
PROHÁSZKA OnOKÁR :

AZ OLTÁRISZENTSÉG IMÁDÁSA

Mindenekelőtt ne tévesszük soha szem elől, hogy az Úr
Jézus az Oltáriszentségben él s következőleg, hogy lelkét
s szívét egy megfelelő szellemi élet telíti; nevezetesen pe
dig azt kell szem előtt tartanunk, hogy mikor mint áldozat
jelenik meg a szentmisében az Úr, akkor mint megtört
test, mint kiömlő vér, tehát az áldozat érzelmeivel, a meg
tört test lázának s a kiömlő vér hevének megfelelő érzel
mek töltik el lelkét. Ő mint áldozat imádni, hódolni, en
gesztelni s közbenjárni jön. Ő ebben a nagy küldetésben
jár, amilyen nincs több; ő azokat a nagy igényeket, melye
ket az Istenség a teremtéssel szemben áraszt, kielégíteni
jön; ő az Istennek járó s az egész teremtéstől lerovandó
imádás lerovására jön. Istenem, mily feladat, mily hiva
tás; de egyszersmind mily nehéz, mondhatom, izgató fel
adat, mely lelkét feszíti s összes erőit akcióba viszi.

A kenyér és bor színe alatt Krisztus lelke a legna
gyobb akcióban van, melyet emberi lélekről csak elkép
zelni is lehet. Ami embereket, hadvezéreket, államférfia
kat, szenvedőket és vértanúkat valamikor izgathatott, s a
nagy elhatározások s népek sorsát döntő akarások nehéz
pillanataiban szívükön keresztül villant, mindennél na
gyobb s fontosabb lelki s kedélyi koncentrációt kell Jé
zus lelkéről föltételeznem, mikor az .egész világ helyett
Istent imád, a világ terhét viszi s poklok s boldogságok
örök súlyát viszi s minden kín és gyötrelem ügyét és öröm
és vigasz igényét Isten elé tárja.

Gondoljuk el azt az imádást, melyet Jézus az utolsó
vacsora asztalánál s azóta minden szentmiseáldozatban
"végez". Ő imádkozik mindenért s mindenkiért s áll az
egész világ helyett.

Elgondolom magamnak a világokat, amint az Isten
ségből áradnak. Isten teremti azokat, s bennük - mert
nem lehet máskép - lényének képét s tükrözését adja,
remekbe készült hasonlóságokat, a legbeszédesebb allegó
riákat, önmagát adja "in umbris et imaginibus" kifogyni
nem tudó áradozásban. Azután adja magát Fiában, hogy
amint a világ tükrözteti Istent a fizikai létben, úgy tükröz
tesse Istent a legszebb emberi lelkiség s a legmélyebb s
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legtisztább emberi élet, mely az evangéliumban a megváltó
szeretetben kinyilatkoztatja magát. Aztán kiönti a Szent
lélekben, a kegyelmi világ fény- és tűzijátékaiban, a
Szentlélek járásaiban és műveiben: hitben, tisztaságban, át
szellemülésben, erősségben,áldozatban, hűségben, a fené
kig tiszta öntudat kikristályosodásában, a tüzes martiriu
mos szeretetnek pihegésében, s az egész életnek fegyel
mezett, bátor s okos szolgálatában.

Szóval az Istenség kiáradt a teremtésben, - a meg
testesült Krisztusban, s kifejezte magát a megistenült
pszihében, s bár ez a kinyilatkoztatás neki dícséretet je
lent a maga objektív valóságában, de éppen úgy szüksé
ges, hogy ahol ez a nagy objektív valóság mint öntudat je
lentkezik, ott ezt a dícséretet s dicsőséget az Alkotónak s
kiáradónak öntudatos aktusokban kifejezésre kell hoznunk
az imádásban, hódolatban, odaadásban azt, hogy tőle va
gyunk, mindent neki köszönünk - hogy tömjénszemek va
gyunk, melyek az öntudat parazsán égnek el a legfőbb hó
dolatnak az önmegsemmisülésben való kifejezésére.

Ezt a liturgiát Krisztus volt elvégezendő. Ezzel az Is
ten-imádó küldetéssel jött; ezt a mandátumot kapta s azt
betöltötte végig az életen, de főleg abban az egyetlen és
ünnepélyes odaadásban a keresztfán. Utána pedig folyik
ez a krisztusi liturgia a történelemben, abban az értelem
ben, melyben az utolsó vacsorán rendelkezett, ahol vér
ontás nélküli áldozatot rendelt, s azt akarta, hogy ezt cse
lekedjük az ő emlékezetére. De hát meglep-e minket, hogy
az Úr, mielőtt a földről távozott, a maga sajátos s páratlan
imádásának s engesztelésének Isten-tiszteletét köztünk, az
ő szent s édes gyülekezetében megörökíteni akarta?

Kell-e Istent imádni? Kell-e a létben elömlő Isten
imádási szükségletnek s igénynek valami központban ki
gyulladnia? Kell-e az imádás s engesztelés e tüzének a
világot körülnyaldosnia s minden érzést s áhitatot magába
fölszívnia, hogy egy nagy, égretörő lángba olvadjon Jézus
szívén? Az isteni liturgia kész, Krisztus adott neki formát
véresen s egyetlenegy esetre beállítva a keresztfán, s az
után a misztikus halál s föláldozás alakjában a szentmi
sében. Aki a szentmiseáldozatot, akár pap legyen, akár
nem, be akarja mutatni, annak az Imádkozó Krisztust egy
égő, vágyódó, magát megaiázó világ központjában kell lát
nia, aki magára veszi ezt a tisztet s az imádás áramában
magával sodor s fölemel lelkeket, egyházat, s az egész
emberiséget. Az Istenséggel szemben az imádkozó s en
gesztelő Krisztus áll, fényesen s tüzesen, s mögötte, azt
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mondanám, a nagy közbenjáró- s előimádkozónak árnyé
kában mosódik el a világ ...

Mi sokszor elfogódottjai szeretnénk lenni az Isten
közelségnek; szeretnők, ha megrendítene minket a meg
érzése a fölségnek, mely oly közel van hozzánk. Élvezzük
is sokszor, Istenbe merülésünk szentelt pillanataiban,
mint olvad el s vész el a végtelen kékségben, akárcsak
olvadó álom volna az egész világ. Élvezzük az Isten nagy
ságát a csillagok szférájában, a föld néma, mély rétegei
ben, a tenger csendes és sötét mélységeiben, az elteme
tett kultúrák s évezredek tömegsírjai fölött, az árnyékká
vékonyodott nemzedékek folytonos eltünésében. Ez a li
turgia; de gyönge szuszogás, míg a Végtelennek megfelelő

imádás és engesztelés és hódolat csak az emberiségbe öl
tözködött Istenség hódolata lehet. Az isteni személlyel
egyesült ember, az imád, az hódol s engesztel igazán meg
felelően. A végtelen Istennel szemben áll Krisztus s adja
önmagát mint adományt (donum), mint ajándékot (mun
dus), mint szent, tiszta áldozatot (sanctum sacrificium) s
ismét mint tiszta, szent s hibátlan áldozatot (hostia pura,
sancta, immaculata). Mikor e küldetésben jelenik meg ol
tárunkon, akkor itt tűz gyullad ki az ő szíve érzelmeiben
az isteni tisztelet, isteni hála s isteni engesztelés indulatai
által. Az Úr Jézus jön le ide, ki által ez az egész, láthatat
lan lelkiség, ez a mi lelki világunk mint az Isten követel
ményeit s mértékeit s igényeit kitöltő szellemiség terem
tetik (per quem haec omnia bona creas), ki által ember,
természet s élet megszenteltetik (sanctificas), s ki által
végül a Szentháromság dicsőítése s dicsérete isteni, krisz
tusi stílusban itt végbemegy, s azt Krisztus adja, s a
Szentháromság fogadja (benedicis et praestas nobis).

Az Isten akarja e hódolatot, mert jár neki, ő lévén a
teremtésnek kisugárzója, de épen úgy a nagy világok
áramának önmagába visszaterelője. Az Isten teremti a
világot s az kiindul belőle; de mihelyt az öntudat kigyul
lad a teremtésben, t. i. az ember lelkében, akkor jelent
keznek a vonzás energiái, s a teremtett világban a Terem
tőbe való visszavágyás s visszakívánkozás s visszaindulás
s visszaáramlás kerekedik felül (motus creaturae in De
um). Isten úgy teremtett, hogy belőle kiáradjunk s azután
beléje visszaforduljunk. Nazianzi Szent Gergelynek nagy
szavát, mely szerint Isten szomjazza azt, hogy szomjazzuk
őt, át lehetne vinni minden hozzá való viszonyunkra, s kö
vetkezőleg el lehetne mondani, hogy Isten szomjazza, hogy
imádjuk, hogy szeretetét s irgalmát magunknak megsze-
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rezzük, hogy benne gyönyörködjünk s őt élvezzük. Ugyan
így mondhatjuk, hogy szomjazza imádásunkat, feléje való
iramodásunkat, hozzá való vágyódásunkat; nemkülönben,
hogy szomjazza, hogy neki hozzá méltó áldozatot hozzunk,
s neki őt kielégítő dicsőítést szerezzünk. Ezt az Úr Jézus
teszi mint áldozatot a szentmisében. Mondhatjuk hát azt
is: Isten szomjazza a Krisztus áldozatát, azt a páratlan
"szent áldozatot, a szeplőtelen hostíát" (sanctum sacrifi
cium, immaculatam hostiam).

Mélyedjünk el a nagy és szent gondolatokba Krisztus
Jézus imádó s engesztelő lelki akciójáról, melyet a szent
misében végez, s melyet az Oltáriszentség titkának csend
jében folytat, s akkor nem fog meglepni William Faber
nek, a jeles oratorianusnak szava, aki az Oltáriszentség
ről szerzett gyönyörű művében írja: "A szentségi Jézus
életének egy félórácskája nagyobb dicsőítést és dicsőséget

hoz Istennek, mint az angyalok és szentek dicsérete s Is
ten-imádása az egész örökkévalóságon át; mert az Oltári
szentség, az maga az Úr Jézus, az élő Isten-ember. Ha az
angyalok kilenc kara egyesülve akarná a legmélyebb hó
dolatot Istennek bemutatni, - ha az Isten kegyelmének
erejében megtisztult s megszentelt lelkek számítatlan örök
kévalóságokon át bemutatnák intelligenciájuk s szeretetük
hevében a tőlük telő legszebb s legteljesebb hódolatot,
mindez nem jönne számba azzal a nagyszerű liturgiával
szemben, melyet a szent ostya konszekrálásának pillana
tában Jézus Istennek bemutat, mielőtt még a misézö pap
ugyanazt a szent ostyát akárcsak föl is emelte".

Az imádás, a hódolat, a hálaadás, az engesztelés, a
közbenjárás e krisztusi akcióját takarja az igénytelen szí
nek leple, - a misztikus csend a legnagyobb intelligen
ciának s érzelmi emelkedettségnek mélységes világát.

Prohászka Ottokár.
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