
Belon Gellért

ÉLETüNK KENYERE
Nemrég múlt ötven esztendeje, hogy Szent X. Piusz pápa meg

nyitotta a gyakori, sőt naponkénti szentáldozás útját. Azóta száza
dunk valóban az Eucharisztia százada lett.

A történelem Ura akarta, hogy szándékának hű tolmácsolója, az
Egyház, éppen akkor tegye általánossá és mindenki számára hoz
záférhetővé a mennyei kenyeret, amikor a földi kenyér kérdése oly
elementáris erővel lép be a társadalmi élet erőterébe és minden em-'
bernek mindennapi problémájává válik.

De amint a mindennapi kenyér kérdése elvi vagy gyakorlati
materializmusba sodorta az emberiséget, úgy az eucharisztikus élet
ben is sokszor jelentkezik az anyagi szemlélet, noha Jézus hangsú
lyozottan mondja az Oltáriszentségről szóló beszéde végén: "Az igék,
melyeket én szólottam, szellem és élet" (Ján. 6, 64).

Az Oltáriszentség tiszteletének csodálatos kegyelmei mellett je
lentkező hibák vagy fonákságok éppen erre az anyagias szemléletre
vezethetők vissza. Ezért nem lesz felesleges kissé szétnéznünk a
szeritáldozás elvi és gyakorlati vonalán.

Az anyagiasság kisértése

Mindenesetre nem kell csodálkoznunk az anyagias szemlélet je
lentkezésén, hiszen testből és lélekből álló emberek vagyunk. A lé
leknek amúgy is nagy küzdelmet kell vívnia a testi szemlélettel
szemben, mert a lélekről nincs sajátos fogalmunk és csak úgy tud
juk kifejezni, hogy testetlen való, vagyis tagadással. Hát még az
isteni világot milyen nehéz kifejezni és megérteni! Mennyire bele
játszik a test a kegyelem elképzelésébe és felfogásába!

Az úr Jézus találkozott legelőször ezzel a testies beállítottság
gal, éspedig akkor,' amikor először beszélt az Oltáriszentségről. :És
ebben az egész történetben a legjellemzőbb éppen az, hogy a testies
szemlélet nem ellenfeleiben jelentkezik - azok akkor nem is voltak
ott - hanem híveiben. Az Oltáriszentség megígérésekor olyan tö
meggel állott szemben, mely őt kereste (Ján. 6, 24). Sőt annyira ke
reste, hogy három napon át ételről-italról megfeledkezve csüngött
szavain a pusztában. :És mintha még ez sem lett volna elég, utána
tódult Kafarnaumba és ott - testies szemléletre egyáltalán nem
mutató - efféle kérésekkel ostromolta: "Mit tegyünk, hogy istenes
cselekedeteket műveljünk 1" (Ján. 6, 28). Majd később pedig ezt
kérik: "Uram l mindenkor add nekünk ezt (a világnak életet adó)
kenyeret" (6, 34). Noha ilyen vágyak és kérések mozgatják őket, Jé
zus mégis azzal a meglepően kemény kritikával fogadja őket: "Bi
zony, bizony mondom nektek, kerestek engem, nem azért, mert je
leket láttatok, hanem mivel ettetek a kenyérből és jóllaktatok" (6,
26). Szinte magunk is megijedünk e kijelentésen, mely pőrére vet
kőzteti a vallásos lelkendezés mezébe öltöztetett vágyakat s kij elen-
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merithetik ki a lélek méltó magatartásának követelményét. Soha
sem mondhatjuk, hogy eléggé hálát tudunk adni az Úrnak jóságáért,
mert itt is áll az elv: a sok sem sok!

•••

Végeredményben tehát arra a következtetésre kell jutnunk, hogy
a szeretet szentségét a szeretet szelíd pedagógiájával kell mindenki
kenyerévé tenni. Mindent meg kell tenni, hogy Jézus szándéka meg
valósuljon. De tudatában kell lenni annak is, hogy egyrészt az
egyes lelkekben is kegyelmi történési folyamatoknak kelllezajlaniok,
amíg kiérlelődik bennük a mindennapi szentáldozás gyakorlata;
másrészt pedig rengeteg fizikai, erkölcsi és pszichikai gátja lehet a
szentség vételének. De ezen sem kell sopánkodni, hiszen a lelki vágy
által minden jószándékú ember részese lehet az áldott szentség ke- .
gyelmeinek. így tehát igaz itt is, amit Szent Pál más vonatkozásban
mond: "Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; és aki nem
eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik. Aki eszik, az Úrra való tekin
tettel eszik; mert hálát ad az Istennek; és aki nem eszik, az az
Úrra való tekintetből nem eszik, s ő is hálát ad az Istennek"
{Róm, 14, 3, 6).

ZUGLO

Osszeszaladnak itt a kertek.
A bokrok egymástól remegnek.

A fák görbült kérdőjelek:

Magamba mikor nézhetek ?

Csendjét a város idehordja,
zsákol, s kiönti nagy halomba.

A zaj csak bennem háborog;
Ellenpontok a házsorok.

Egymást nézik feszengő csendben,
félig vidék még, s oly esetlen,

mint egy kamasz; nincs nyugalom:
mi van a másik oldalon?

Kerítés aszkéta szigorral,
körülkerítve minden oldal,

s köztük az élet úgy tipeg,
mint járókában kisgyerek.

Szabó Géza
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téseket. De Jézusnak mégiscsak igaza volt. Mert ezek a lelkendezők

zúgolódnak és vitatkoznak vele (Ján. 6, 41, 53). Sőt ezek mondják ki
a szakítást jelző szót: "Kemény beszéd ez, ki hallgathatja azt ?"

Mindebben éppen az a különös és figyelemre méltó, hogy a
Krísztus-vágy mélyén húzódott meg ez az anyagias és testies szel
lemiség. Ezt nyilván figyelmeztetőül rendezte így az Úr és íratta is
le, mert hiszen "ami megíratott, a mi okulásunkra íratott meg"
(Róm. 15, 4). Éppen ezért ismételten felül kell vizsgálnunk Krisz
tus-vágyainkat és Krisztushoz való viszonyunkat, nehogy a lelkes
látszatok alatt testies szempontok és elgondolások húzódjanak meg.

Az ellentmondások szentsége

A testi elképzelések annál inkább lehetségesek, mert az Oltári
szentségben a természetfölötti isteni világ szinte ontja titkait. Mikor
Szent Tamás az Oltáriszentségről beszél, legszívesebben a zsoltáros
kitételéhez fűzi szavait: "Csodáinak csodás emlékét hagyta ránk az
Úr" (110. sz. 4). És hogy "egyik mélység a másikat nyitja meg"
(41. zs. 8). Valóban, ha az Oltáriszentségre vonatkozó egyik igazságot
már kezdjük sejteni, mindjárt jelentkezik a másik,. amelyet nem tu
dunk összeegyeztetni az előbbivel. Úgy vagyunk, mint amikor a
pesti éjszakában a Dunahidak hídfői fényárban úsznak, de az ösz
szekötő íveket a sötéttől nem látjuk.

Régi rend itt újnak enged
Szárnya lankad észnek-szemnek.
Elő hitből végy erőt.

- zengi Szent Tamás Lauda Sion himnusza. El lehetne számlálni
ezeket az ellentéteket, sőt ellentmondásokat, melyeknek legfőbbjei,

hogy anagy Isten kicsiny kenyérbe rejtőzik, az élet a mozdulatlan
ságba, a szellem az anyagba. De mert most elsősorban az anyagias
szemléletrőí beszélünk, azért az anyag alapkategóriáira legyünk
tekintettel, t. i. a mennyiségre és a számra.

A számok logikája itt teljesen felborulni látszik. Már a szent-
ség eredésében is jelentkezik.

Vér bár a bor, test az étel,
Egy a Krisztus semmi kétely.
Két szín őt nem osztja meg.

Atváltozáskor külön jelen van a kenyérben és külön a borban,
és mégsem kettő a Krisztus, hanem egy. Még csodálkozóbbakká le
szünk, ha az együttmisézésre gondolunk, amikor t. i. egy ostya és
egy kehely fölött több pap misézik, pl. a papszentelésnél az új pa
pok együttmiséznek a szentelő püspökkel. Egy az ostya és bor, de
annyi a mise, ahányan azt bemutatják, és mégis egy a Krisztus. Vi
szont ha egy pap ezer ostyát konszekrál, vagy egy ostyát akár ezer
darabra morzsál, mindegyikben külön-külön az egész Krisztus van
jelen. Szent Tamás himnusza ezt plasztikusan így foglalja össze:
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Aki veszi, meg nem osztja,
Meg nem töri, nem szakasztja
Mindenek épen veszik.
Veszi egy és ezrek vészik
S mind egyenlőn kapja részit
Mégis nem fogyatkozik.

Lehet, hogy valakiben támadnak olyan gondolatok, hogy ez csu
pán középkori skolasztikus számmesterkedés a logika rovására. Ezek
azonban nem veszik tudomásul, hogy Istennek a természetfölötti vi
lágban egész más számtana van.

Egy kis természetfölötti aritmetika

ízelítőül vessünk egy pillantást az evangéliumok mennyiségta
.nára, Vannak területek, ahol a mi számtanunk érvényesül. "Amily
mértékkel ti mértek, olyan mértékkel fognak visszamérni nektek"
(Mt. 7, 2). Azután a talentumokkal űzérkedni kell, tehát növeIni
kell mennyiségeket, mert ha nem, akkor elveszik még a kapott
talentumot is és annak adják, aki legtöbbet nyert (Mt. 25, 29). Ví
szont vannak területek, ahol ez az egész megfordul. A szegény öz
vegy két fillérkéj e sokkal többet számít, mint a gazdagok nagy ado
mányai (Luk. 21, 1). Azok a szőlőművesek, akik "az egész nap terhét
és hevét viselték," csak annyit kapnak, 'mínt amennyit az utolsó
órában dolgozók (Mt. 20, 11). A sok jótéttel ékeskedő farizeus nem
kap olyan dícséretet, mint a szívéből felsóhajtó vámos (Luk. 18, 9).
A reménytelenül eladósodott ember nagyobb becsben állhat Isten
előtt, mint akinek keveset kellett elengedni (Luk. 7, 43). Nagyobb
öröm van az égben az egy elveszett, de megtalált drachmán, mint a
kilencen, mely nem veszett el, és a megtalált századik juhon, mint
a kilencvenkilencen (Luk. 15). A tékozló fiú érdekében dús bátyja
nem kap olyan lakomát, mint a mindent elprédáló gyermek.

Mindez arról győz meg bennünket, hogy Isten világában egészen
más a kevésnek és a soknak a fogalma. Ott ugyanis a kevés sem
kevés és a sok sem sok.

A kevés $em kevés és a sok sem sok

Ez az alapelv nagyon hasznos lesz számunkra a szentáldozás kö
rüli dolgok elrendezésére. l!:s hogy éppen az Oltáriszentségnél kü
lönösképpen alkalmazza Isten ezt az elvet, azt láthatjuk e szentség
ószövetségi előképeiből.

Illés próféta az Isten általodatett kenyérből evett és e kenyér
erejéből negyven nap és negyven éjjel birt menni, mígcsak az Isten
hegyéig nem ért el (III. Kor. 19, 8). Máskor pedig Isten a hollók
által reggel és este küldött neki eledelt (u. o. 17, a). Ugyanannak az
Istennek a keayere tehát egyszer negyven napig, máskor csak fél
napig adota erőt.

Hasonló "következetlenséget" látunk a másik előképnél, a man-
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nánál. A pusztában reggelenként lehulló manna másnapra már el
romlott. De mert szombaton nem volt szabad hétköznapi munkát
végezni s így mannát sem lehetett szedni, a pénteken szedett man
na másnapra nem romlott el. Sőt a szent sátorban, ill. a frigyszek
rényben lévő manna évszázadokig elállt. Ugyanaz a manaa tehát in
dokolt esetben nem tűnt el másnapra. - És még egy különösség,
amire Szent Pál is felhívja figyelmünket; hogy a mannából "aki
sokat gyüjtött, nem bővelkedett; aki keveset, nem szűkölködött"

(II. Kor. 8, 15).
Az előképekben Isten a szimbólumok nyelvén plasztikussá tette

előttünk a "kevés sem kevés és a sok sem sok" elvét. Éppen ezért
most már fordítsuk tekintetünket a valóságra és vessük fel a ké
zenfekvő kérdéseket.

I. Kell-e áldozni?

Az Úr Jézus nem hagy kétséget az Oltáriszentség szükségessége
tekintetében. "Ha nem eszitek az ember fiának testét és nem isszá
tok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek" (Ján. 6, 54). Nagyon komo
ly an hangzanak az üdvözítő szavai. Nem is csoda, ha egyes korokban
ezt úgy értelmezték, hogy az Oltáriszentség nélkül nem lehet üdvö
zülni. Ezért a csecsemők áldoztatását is bevezették, ill. sürgették.
Viszont ott volt a sok megdönthetetlen tény, hogy többen voltak,
akik nem juthattak áldozáshoz és mégis üdvözültek. Pl. a lator. Ép
pen ezért az Egyház, mint a kinyilatkoztatás hivatalos magyarázó
ja, leszűrte az elvet: igen, szűkséges a szentáldozás az üdvösségre,
de akinek nincs módjában ezt valóságosan venni, vágyban is veheti
(miként van vágykeresztség is), és a vágyáldozás is részesévé teszi
a valóságos Oltáriszentség kegyelmeinek. (A vágyáldozásról, másként
lelkiáldozásról alább szólunk.) .

Itt jelentkezik tehát először a kevés sem kevés és a sok sem
sok elve. Mert az a minimum, hogy t. i. vágyódunk e nagy szeritség
után, szintén részesévé tesz mérhetetlen kegyelmeinek. A kisgyer
mekek áldoztatását is ezen az alapon tiltotta el az egyház. Helyettük
ugyanis az anyaszentegyház fejezi ki e szentség utáni vágyat, míg
maguk ezt nem tudják megtenni, s így az egyház közösségeben vál
nak a szentség kegyelmeinek részeseivé. A. felnőttek Jézus után
való vágyában- viszont bennerejlik e .szeritség utáni vágy is, és így
ha nincs módjuk valóságosan venni, lelkiáldozás formájában része
sednek benne.

II. Hányszor vagyunk kötelesek áldozni?

Ha lehetséges és módja van az embernek szentáldozáshoz já
rulni, felmerül a kérdés, hányszor vagyunk kötelesek áldozni. Az
egyház történelme folyamán sok mindent megért, és ezen a téren
is tapasztalható az emberi gondolkodás végletessége. Némelyek
ugyanis azt állították, hogy a kereszténynek kötelessége minden
nap áldozni, hogy lelki élete fennmaradjon. Mások pedig azt mon-
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dották, hogy ember sohasem lehet méltó az Úr testének valóságos
vételére. Ugy kell tennie, ahogy a kafarnaumi százados tett, aki
méltatlanságára hivatkozva elhárította Jézus látogatását, és dicsé
retet is kapott tőle. Hol van tehát az igazság?

Mind a két álláspont túlzás.
Tény az, hogy az Úr Jézus legnagyobb szeretetét rejtette ebbe

a szentségbe. Es amikor megalapítja, így kezdi az utolsó vacsorát:
.,Vágyva vágytam elkölteni veletek ezt a husvéti vacsorát, mielőtt

.szenvedek" (Luk. 22, 15). Egészen szokatlan szertartással vezeti be,
a lábmosással. És noha előre látja tanítványainak rettenetes gyen
geségét és gyarlóságát, mégis azt mondja: Vegyétek és egyétek!

De ha nyilt parancsot nem is adott volna, már a szimbólumok
nyelvén azt kiáltja felénk: vegyétek és egyétek. Mert a kenyeret en
ni és bort inni kell. Nem nézegetni, nem is őrizgetni, de nem is csu
pán imádni, hanem enni és inni, úgy mint a rendes ételt és italt.

Jézus szándéka tehát nyilvánvaló: a gyakori, sőt napi szentál
dozás, Eppen ezért az egyház szembeszállott azokkal, akik a mél
tatlanságra való hivatkozással lebeszélní iparkodtak a kereszténye
ket e nagy szentség vételéről.

. De mí is jellemzőbb az egyház igazán magasfokú szellemi ma
gatartására, mint, hogy Jézus irgalmas tekintetével nézi az élet sod
rában küszködő embert. f:ppen ezért Jézus fennebbi szavait min
denkire kötelezően úgy értelmezi, hogy Jézus parancsa alapján az
életben legalább egyszer kötelesek vagyunk áldozni, viszont az egy
ház parancsa alapján, minden évben egyszer, husvét táján; ámbár
még itt is lehetnek ésszerű okok, melyeknek fennforgása esetén a
lelki atya megitélése szerint ez is elhagyható (859. kánon).

Az egyház e szellemi rugalmassága annál figyelemreméltóbb,
mivel a 863. kánonban előírja, hogy a híveket fel kell hívni és buz
dítani kell, hogy gyakran, sőt naponta áldozzanak. Anáspontja tehát
világosan a gyakori áldozás mellett van. Mégsem erőlteti lelkiisme
reti kényszerekkel és fenyegető parancsokkal híveit a krisztusi szán
dék megvalósítására. hanem azt mindenkinek az egyéni lelkületé
ben jelentkező kegyelmi indításokra és életének a gyakori áldozást
lehetövé tévő körülményeire bízza.

A szentáldozás kegyelmei

Teheti ezt annál is inkább, mert a szentáldozás kegyelmi bősége

csodálatos, Garrigou-Lagrange fogalmazta meg legszemléletesebben
ezt a kegyelmi bőséget: egy szeritáldozásban annyi kegyelem van,
hogy a világ legnagyobb bűnöséből a legnagyobb szentet képes ala
kítaní, és egyetlen szeritáldozás kegyelme egy egész élet minden
küzdelmére és erényének kivívására elégséges.

Igy most már világos lesz előttünk, hogy adott körülmények
között miért nem kevés a kevés szentáldozás, Hiszen ahogy Illés egy
kenvérrel megtette az egész utat az Isten hegyéig, úgy egy szentál
dozással is meg lehet tenni ez életből az Istenig terjedő utat. És
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való igaz, hogy a puszták remetéi között akadt nem egy, aki egy
szer, vagy nagyon ritkán áldozott. A középkor szentjei ritkán ál
dozhattak. Arpádhází Szent Margitról tudjuk, hogy csak évente
négyszer áldozhatott. Mégis nagy szentek lettek.

Am azt is figyelembe kell vennünk, hogy nekik nem volt mód
jukban többször áldozni. És mert nem volt módjukban, azért ez
elég is volt nekik, mert e szentségből a kevés sem kevés.

De az is igaz, hogy a szentáldozásböl a sok sem sok. Mert hi
szen a manna is elég lehetett volna hetekig vagy évszázadokíg, de
Isten azt akarta, hogy mindennap szedjék. Kezdetben' az egyház
gyakorlata az volt, hogy a szentmisében a hívek áldoztak. A hívek
számának szaporodásával idők folyamán két véglet alakult ki. Az
egyik véglet az volt, hogy még a halálos bűn állapotában lévők is
áldoztak, a másik pedig az, hogya méltatlanság érzete annyira fo
kozódott, hogy nem mertek áldozni. Éppen ezért fel kell tennünk a
kérdést:

III. Kik áldozhatnak gyakran vagy naponként?

Akik a súlyos bűnökben lévőket is megáldoztatták, arra gon
doltak, hogy a földön járó Úr Krisztus érintésétől a bűnösök meg
tértek. így talán a szentségi Jézus érintésétől is bűnbánatra fordul
nak. Am ezek elfeledkeztek Szent Pál intéséről: "Vizsgálja meg te
hát magát az ember, és úgy egyék ebből a kenyérből ..., mert aki
méltatlanul eszik és iszik, itéletet eszik és iszik magának, .mivel nem
különbözteti meg az Úr testét" (I. Kor. 11, 28).

Ezt a nagyon komoly szentpáli figyelmeztetést sokan a közép
korban és különösen a 16-19. századokban úgy értélmezték, hogy
csak az áldozhat, aki teljesen mentes a földi gyarlóságoktól és a
szentek által is nehezen elért tökéletes istenszeretetben van. Mások
nem voltak ennyire szigorúak és csupán a szándékos bocsánatos bű

nöktől való mentességet írták elő. És ezen a címen tiltották el a
kereskedőket és házasokat is a gyakori áldozástól, mert e két álla
potot nem tudták a pénzhez és a testi örömökhöz való rendetlen
ragaszkodás nélkül elképzelni.

Mindezekkel szemben a hivatalos egyház több-kevesebb éles
séggel felvette a harcot és világosan leszögezte: a kegyelmi életnek
a minimuma elégséges ahhoz, hogy gyakran áldozzunk, noha kívá
natos volna, hogy minél bűntelenebbek és gyarlóságtól mentesek
legyünk. Azt pedig tudjuk, hogy a kegyelmi élet minimuma a halá
los bűntől való mentesség. Tehát bármilyen bosszantó gyarlóságok
kal legyen is teli valaki, nem tiltható el a szent asztaltól, míg ezek
a bűnök vagy gyarlóságok nem ütik meg a halálos bűn mértékét.
Éppen arra rendelte Jézus ezt a szentséget, hogy a kegyelmi élet
teljesen kibontakozhassék a lélekben, és az megszabaduljon a napi
gyöngeségektől és bűnöktől.

Itt is érvényesül tehát az elv: a természetfölötti életből a ke
vés sem kevés. Aki a lényeges dolgokban megőrzi a keresztény élet
parancsait (= nem követ el halálos bűnt), bármennyi gyarlósága
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van, áldozhat. Az is igaz viszont, hogy a sok sem sok, mert alegna
gyobb szent sem mondhatja magáról, hogy ő teljesen méltó az úr
testének vételére, így a méltatlanság érzetének mindenkiben ural
kodnia kell.

IV. Ki áldozzék gyakran vagy naponként?

Azzal, hogy nincs súlyos bűnünk, még nem teljesítettünk min
den követelményt. Szent X. Pius pápa a súlyos bűntől való mentes
ség mellé követelmény gyanánt még a helyes lelki magatartást, a
"pia rectaque mens"-et állítja fel. .

Mi ez a helyes és jámbor szándék? A pápa így jellemzi: annak
van helyes és jámbor szándéka, aki nem megszokásból, nem hiúság
ból, nem is emberi okokból vagy tekintetekből járul a szentséghez,
hanem azért, hogy Isten tetszését és akaratát keresse, szeretetben
Vele kapcsolódjék és gyöngeségei s hibái ellen orvosságot nyerjen.

A szokásosság

A szokásszerűség vagy mechanízálódás mindig nagy kísértése a
jámborságnak; ellene minden eszközzel védekezni kell. Gyarlósá
gunk miatt bizonyos fogú gépiesedést nem kerülhetünk el. Emiatt
még nem kell elhagynunk a napi áldozást.iha a gépies lelkiállapot
mélyén ott van legalább a vágy, hogy te gépiességtől megszabadul
junk.

De kérdés, hogy ez a szokásosságtól való szabadulási vágy meg
van-e bennünk. Ezt legjobban akkor ellenőrizhetjük, hogy ha meg
szokott környezetűnkből kilépünk (pl. nyaralás) és nem jutunk ál
dozáshoz. Hagyjuk-e ilyenkor napjainkat anélkül futni, hogy e nagy
szentségre gondolnánk és legalább vágyban vele egyesülnénk? Ha
eszünkbe se jut a máskor naponként vett szentség, akkor bizony a
szokásszerűség legmélyén vagyunk, és a legsürgősebben gondoskod
nunk kell magatartásunk megváltoztatásáról, mégha nem is volnánk
súlyos bűnökben.

Másoknál a szokásszerűség olyan formát ölt, hogy rosszul érzik
magukat, ha nem áldoztak; éppen úgy, mintha nem mosakodtak
volna meg. Ez még nem okvetlenül bűn, de a lélek elernyedésére
vezet.

A hiúság

A hiúság sem kis kísértése a buzgóbb lelki életnek. Mit szól
.. hozzá a pap, ha ott vagyok a misén és nem áldozom? Vagy mit

gondolnek a körülöttem lévők? Az ilyesfajta kérdések nem egyszer
gyötrik, és néha szentségtörő áldozásba viszik az egyébként gyakran
áldozót.

Ide tartoznak azok is, akik számontartják, hogy életük minden
napján, vagy egy-egy évben megszakítás nélkül áldoznak. Önmaguk
előtt éreznék magukat lealacsonyítva, ha ezzel a tudatta! nem ren
delkezhetnének.
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Emberi okolt.

Vannak, akik belehajszolják magukat olyan kényszerképzetek
be, hogy a napi áldozás nélkül okvetlen bűnbe esnek, és ezért ha
törik, ha szakad, minden úton-módon (legtöbbször rendkívüli idők

ben és körülmények között) kényszerítik maguknak a napi áldo
zást, sokszor követelődző és egyáltalán nem jámbor módokon. Ezek
nem gondolnak arra, hogy a napi áldozás nem egyetlen és kizáró
lagos eszköze a tökéletességnek és jóban való megmaradásnak. És
hogy az eddigi áldozások kegyelmeit nem szabad annyira lekicsinyí
teni, mintha azok - indokolt esetekben - nem tudnának átsugá
rozni erőket és kegyelmeket erre a napra is.

Emberi tekintetek

Ezek talán a legsúlyosabb természetű szempontok az eddig fel
soroltak közül. Ha valaki azért áldozik, hogy ez által elérjen vala
mi jót (munkát, állást, jó bizonyítványt), mely a szentség kiszolgál
tató paptól függ. Egyik templomfestőmaga vallotta be, hogy a napi
áldozással vívta ki magának a hiszékeny papoknál a munkára való
megbízatást.

Emberi tekintetekből áldozik az is, akiről rossz hírek keringe
nek (alappal, vagy alap nélkül, de legtöbbször alappal), és éppen
ezért tüntetőleg a legnépesebb misén megáldozik, sőt gyakori áldo
zóvá lesz.

Szembenállás önmagunkkal

Az egyház nem a gyarlóságoktól való mentességet kívánja, ha
nem a gyarlóságoktól való szabadulni akarás komoly vágyát. Ez a
vágy ugyanis önmagunkkal viaskodókká tesz bennünket. Es ha sok
éven keresztül sem sikerül hibáinkat kiirtani, de meg tudjuk őrizni

lelkünkben a komoly és őszinte elszántságot bűninkkel és gyarlósá
gainkkal szemben, az Oltáriszentség gyógyító ereje éppen itt fog
segítségünkre sietni. Ugyanis a szentség kegyelme az önmagunkkal
való vívódásból hozza létre azt a nagy tettet, mely által kilépünk
önzésünkből, híúságunkból, sértődékenységünkből.önhittségünkből,

kíméletlenségünkből, kérlelhetetlenségünkből, engesztelhetetlensé
günkből, rendetlen ragaszkodásainkból - amikben nem egy napi
áldozó bővelkedik. Önmagunk bírálata és kritikája Jézus kegyelme
nyomán fölkelti bennünk az életszentség éhségét és szomjúságát,
Jézus megígérte, hogy ez kielégítést is nyer (Mt. 5, 6). Szent János-
nál is ezt olvassuk: "Ha megvalljuk bűneinket: ő hű és igazságos,
hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden go
noszságtól" (I. Ján. 1, 9).

Ime itt is jelentkezik a kevés sem kevés elve: nem bűnöktől

való mentességnek, de a bűnöktől való mentesség komoly vágyának
kell meglennie bennünk, mint egyéni teljesítménynek. Ez megéri az
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úrnak s az egyháznak is, hogy fenntartsa a gyakori szentáldozás
gyakorlatát, ha érte annyi lenézést és megvetést kell is elviselnie
a gyakori áldozók le nem küzdött gyarlóságai miatt.

V. A lelki áldozásról

Mindezek a megfontolások előtérbe állítják a lelkiáldozás fon
tosságát, amit - valljuk be - a szentségi áldozás kissé háttérbe
szorított.

Szent Tamás ugyanis, amikor az Oltáriszentség használatáról ér
tekezik, akkor egyképpen tárgyalja az úr testének szentségi és lelki
vételét. ~s azt mondja, hogy a vágyban való vétele-létrehozza ben
nünk azokat a kegyelmeket, amelyeket a szentség, valóságos vétele
magában rejt. Manapság sokak előtt egészen újszerűnek látszik az
egyház régi tanítása arról, hogy a szentségek vágya (legalábbis az
egyéni megszentelődés szentségeié) a valóságos vétel nélkül is lét
rehozza a szentségi kegyelmeket, ha a szentségek vételét valami ok
gátolja. Van vágykeresztség. mely üdvözít. A tökéletes bánat - tud
juk - gyónás nélkül is megtisztítja a lelket. ~s így a többi szentség
(bérmálás, utolsókenet), és természetesen az oltáriszentség is. Hang
súlyozni kell azonban, hogy a szentség vágya akkor komoly és igazi,
ha a szentség felvételét is magába foglalja, mihelyst arra mód és
lehetőség kínálkozik. Tehát a pogánynak meg kell keresztelkednie,
mihelyt lehet. A súlyos bűnben leledzőnek meg kell gyónnia, mihelyt
alkalmas papot talál. A betegágyon szenvedőnek fel kell vennie a
szentkenet szentségét, ha pap jut hozzá.

Igy vagyunk a szentáldozással is: naponként részesülhetünk a
szentáldozás kegyelmeiben annak szentségi vétele nélkül is, de mi
helyt módunk van rá, valóságosan is meg kell áldoznunk.

A~k nem áldozhatnak

Kellett az úrnak erről a kegyelemről gondoskodnia, ha azt
akarta, hogy teste táplálékán növekedjenek hívei. Ugyanis vannak
sokan, akik talán a legnagyobb krisztusi tetteket gyakorolják, és
valóságosan mégsem áldozhatnak. Ilyenek azok, akik teljesen po
gány környezetbe szakadva kénytelenek élni, ahol nincs pap, temp
lom. Vagy akik hosszas betegségben sínylődnek. Akik mindennapi
munkájukban annyira le vannak kötve, hogy alkalmas időben nem
juthatnak a szent asztalhoz. Akiknek csak otthoni kötelezettségeik
elhanyagolásával lehetne mindennap e szentséghez járulniok. Az
utóbbiakra kifejezetten is olvassuk a szentírásban: "Aki pedig övé
inek, főként pedig házanépének gondját nem viseli, megtagadja a
hitet s rosszabb a hitetlennél" (1. Tim. 5, 8). Nem lehet tehát elfo
gadni azok napi áldozását, akik otthoni kötelmeik rovására végez-
hetik csak el. .

Azoknak tehát, akik az Jézustól jelzett élet keresztjét viselik,
megfosztva kell lenniük az élet kenyerétől? Távol legyen. l!lppen
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ezért van a lelkiáldozás, hogy a vágy és szeretet szárnyain kapják
meg azokat a kegyelmeket, melyeket mások - akiknek lehetősé

gük van rá - csak a szentségi vétel útján nyerhetnek.

Akik ne áldozzanak

De e súlyosabb- természetű okok mellett vannak egyéb okok is,
melyek azt javallják valakinek, hogy - rövidebb vagy hosszabb
időre - tartózkodjék a szentségi áldozástól, és helyette inkább a
lelkiáldozásban vegye Jézus kegyelmeit.

Ilyenek azok, akik valamilyen lelki bajban (pl. aggályosság)
szenvednek. A jóakaratú, de magukkal egyáltalán nem bíró vissza
eső bűnösök, akik visszaeséseik miatt feloldozást nem nyernek (a
visszaeső bűnösöket ugyanis a gyóntató bizonyos idő eltelte után
nem oldozhatja fel). A vágyban vett áldozás adja ugyanis Jézus
kegyelmét (szentségtörés nélkül), és ez előbb-utóbb meg fog erő

síteni a bűntől való teljes tartózkodásra.
Ugyancsak tartózkodniok lehet azoknak is, akik súlyos anyagi

vagy erkölcsi károsodást kénytelenek elszenvedni gyakori áldozá
sukért (pl. családi békétlenséget, elkerülhetetlen gúnyolódást, állan
dó molesztálást, stb.). Ezeken a lelkiáldozás fog segíteni.

Vannak enyhébb természetű okok is. Ilyenek pl. azok, akik a
fennebb jelzett szokásosság, hiúság, emberi okok s tekintetek hibá
jában szenvednek. Ezek jól teszik, - és ez az egyetlen orvosság 
ha egy időre, vagy egyszer-másszor tartózkodnak az áldozástól. Sza
lézi Szent Ferenc megparancsolta egy főnöknőnek, hogy időnként

maradjon a helyén és ne áldozzék, nehogy alattvalói elveszítsék
szellemi szabadságukat a szentáldozás gyakorlatában.

Szent Tamás indokoltnak tartja a napiáldozás elhalasztását egy
megzavart éjszaka után is, amikor a kellő összeszedettséget nem
tudnánk biztosítani. Ezt nem kötelezőleg mondja, hanem ajánlólag.

A lelkiáldozás fontossága

Azért kellene a lelkiáldozás gyakorlatának ismételten nagyobb
teret juttatni, mert ebből nő ki az a "pia rectaque mens", tehát
az helyes és jámbor szándék, ami az Oltáriszentség szentségi véte
lét gyümölcsözővé teszi. A Trienti szent zsinat is, de -meg e zsinat
után a 863. kánon is ebből a lelkiáldozásból kiindulólag óhajtja rá
nevelni a híveket a gyakori szeritáldozásra. Azt mondja ugyanis,
hogy fel kell hívni a híveket a gyakori, sőt napi szentáldozásra,
"hogy a misén résztvevő hívek necsak lelki vággyal, hanem szentsé
gileg is áldozzanak, ha egyébként alkalmas lelki állapotban vannak".

A lelki áldozással lehetne ugyanis áttörni sokakban a még mín
dig észlelhető tartózkodást e nagy szentséggel szemben. A helyesen
kezelt szentségi vágy ugyanis okvetlenül Jézus testének szentségi
vételében fog végződni. De ha nem is végződnék - hiszen évszáza
dos történelmi és társadalmi lelki gátak letöréséről van szó, ami
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nem történik meg máról-holnapra - akkor sem fosztódnának meg
a keresztények az Oltáriszentség kegyelmeitől.

Gyakorlatilag ezt úgy lehetne elinditani, hogy a miséző pap ál
dozásába kapcsolnánk be a híveket, esetleg a mise áldozási imáinak
mondatásával (kellő magyarázat után), vagy egy-egy erre alkalmas

, ima (pl. a Krisztus lelke) közös végeztetésével.

VI. Előkészület és hálaadás

Szent X. Pius pápa rendelete szerint a gyakori áldozók kötele
sek helyzetükhöz mérten előkészülni és hálaadást végezni.

Századok folyamán ezen a ponton is különbözők voltak a kö
vetelmények. A középkor szentjei hónapokig készültek a számukra
lehetséges ritka áldozási alkalmakra. Szent Alajos a hét három nap
ját előkészületre, a másik hármat hálaadásra fordította. És való igaz,
hogy itt nem lehet mértéket tartani. Egy anglikán lelkész azt mond
ta: ha el tudnám hinni, hogy Jézus valóban jelen van az oltáron,
sohasem távoznám el lábai mellől, Amikor Néri Szent Fülöp a
szentmisében megáldozott, a sekrestyés egy széket vitt az oltárhoz
a szentnek, eloltotta a gyertyákat és elment, mert nem győzte ki
várni azokat a hosszú órákat, melyeket a szent a szentség imádásá
ban töltött. Prohászka püspök életének utolsó szakában órákat töl
tött a szentség imádásában. Itt tehát nem lehet túlzásba menni,
akkora szentségről van szó és olyan fölséges titokról. Látjuk tehát,
hogy a sok sem sok a szentáldozás körüli magatartásunkban.

De a kevés sem kevés. Az Eucharisztia pápája megengedte egy
nagyon elfoglalt háziasszonynak, hogy templombamenet készüljön,
és _hazajövet adjon hálát. Bizonyára meg volt győződve róla, hogy
ennek az asszonynak a figyelme nem szóródik szét az utca zajától.
De ez kivétel; rendes körülmények között mindenképpen arra kell
törekedni, hogy kellő előkészület és hálaadás legyen bennünk. Ép
pen ezért gyermekeinket a szentséggel kapcsolatban imakönyvhasz
nálatra kell szoktatnunk, hogy az ott található imákba foglalt alap
érzéseket és erényeket fölindíthassák. A fölnőtteknek sem árt az
imakönyv segítségül hívása.

Az előkészület alaperényei a hit, alázat, bánat és vágy e nagy
szentség után.

A hálaadásban pedig az imádásnak, hálának és kérésnek kell
helyet kapnia. A legvilágosabban a búcsúima tartalmazza mindazt,
amit elsősorban kérni illik: a hit, remény és szeretet élő érzelmeit,
a bűnök igaz bánatát és azok komoly kijavítását célzó erős akara
tot, és végül Jézusnak azt a hősi lelkületét, mely őt a kereszten be
töltötte, midőn átlyukasztották kezét és lábát, és oly kínok rázták
testét, hogy minden csontját meg tudta számlálni.

A legminimálísabb készület és hálaadás sem kevés. Nem kell
tehát aggódnunk, ha szívünk érzelmei nem csapnak föl, nagy és
mély megrendülések nem rázzák meg lelkünket. Ezek jó, ha van
nak, de nem baj, ha nincsenek. Hisz a szentek lángoló érzelmei sem
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