előkészítő,
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bízó hit és a szeritség mindig is összetartozott. Amikor Fülöp diakónus megkeresz
teli Kandaké, .etióp királyné udvari tisztjét, előbb hitvallást tetet véle: "Ha teljes
szívvel hiszel, lehetséges" (ApCsel 8,37). A szamariabeliek is csák akkor kapják
meg a Szentlelket az apostolok által, miután "befogadták Isten igéjét" (ApCsel 8,34
37). Figyelemre méltó, hogy az előkészícő hit, illetve igehirdetés és szentségek ösz
szetartozását mennyire kiemelik az új liturgikus rendelkezések, nemcsak az eucha
risztikus áldozatnál, hanem a többi szentségeknél is.

De nemcsak előkészítő fázisban tartoznak összo a hit és a szentségek, hanem
a cselekmény közben és ennek hatásaiban is. A szentségek dokumentálják, hogy la
keresztény hitnek az ember minden lényeges életlvelyzetében van jelentése, vian
mondaniv,alója. Bizonyítják, hogy Isten Jézus Krísztusban magára vállalta az em
beri alapszituációk mindegyikét, és megszentelí azokat. Nincs olyan körülmény az
ember életében, amely alapveően istentielen volna vagy Isten számára idegen vol
na. A legprózaibb és legszürkébb ügyünk sem érdektelen és reménytelen az Is
ten előtt, aki magához emel minket Krisztus által. A szentségek így Isben jelenlévő,

élő hűségének és szeretetének ,a jelei.
Hasonlóképpen új távlatokat nybt a hit a szentségek által az egyház és a vi

lág, a kereszté-au ember és a. világ viszonylatában. A Jézus Krísztus szorzette üd
vösség az egyházban lesz láthatóvá a világ, számára. Az egyház már puszta jelen
létével is jel, de hitének, reménységének és szerétetének tanúságtételével szentelí
meg a világot, formálja át Krísztus hasonlatosságára, s így lesz szentsége, haté
kony jele a világ üdvösségének. Az egyháznak e szakramentáüs hivatását konkre
tizálják az egyes szentségek az emberi élet alapvető vonatkozásaiban, a születés
és a halál, személy és társadalom, család és vallási közösség, bűn, és kiengesztelő

dés. hivatás és szenvedés víszonylataíban. Ezekben az alapszituációkban konkre
tizálódik és egyben erősödik hitünk a szentségek által. Ezekben épül és ragyog fel
a világban Isten országa, nem a szenzácíók és rendkívüli események birodalma,
hanem a béke és a kegyelem hétköznapi országa, amely bennünk van. A szentsé
geken keresztül így valósul Isten üdvözítő terve a világban, "hogy az idők teljes
ségével Krisztusban, mint főben foglaljon ÖSSze mindent, ami mennyben és földön
van" (Ef 1,10).
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sing, 19ő6. 3. - (2) Sacrosanctum Concilium, 6. - (3) Surnrnn Theol. III. 62. l. - (4) Summa
Theol. III. 60. 3. Ez és a többi Szent Tamás idézet is Bálint József nagyszerű, kéziratos
Summa-fordításaiból való. - (5) Summa Theol. III. 64. 1, ad 2. - (6) Summa Theol. III.
63. 3. - (7) Summa Theol. Ill. 62. 5. - (8) R.ahner, Karl: Geheimnis, theolcgisch. In: Hein
r ich Fries (Hrsg.) Handbuch 'I'heologíscher Grundbegriffe I-II. München, 1963. I. 447. - (9)
Sacrosanctum Concilium, 10. - (10) Lumen Gentium, 1. - (11) Ratzinger, J., i. m. 4-5. 
e2) Schillebeeckx, E. H.: Christus, Sacrament der Gottesbegegnung. Mainz, 1965'. - (13) Sum
ma Theol. III. 49. 6. ad 2. - (14) Sacrosanctum Concilium, 59.

VIDA TIVADAR

A BIBLIA AZ ORVOSLÁSRÓL
A biblia és az orvoslás művészete, tudománya első pillantásra ogymástól távol

eső valóságok. A biblia szerit könyv, vallási tárgyú írásművek gyűjteménye; az
orvoslás viszont a beteg emberen végzetit olyan tevékenység, amely a beteg korábbi
egészségének a helyreállítására irányul. Aki azonban közelebbről is megismerkedik
a bibliai írásrriűvckkel, észreveszi, hogy tartalmuk kiterjed az emberi életnek
csaknem valamennyi területére. És ez nem csoda. Hiszen ha a vallás - mínt már
Szent Agoston meghatározta - az Isten és ember kÖZJti kapcsolat, világos, hogy nem
lehet eleve kizárni ebből a kapcsolatból semmiféle emberi életmegmyílvánulást, így
a betegséget, s annak gyógyítását sem.

XV. Lajos francia király udvari orvosa, Jean Astruc (1684-1765) volt az, aki
1ni3-ban elsőnek fogalmazta meg aZlt az elméletet, hogy a biblia első könyve nem
egyöntetű írásmű. Az általa így megindított szövegkritikai kutatás mai eredményei
szerint a bibliának és egyes könyveinek megvan a maga keletkezés- és irodalom-
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