
LUKÁCSLÁSlLÓ A szentségek nyelvén
Az ember természetes életközege azonos az állatvilágéval: vízre,
levegőre, napfényre, táplálékra van szüksége. Az emberi személy
nek azonban más élettere van: a másik személy, a másokból össze
tevődő közösség. A személy csak közösségben, kapcsolatokban tud
önmagává lenni, kiteljesedett és boldog életre találni.

A közösség egymással folyamatos kapcsolatban álló, érintkező

személyekből áll. A kommunikáció a kommuniónak, a személyes
közösségnek a szívverése. "Lélektől lélekig" ható érintkezésünket
segíti is, gátolja is a testünk, az anyagvilág. Segíti, hiszen médiu
mot, hordozó eszközt szolgáltat a kommunikációhoz, az egymás
nak megnyíláshoz, az önátadáshoz. A beszéd kifinomult eszköz
rendszerét kiegészítik a non-verbális érintkezés jelei: a gesztusok,
a pillantások, az ajándékok, a figyelmességek és szolgálatok. S
bár "a tér és idő keresztjére verve", a romlandó anyag börtönébe
zárva élünk, e falak leomlanak, a távolságok áthidalódnak a sze
mélyes érintkezés által.

A kommunikációban az anyagi jelek - tárgyak, gesztusok,
szavak, tettek - szimbólummá nőnek: személyes üzeneteket hoz
nak-visznek a személyek között, A szimbólumok, e valóságot hor
dozó, személyes jelek révén érintkezünk egymással.

Egyetlen olyan közösség van, amelyben a személyek közvetle
nül és teljesen egymásnak adottan, tehát közvetítő eszközök nél
kül alkotnak egységet, s ez a Szentháromság. Az anyagvilágban
élő személyeknek azonban erre nincs lehetőségük: csupán szim
bólumok útján közölhetik magukat.

Anyagi-emberi világunkban Isten is a szimbólumok nyelvén
szól hozzánk. "Szent jeleket" használ érintkezési eszközül a kinyi
latkoztatásban. A világ legcsodálatosabb és legtökéletesebb szim
bóluma pedig Jézus, akiben emberi formában, tehát jelzésszerűen.

ám mégis valóságosan jelenvalóvá lett köztünk Isten. "Aki engem
lát, látja az Atyát", mondta Jézus.

Az isteni valóságot hordozó és közvetítő jeleket a teológia
szentségeknek, szakramentumoknak mondja. Hittel, személyes
igenléssel fogadjuk be általuk Isten személyes szeretetét, kegyel
mét. Gazdagíthatná életünket, ha horizontunk kitágulna, s fölfe
deznénk e szakramentális érintkezés lehetőségeit. Ahittanórákon
tanult hét szentséget így kiegészítené a kinyilatkoztatott szó, és
az embertárs szentsége. A személyessé tett szimbólumok nyelvén
egyre szorosabb és személyesebb kapcsolatba kerülhetnénk egy
mással és Istennel.
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