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A szentáldozás
fel tételei
II. János Pál pápa a Mane nobiscum Domine kezdem apostoli levelé
vel az Eucharisztia évének nyilvánította a 2004 októberétől 2005
októberéig tartó időszakot. Érthető, hogy ebben az évben többet
beszélünk és írunk az Eucharisztiáról. A beszédek és tanulmányok
többnyire a szentség teológiáját fejtegetik, különböző megközelíté
sekben rámutatnak közösségi és individuális jelentőségére. A
Szentatya kérésére az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció az
Eucharisztikus Év: tanácsok és javaslatok címmel egy elég hosszú (35
oldalas) tájékoztató füzetet állított össze a püspöki karok, az egy
házmegyék/ a plébániák és egyházi intézmények számára. Aho
gyan a cím is jelzi, ez a vatikáni dokumentum konkrét javaslatokkal
mutat rá arra, hogya helyi egyházakban mit lehetne tenni azért, hogy a
Szentatya által meghirdetett eucharisztikus év elérje célját. Nyilvánva
ló/ hogy nem elég az, ha ebben az évben többet beszélünk az Eu
charisztiáról. A dokumentum kéri, hogya helyi egyházak konkrét
célokat is fogalmazzanak az eucharisztikus év kezdetén.

A Magyar Katolikus Egyházban is szükségünk lenne ilyen
konkrét célok megfogalmazására. Remélhetőleg egyházunk il
letékes vezetői elóbb-utóbb rámutatnak majd egy-két olyan
szempontra, ami segíthet bennünket az Eucharisztiára vonatko
zó hitünk elmélyítésében. Az egyik ilyen konkrét cél lehetne a szeni
áldozásra val6 eló1cészület fontosságának elmélyítése a kaiolikus hívek
ben. Mindnyájan látjuk és tudjuk, hogy miért lenne fontos ennek
a kérdésnek a tisztázása. A II. Vatikáni zsinatot követő időben a
lelkipásztori gyakorlatban és a hívek tudatában eléggé elterjedt
az a meggyőződés, hogy szentáldozás előtt nem kell feltétlenül
gyónni. Elegendő, ha a szentmise elején közösen megbánjuk bű

neinket/ és azután a szentáldozásnak is van bűntörlő hatása.
Megszűnt a gyónás és áldozás összekapcsolódása: az áldozás egy
re inkább hozzátartozik a szentmisén való részvételhez, a gyónás
gyakorisága viszont rohamosan csökkent. Az Istentiszteleti és
Szentségi Kongregáció nemrég kiadott instrukciója szerint "időn

kint előfordul, hogy a krisztushívök tömegesen és kellő megválo
gatás nélkül járulnak a szent asztalhoz. A lelkipásztorok feladata,
hogy okosan és határozottan kijavítsák az ilyen visszaélést."!

Joggal vetődik fel bennünk a kérdés, hogy Jézus utalt-e az Eucha
risztia vételét megelőző bűnbánat, illetve megtisztulás fontosságára? A
lábmosás ugyan nem közvetlenül az utolsó vacsora előtt történik,
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Szent Pál apostol

de mindenképpen figyelmeztetés, hogy nem lehetünk közösség
ben Jézussal, ha nem vagyunk tiszták (Jn 13,8). A megtisztulás
szükségességét Jézus Péternek mondott szavaiból is kielemezhet
jük: "Ha meg nem moslak, nem vagy közösségben velem" (Jn
13,8). A "megmosás", vagyis a megtisztulás előfeltétele az Eucha
risztia vételének. A "ha meg nem moslak" kifejezés arra is utalhat,
hogy nem akármilyen tisztulásról van szó; nem olyanról, amit pél
dául Péter mosakodással megszerezhetne. Ezt a tisztulást csak a
Megváltó Jézus tudja megadni neki. Kétségtelen, Jézus itt nem
közvetlenül a kiengesztelődés szentségéről beszél, de bizonyos
módon utal rá, amikor arra a tisztulási folyamatra hivatkozik, me
lyet megváltó halála indított el és a szentségi üdvrend aktualizál
az egyes emberekben a századok folyamán.

Lukács evangélistánál Júdás árulásának kijelentése csak az
utolsó vacsora után, az Eucharisztia alapítását követően történik
meg. A tanítványok vitatkozni kezdenek, hogy ki lehet az áru
ló. Márknál 04,19) az apostolok Jézusnak teszik fel a kérdést,
Lukácsnál viszont már csak egymás között vitatják meg a prob
lémát. Az egzegéták szerint ennek oka az, hogy Lukács "nem
csak az utolsó vacsorán jelenlevő tizenkettőre gondol, hanem
azokra is, akik az eucharisztikus ünneplésen részt vesznek. Min
denkinek meg kell vizsgálni önmagát, hogy hűséges-e az Úrhoz,
és mindenkinek tudatosítani kell, hogy az Eucharisztián való
részvétel különleges felelősséggel jár együtt".2

Figrle~re méltó a Jelenések könyvének Eucharisztia-teológi
ája is. A Ujszövetség utolsó könyvében is szó van az eucharisz
tikus lakoma előfeltételeiről. Az Apokalipszis a maga szimboli
kus nyelvén (vö. az élet fája, az élet vize, a rejtett manna,
lakoma Krisztussal) arról is beszél, hogy az Eucharisztiához csak
azok járulhatnak, akik megtisztították ruhájukat a bűnök szennyé
től (Jel 22,14). A győztesek járulhatnak csak az élet fájához, az élet
fájának gyümölcsétől ugyanis a bűnösöket távol tartják. Aki el
hagyta Krisztust, többé nem részesül az élet fájában. Bűnbánatot

kell tartania, hogy ismét részt vehessen az eucharisztikus lako
mán. Ugo Vanni szerint a Jelenések könyvének felszólítása: "Ma
radjanak kívül az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és
a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugsá
got" (22,15), egy liturgikus formula, amellyel az első évszázadok
ban felszólították a bűnbánók rendjében vezeklő bűnösöket, hogy
hagyják el a közösséget az Eucharisztia ünneplése előtt.

Szent Pál apostol már egyértelműbben figyelmeztet az Eucha
risztia méltó vételére, illetve a méltó vételhez szükséges előfelté

telekre: "Aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kely
hét, az Úr teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát
mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből,

mert aki méltatlanul eszik és iszik, anélkül, hogy megkülönböz
tetné az Úr testét, tulajdon ítéletét eszi és issza" (l Kor 11,27-29).
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A titokzatos test
tagjainak egysége
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(PL 46,834).

A legalapvetöbb feltétel: "megkülönböztetni az Úr testét". De
mit is jelenthet az egész szöveg összefüggésében ez a páli kifeje
zés?" Elsődleges értelme az, hogy vannak olyanok, akik az
agapén nem tesznek különbséget a közönséges étel és az Eucha
risztia között, vagyis nincs meg bennük az Eucharisztia vételé
hez szükséges hit. "Az Úr teste" jelenti azonban a keresztény
közösséget is, amit Pál apostol szintén Krisztus testének nevez
(IKor 12,12-27). Az idézett szövegrészben kétszer is visszatér a
"test" szó. Először Krisztus valós testét, másodszor pedig az Ő
misztikus testét, az egyházat jelenti. Ezt az értelmezést sugallja a
megelőző fejezet is, ahol az apostol összehasonlítja az eucharisz
tikus közösséget a pogány szertartások közösségével, és rámutat
a kettő lényegi különbözőségére. A keresztény nem lehet egy
szerre vendég "az Úr asztalánál" és a "gonosz lelkek asztalánál"
(IKor 10,21). A keresztény ember viselkedésének alapja az, hogy
"mi ugyanis sokan egy kenyér és egy test vagyunk, mivel mind
nyájan egy kenyérből részesülünk" (IKor 10,16-17). A korinthu
siak bűne nemcsak az, hogy nem tesznek különbséget a kőzön

séges kenyér és az Eucharisztia között, hanem az is, hogy
elfelejtik: Krisztus teste, vagyis a keresztény közösség hitből fa
kadóan alapvetően különbözik más közösségektől.

Az egyház értelmezése szerint a "vizsgálja meg magát minden
ki" szavakkal az apostol figyelmeztet, hogy alapos lelkiismeret
vizsgálat által döntsük el, méltók vagyunk-e (a kegyelem állapo
tában vagyunk-e) odajárulni az eucharisztikus lakomához.
Nyilvánvaló, hogy az apostol még nem egészen erre gondol. Az
a "méltatlanság", amiről Pál apostol beszél, a keresztények egy
más iránti diszkriminatív jellegű szeretetlensége, ami felháborító
módon nyilvánul meg a korinthusi közösségben, amikor még az
Eucharisztia ünnepléséhez elválaszthatatlanul hozzákapcsolódott
az agapé. Akik így viselkednek, nem értik meg, hogy Krisz
tusban egy Test lettünk, és nyilvánvaló, hogy ez a negatív visel
kedés tiszteletlenség az Eucharisztiával szemben is. Akiben nincs
meg a testvéri szeretet, aki nem viselkedik szolidárisan, az "Úr
teste és vére ellen vét" (IKor 11,27). Ennek következménye, hogy
Isten már ítéletet kezd tartani a könnyelmű korinthusiak fölött.

Már az ősegyház is így értelmezte Pál apostol figyelmezteté
sét. A szentáldozás nemcsak a megdicsőült Krisztussal való egy
ségünket erősíti meg, hanem létrehozza és tökéletesíti a Titokza
tos Test tagjainak egymás kőzötti egységét. Szent Ágoston
Húsvétkor tartott beszédében az újonnan kereszteltek előtt ezt a
közösséget hangsúlyozza: "Krisztusnak teste és tagja ti vagytok.
Amit magatokhoz vesztek, az ti magatok vagytok, hála annak a
kegyelemnek, mely megváltott titeket. Ehhez aláírástokat adjá
tok, mikor mondjátok: ámen/" Amikor a szentáldozáskor
áment-t mondunk, nemcsak Jézusnak a Máriától született, ér
tünk meghalt szentséges testére mondunk áment, hanem áment
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mondunk misztikus testére, az Egyházra is; konkrétan azokra a
testvérekre, akik az életben vagy az oltárnál körülvesznek min
ket. Nem választhatjuk szét a két testet, nem fogadhatjuk el az
egyiket a másik nélkül. A titokzatos testnek egysége - a hippói
püspök szerint - e szentségben éppen úgy van meg, ahogyan
igazán, valóságban és lényeg szerint megvan benne Krisztus tes
te és vére. A keresztények, akik az Eucharisztiában egyesülnek
Jézussal, ezáltal szorosan eggyé válnak egymással is, és ennek a
szentségnek az erejéből hozzák létre Krisztus testét, ami az
egyház.

A Trentói zsinat katekizmusa, a Catechísmus Romanus a korin
tusi levélből kiindulva így beszél a szentáldozáshoz szükséges
előkészületről: "Először is tehát előkészületül azt tegyék a hívek,
hogy különböztessék mep az asztalt az asztaltól, e mennyei ke
nyeret a közönségestől. Es az akkor történik, ha erősen hisszük,
hogy jelen van valóságos teste és vére az Úrnak, akit imádnak
az égben az angyalok. .. Ez teszi tudniillik »megkülönböztetni az
Úr testét«, mire az apostol intett; a másik igen szükséges előké

szület pedig az, hogy mindenki kérdezze meg önmagát, békében
van-e másokkal, igazán és lelkéből szereti-e felebarátait" ,6

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy már az újszövetségi
Szentírás is figyelmeztet az Eucharisztia méltó vételének fontos
ságára. A Szentírás szerint a méltó vétel azt jelenti, hogy hin
nünk kell a valóságos jelenlétben, és arról sem szabad megfeled
keznünk, hogy az Eucharisztiát ünneplő egyház is Krisztus teste,
s ennek nemcsak az Eucharisztia megünneplésében, hanem a
testvéri szeretetben is meg kell nyilvánulnia.

Az egyházatyák írásai főként a liturgia magyarázatához kapcsolód
va hangsúlyozták a szentáldozásra való lelki és testi előkészület

fontosságát, már akkor is, amikor az egyházfegyelmi intézkedések
konkrétan még nem határozták meg az előkészület elemeit. A
szentírás tanításához kapcsolódóan elég hamar kialakult az ősegy

ház szentségi fegyelme: az apostoli időkben azokat, akik súlyos bűnt

követtek el, kizárták az Eucharisztia megünnepléséból (2Kor 2,8).
Már a Dídakhé megemlíti, hogy az Eucharisztia vétele előtt

bűnbánatot kell tartani: "Az Úr napján gyűljetek egybe, törjétek
meg a kenyeret és adjatok hálát, előtte tegyetek bűnvallomást"

(XIV, 1). Az itt említett bűnvallomás nyilvánvaló, hogy csak álta
lános értelemben utal a bűnbánat fontosságára, ahogyan ugyan
ez az irat minden imádság előtt is megkívánja a bűnbánatot:

"Az egyházban valld meg botlásaidat és rossz lelkiismerettel, ne
járulj imádsághoz" (IV, 14). Szent Jusztinosz szerint csak azok já
rulhatnak Eucharisztiához, akik hisznek Krisztusban és a ke
resztség után az ő parancsai szerint élnek? Cyprianus karthágói
püspök (+258) a Decius-féle üldözés alatt hitüket megtagadókat
csak megfelelő bűnbánat és elégtétel után engedte az áldozás-
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hoz. Azt mondja, hogy lIa megsértett Úrnak kiengesztelése előtt
való áldozás által megsértik Krisztus testét és vérét, és nagyobb
bűnt követnek el kezükkel és szájukkal az Úr ellen, mint midőn
őt hitehagyásukkal megragadták"." A "bukottakról" tlapsis) szóló
művében beszél egy olyan asszonyról, aki a bálványimádás kö
vetkeztében bűnössé lett, s így ment szentáldozáshoz. Ezzel kap
csolatban a vértanú püspök megjegyzi: "nem ételt, hanem kar
dot nyelt le, amely halálos méregként ereszkedett le a torkán a
szívére.?" A keleti liturgiában már ebben az időben áldozás előtt

a pap ezekkel a szavakkal fordult a hívekhez: "Szentség a szen
teknek!" Ezzel arra figyelmeztetett, hogy e szentséget csak azok
vehetik magukhoz, akik szentek, vagyis a megszentelő kegyelem
állapotában vannak. A hívek a pap szavára ezt felelik: "Egy a
szent, egy az Úr Jézus Krisztus", vagyis az egyedül tökéletes
szent Jézus Krisztus, más nincs, kit hozzá hasonlíthatnánk, mert
ő önmaga által, mi pedig csak ő általa lehetünk szentek.'" Szent
Ágoston a neki feltett kérdésre azt válaszolja, hogy az járulhat
szentáldozáshoz, aki mentes olyan bűnöktől, amelyek kiközösí
tést vonnak maguk után." Az ősegyházban ez volt az általáno
san elfogadott szabály." Aranyszájú Szent János, az "Eucharisz
tia doktora" így figyelmeztette hivei t a méltó szentáldozásra:
"Én is fölemelem a hangomat, és könyörögve, Isten nevére kér
lek titeket, ne közeledjetek ehhez az Asztalhoz szennyes és rom
lott lelkiismerettel. Az ilyen közeledést ugyanis nem lehet soha
áldozásnak nevezni, még ha ezerszer érintenénk is az Úr Testét,
hanem az ítélet, a gyötrelem és a fenyítés növelése az.,,13 A nagy
keleti egyházatya számtalan helyen'" korholja a méltatlanul ál
dozókat. Megrázóan fejtegeti Pál apostol a korintusiakhoz írott
levelének idevonatkozó sorait OKor 11,28kk). Amikor az Úr asz
taláról elmélkedik, megjegyzi, hogy nem az asztal hibás abban,
hogya legnagyobb javak forrása sokaknak kárhozatára válik,
hanem az asztalhoz járulók: "Tudod jól, hogy ki az, aki előtted

van az asztalon - oltáron -, azt is tudod, hogy kinek adja ma
gát, s ez elegendő lesz neked a teljes belátásra, ha még nem
vagy egészen elvetemült.t'"

Az egyházatyák szerint a Miatyánkban a "mindennapi ke
nyér" jelenti a földi élethez szükséges földi kenyeret, de jelenti
az Élet Kenyerét iS.16 Cyprianus szerint .Krisztus bajvívóinak
mindennap kell inniuk az Isten Fia véréből, hogy mindennap
készen legyenek saját vérük ontására." De már ő is hozzáteszi,
hogy természetesen csak azok járulhatnak a szentáldozáshoz,
akiket "nem akadályoz ebben valamely súlyos bűn". Ugyaneb
ben a müvében'" Karthágó püspöke így fohászkodik: "Kérünk,
add meg nekünk ezt a kenyeret, nehogyelválasszon minket
Krisztus testétől súlyos bűneink közbejötte, amikor Krisztus tes
tét és az ő üdvösségét minden nap mint örök életünk ételét lel
künkbe fogadjuk!"
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pax vobiscum et
osculantur se christiani
in osculo sancto: Pacis

signum est"
(PL 38,1101).

A bűnbánat és az Eucharisztia közötti szoros kapcsolat abból a
történeti ténybó1 is következik, hogy az egyház bűnbánati gyakorlatá
ban az Eucharisztián való részvétel, vagy az abból való kizárás a kez
detektó1 fogva meghatározó elem volt. Az ősegyházban voltak olyan
bűnök (gyilkosság, házasságtörés, hittagadás stb.), amelyek kö
vetkezménye az eucharisztikus közösségböl való nyilvános kizá
rás volt és a bűnbánat célja az volt, hogy a bűnbánó keresztény
ember újra teljes jogú tagja legyen az egyház eucharisztikus kö
zösségének. A közösségi élet, illetve a szentségi élet középpontja
az Eucharisztia volt. A bűnösök nagyszerdán beléptek a bűnbá

nók rendjébe, kizárták őket az eucharisztikus közösségből: a
szentmisét az igeliturgia befejezésekor el kellett hagyniuk. A
bűnbánati idő végén, általában nagycsütörtökön újra részt vehet
tek az Eucharisztia megünneplésében. Az egyház bűnbánati fe
gyelme az idők folyamán ugyan jelentősen megváltozott, de a
legújabb Ordo Poenitentiae is hangsúlyozza a bűnbánat szentségé
nek ezt a vonatkozását: "A bűnbocsánat szentségében az Atya
magához fogadja hozzá visszatérő fiát (... ) Mindez végül abban
mutatkozik meg, hogy az ember újra, illetve nagyobb buzgóság
gal vehet részt Isten asztalának közösségében, midőn Isten egyhá
za nagy örömmel lakomát ül messziről visszatért fiával" (OP őd).

A liturgiatörténet szerint a Miatyánk és a békecsók a kezde
tektől fogva a szentáldozáshoz való előkészületet szolgálta.
Szent Ágoston az újonnan megkereszteltekhez így szól: "Miért
imádkozzuk mi az Úr testének és vérének vétele előtt a Mi
atyánkot? A következő okból: Ha emberi gyarlóságból fülünk
valami illetlent hallott, ha nyelvünk valami igaztalant mondott,
ha szemünk valami helytelent látott, ha gondolatunk valami tisz
tátalant fogadott be, ha a világnak kísértései vagy az emberi élet
gyarlóságai folytán valami hasonlóval terheltük meg magunkat,
akkor az Úr imádsága ezeket lemossa ennél a kérésnél: Bocsásd
meg a mi vétkeinket!, hogy nyugodt lélekkel léphessünk az oltár
hoz és áldozásunkkal ne együnk és igyunk ítéletet." 18

A békecsók kezdettől fogva szokásban volt a szentmise alatt.
Legtöbbször azonban az áldozati ajándékok átadása előtt szere
pelt. De már Ágoston említi, hogy az ő hazájában a békecsók a
Miatyánk után következett. Ezzel a keresztények jelképes formá
ban és szívük őszinteségével megvalósították azt, amit a Mi
atyánkban megfogadtak: "Miképpen mi is megbocsátunk az elle
nünk vétkezőknek." A testvéri egyetértés helyreállítását a
szentáldozás, a megértés és szeretet köteléke méltó elfogadása
feltétlen követelményének tartották. E békecsókban Szent Ágos
ton" "nagy szentség"-et látott, mert ez a szimbólum jelzi és
megvalósítja a kiengesztelődést, vagyis eltávolítja a méltó szent
áldozás akadályait. Az ősegyházban a páli figyelmeztetést 
"köszöntsétek egymást szent csókkal" (Róm 16,16) - betű sze
rint értelmezték, minthogy a püspöktől vagy a diakónustól
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kezdve minden jelenlévő megcsókolta szomszédját. Ágoston fi
gyelmeztetése szerint "amit az ajkak jelentenek, az menjen vég
be a bensőben. Ahogyan ajkad testvéred ajkához ér, így a te szí
ved se távozzék el az övétől!"

A Trentói zsinat, amely a reformátorokkal szemben összefog
lalta az egyház Eucharisztiára vonatkozó hitét (1551, XIII. sess.),
kijelentette, hogy "azok, akiknek lelkiismeretét halálos bűn

nyomja, még ha tökéletesen meg is bánták, ha van gyóntató,
szükségképpen előtte végezzenek szentségi gyónást" (DS 1661).
Ha valakinek nincs lehetősége a szentgyónás elvégzésére, köteles
felindítani magában a tökéletes bánatot, amely magában foglalja
a mielóbbi gyónás szándékát is (DS 1646-47). Később az Egyházi
Törvénykönyv is előírta, hogy akinek a tökéletes bánat, illetve
általános feloldozás útján bocsátották meg súlyos bűneit, alkalo
madtán (egy éven belül) köteles mielóbb egyéni gyónáshoz já
rulni (CIC 960 és 963. kánon). Az a pap, aki szükség esetében,
mert a gyóntató hiánya miatt nem gyónhatott, a tökéletes bánat
felindításával misézett, köteles volt mielőtt (quamprimum) a
szentgyónáshoz járulni és feloldozást szerezni. A mindent részle
tesen meghatározó Neldin-féle morális még azt is meghatározta,
hogy a mielóbb alatt három napot kell értení."

A másik jellegzetes tévedés a janzenisták tanítása volt. VIII.
Sándor pápa ítélte el azt a janzenista tételt, hogya szentáldozás
hoz az nem járulhat, akiben nincs meg a legtisztább istenszere
tet, vagy aki nem adott teljes elégtételt összes bűneiért."

Egyházunk legújabb katekizmusa (1992) egyértelműen fogal
maz: "Annak, aki Krisztust az Eucharisztiában magához akarja
venni, a kegyelem állapotában kell lennie. Ha valaki tudatában
van annak, hogy halálosan vétkezett, ne járuljon az Eucharisztiá
hoz anélkül, hogy ne kérne feloldozást a bűnbocsánat szentségé
ben" (KEK 1415).

Sokan tévesen úgy gondolják, hogy a szentmise elején a bűn

bánati liturgia helyettesíti a szentgyónást. A Római Misekönyv
elején a liturgikus teológiai bevezető azonban figyelmeztet ben
nünket, hogy a mise elején található bűnbánati cselekmény célja
csak az, hogy felkészítsen bennünket arra, hogy alkalmasak le
gyünk a szent misztériumok ünneplésére. ugyanakkor "nincs
meg benne a bűnbánat szentségének hatékonyságav.f Tehát a
súlyos bűnök megbocsátását illetően nem tekinthető úgy, mint
ami helyettesíti a bűnbánat szentségét.

A szentáldozásra való eló1cészülethez hozzátartozik a szentségi böjt is,
amiró1 manapság sokan megfeledkeznek. A szentáldozás előtt egy órás
böjtöt tartunk, ami azt jelenti, hogy semmit nem eszünk, és a vízen
kívül mást nem iszunk. A betegek még ez alól is felmentést kap
nak (919.k. 3.§). Az Egyházi Törvénykönyvben (919.k. 1.§) olvas
ható ez a törvény, amely jelenleg nagyon enyhe, mert csak egy órá-
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ra szorítkozik a régi gyakorlattal szemben, mely éjféltől volt köte
lező (l917-es CIC 858.k.), és merev formája miatt sok nehézséget
jelentett a megtartása. A jelenlegi szabályozást megelőzően XII.
Piusz pápa 0953, 1957) már enyhítette a régi szigorú böjti fegyel
met, mely szerint a szentségi böjt ideje papok számára misézés
előtt és a hívek számára szentáldozás előtt három óra volt,23

Már az ősegyházban is megvolt a szentségi böjt, de nem a
kezdetektől, hiszen a korinthusiakhoz ír levélből tudjuk (l Kor
1l,20kk), hogy az első keresztények az Eucharisztia megünneplé
sét az utolsó vacsora mintájára este és többnyire szeretet-lako
mával (agapé) kapcsolták össze. Tertullianus tesz róla említést
először a feleségéhez írt könyvében: "Nem veszi észre férjed,
hogy mit ízlesz titokban minden más eledel előtt" (II, 5,3). A
szentségi böjt elterjedéséhez nagymértékben hozzájárult az a
tény is, hogya szentmise megünneplése a 2. század elejétől átte
vődött reggelre. A Hüppolitosznak tulajdonított ősegyházi irat, a
Traditio apostolica - amelyből sok mindent megtudunk az óke
resztény kor egyházfegyelméről - még egyértelműbben fogal
maz: "minden hívő, mielőtt még ételt érintene, siessen magához
venni az Eucharisztiát" (36.). Szent Ágoston a szentségi böjtöt az
egyik levelében mint az egész egyházban'" elterjedt szokást em
líti 400 körül egy Januariusz new karthágói papnak, aki néhány
liturgikus jellegű kérdést tesz fel neki.25

Az első törvényt a szentségi böjtre vonatkozóan a Hippói zsi
nat (393, 28. kánon) és a III. Karthágói zsinat (397, 29. kánon)
hozta, amely kimondta, hogya szentmisét csakis éhgyomorral
szabad bemutatni. A keleti egyházatyák is egyöntetűen tanús
kodnak a szentségi böjt meglétéről és fontosságáról. 26 Jóval ké
sóbb a Konstanzi zsinat így fogalmaz: "a szent kánonok dicsére
tes határozata és az egyház jóváhagyott szokása megtartotta és
megtartja, hogy ezt a szentséget nem szabad étkezés után létre
hozni, és a hívők sem vehetik magukhoz, ha nem böjtölnek,
csak betegség vagy más szükség esetén, amelyet a jog vagy az
egyház megenged, vagy elfogad" (DS 1199).

A szentségi böjt szokása, illetve törvénye figyelmeztet ben
nünket, hogya szentáldozásra az egész embernek, lelkünknek és
testünknek is föl kell készülnie. Szükség esetén el kell végez
nünk a szentgyónást, és a méltó szentáldozáshoz hozzátartozik a
szentségi böjt is.

De mindezek ellenére tudatában vagyunk annak, hogy nem
vagyunk méltók a szentáldozásra. Azért részesedünk az Eucha
risztia szentségében, hogy megszentelődjünk, nem azért, mert
már szentek vagyunk. Más szóval: Krisztus testétől is várjuk,
hogy átalakítson bennünket: "hogy ezután már ne önmagunk
nak éljünk, hanem neki, aki értünk meghalt és föltámadt" (IV.
kánon; vö. 2Kor 5,5).
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