
SZENTMISE ÉS SZENTSÉGIMÁDÁS 

Az Eucharisztia mint szentség elsősorban és 
mindenekelőtt az Eucharisztia megünneplését je-
lenti a szentmiseáldozatban, amelyhez hozzá-
tartozik a szentáldozás.1 „Aki élni akar, annak van 
hol élnie, van miből élnie.”2 A szentáldozás révén 
erősödik a Krisztussal való egységünk és élet-
közösségünk. Jézus, az Élet kenyere táplálja és tö-
kéletesíti a kegyelmi életünket. Erről a „menny-
ből alászállott kenyérről” írja Szent Ágoston: „Én 
az erősek elede le vagyok, növekedj és eszel 
majd belőlem. Nem te változtatsz azonban engem 
magadba, mint tested eledelét, hanem te változol 
majd belém.”3 Napjainkban az eucharisztikus lel-
kiség másik fontos jele és eszköze a szentmisén 
kívüli szentségimádás. Egyre több templomban 
újra megjelent a közös szentségimádás, sőt új 
formák is kialakulóban vannak.4 A fiatalok kö-
zött is népszerű az olyan közös imádság, amely 
a díszes monstranciában kihelyezett Oltáriszent-
ség előtt történik. A katolikus világifjúsági talál-
kozók fontos eleme lett a fiatalok éjszakai szent-
ségimádása. 

A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszusra (2020) készülve nagyon sok templom-
ban létrehozták a „szentségimádás iskolája” el-
nevezésű képzést, amely az Istennek tetsző 
imádságra és szentségimádásra akarja megtaní-
tani a katolikus keresztényeket. Úgy tűnik, hogy 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (rö-
vidítve: NEK) Általános Titkársága is ezt tartja a 
legfontosabbnak a felkészülés során. Ennek 
konkrét jele, hogy a felkészülés során minden esz-
tendőben, Úrnapjához és Krisztus király ünnepé -
hez kapcsolódva, országos és világméretű szent-
ségimádási akciót hirdetett meg a NEK Titkár-
sága.5 Nem feledkezhetünk meg azonban arról, 
hogy az eucharisztikus kongresszusokat szabá-
lyozó vatikáni dokumentum6 nem ezt tartja a leg-
fontosabbnak a felkészülés folyamatában. A do-
kumentum 111. pontja arra figyelmeztet, hogy az 
előkészület során főként három dologra kell tö-
rekedni: 1) Prédikációkat, katekéziseket, előadá-
sokat és konferenciákat kell tartani az Eucha-
risztiáról; 2) Törekedni kell arra, hogy a felkészülés 
éveiben a hívek buzgóbban és tevékenyebben ve-
gyenek részt az Eucharisztia megünneplésében; 
3) Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az Eu-
charisztia a diakónia, a hitből fakadó szeretet-
szolgálat forrása. A következőkben a szentség-
imádás történetéből kiindulva, főként a legújabb 
tanítóhivatali megnyilatkozások elemzésével 
szeretnénk rámutatni a szentmise és a szentség-

imádás benső, lényegi, elválaszthatatlan kap-
csolatára. 

A szentségimádás története 
Jézus szentségi, de valóságos jelenlétéből követ-
kezik, hogy az Eucharisztiában jelenlévő Krisz-
tusnak kijár a tiszteletnek az a formája, amit imá-
dásnak szoktunk mondani, hiszen Őbenne, aki 
testi valóságában nekünk ajándékozza magát, 
egyben az Isten Fiával találkozunk.7 „A Katolikus 
Egyház ezt a latria-tiszteletet nemcsak a misék-
ben, de azok ünneplésén kívül is megvallotta és 
megvallja, amikor az átváltoztatott Szentostyákat 
odafigyeléssel őrzi, azokat a hívek ünnepélyes 
tiszteletére kihelyezi, körmenetben körbehor-
dozza, a jelen lévő nagyszámú nép örömére.”8 

Már Szent Ágoston is azt írja, hogy „senki sem 
eszi ezt a testet anélkül, hogy előbb ne imádná; 
és bűnt követnénk el, ha nem imádnánk”.9 Jeru-
zsálemi Szent Kürillosz müsztagógikus kateké-
zisében szintén arról tanúskodik, hogy a szent-
áldozáshoz az első évszázadokban hozzátartozott 
a hitvallás és az imádás lelkülete.10 Már a szent-
miséhez is hozzátartozik a szentségimádás. „Az 
imádás egyszerűen az áldozás személyes as-
pek tusa.”11 Sőt azt is mondhatjuk, hogy a szent-
ségimádás a hitvallás egyik legmagasabb foka, an-
nak beteljesülése.12 Ennek látható jele, hogy min-
den szentmisében, a szentmise legszentebb pil-
lanataiban, amikor a megdicsőült Krisztus Isten 
igéje és a Szentlélek által megjelenik az oltáron, 
letérdelünk. A miséző pap háromszor hajt tér-
det a szentmisében: A Szentostya felmutatása 
után, a kehely felmutatása után és áldozás előtt. 
A II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform előtt 
a hívek térdelve fogadták a szentáldozást. Az 
1970-ben kiadott Missale Romanum ezt a gyakor-
latot változtatta meg, és úgy rendelkezett, hogy 
a hívek állva fogadják az Úr testét, és körmenet-
ben vonuljanak az áldoztatás helyére. A Mise-
könyv 3. kiadása (2008) ismét lehetővé teszi, hogy 
a püspöki konferenciák döntése és a helyi kö-
rülmények szerint térdelve is fogadni lehessen 
az Eucharisztiát. 

Piero Marini, a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke sze-
rint arra kellene törekednünk, hogy az imádás lel-
kületével ünnepeljük az Eucharisztiát, a szent-
ségimádás pedig liturgikus ünneplés keretében 
valósuljon meg.13 „A szentségimádás nem egyéb, 
mint az eucharisztikus ünneplés természetszerű 
fejleménye (…). A szentmisén kívüli szentség-
imádás folytatja és elmélyíti azt, ami a liturgikus 
ünneplésben történt.”14 A szentségimádás az Eu-
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charisztia megünneplésének kiterjesztése, de 
nem csak liturgikus értelemben, vagyis nem 
csak a szentmiséhez kapcsolódó szentségimá-
dásban. Az Eucharisztia tisztelete nem korláto-
zódhat csak a szentmisére.15 

Kétségtelen tény, hogy az első keresztény 
évezredben nem volt szokásban az Oltáriszent-
ség imádása szentmisén kívül. Az Eucharisztiát 
csak azért őrizték, hogy azt el tudják vinni a be-
tegeknek is.16 Tertullianusnál találunk arra is 
utalást, hogy a hívek közül voltak olyanok, akik 
hazavitték az eucharisztikus kenyeret, és azt 
minden más előtt titokban magukhoz vették.17 Ez 
a szokás csak úgy érthető, hogy a korai egyház 
tudatában volt annak, hogy Krisztus Urunk a 
szentmise végeztével is jelen van a kenyér és bor 
színében. A középkorban ezt egyre inkább fon-
tosnak tartották.18 Megjelent a szentmisében az Úr-
felmutatás, és kialakultak a hitből fakadó tiszte-
letadásnak különböző formái (térdelés, tömjé-
nezés stb.). Bevezették a monstrancia (szentség-
mutató) használatát, a misén kívüli szentség-
imádást és a szentségi körmeneteket. Gyakran 
énekelték a gregorián antifónát: „Adoremus in ae-
ternum sanctissimum sacramentum”. Ugyanakkor 
viszont a hívek egyre ritkábban járultak szentál-
dozáshoz. Annyira méltatlannak tartották ma-
gukat a szentáldozásra, hogy 1215-ben a IV. La-
teráni zsinaton kötelezően elő kellett írni: éven-
te legalább egyszer, a húsvéti időben szentáldo-
záshoz kell járulni.19 A Clunyben élő szerzete-
sekről (1000 körül) jegyezték fel, hogy amikor 
szentáldozáshoz járultak, lehúzták a cipőjüket. 

IV. Orbán pápa 1264-ben az Eucharisztia tisz-
teletének növelésére egy külön ünnepet vezetett 
be (Corpus Domini/Úrnap). A Transiturus de mun-
do kezdetű bullájában patetikus hangnemben 
hangsúlyozza az adoratio fontosságát: „Ó, leg-
méltóságosabb Szentség, imádandó, tisztelendő, 
megbecsülendő Szentség, amelyet dicsőítenünk, 
szeretnünk és ölelnünk kell, nagy dicséretekkel 
kell magasztalnunk, a legnagyobb ujjongással kell 
ünnepelnünk, minden erőnkkel tisztelnünk kell, 
áhítattal kell hódolnunk előtte, és őszinte lélek-
kel kell őriznünk.”20 Csak a 13. századtól vált ál-
talánossá a gondolat, hogy az Oltáriszentséget, il-
letve a szentségi Jézust imádni kell. A középko-
ri eucharisztikus lelkiség jellegzetes tükröződé-
se az „Adoro te devote” és az „Ave verum corpus na-
tum” kezdetű himnusz.21 

Főként a reformációt követően erősödött meg 
a szentségimádás szokása. Például az egész egy-
házban elterjedt a negyven órás szentségimádás 
szokása az Üdvözítő negyvenórás sírban nyug-
vásának emlékére, amit 1534-ban Milánóban 
Zaccaria Szent Antal kezdeményezett. Konfra-
ternitások jöttek létre az Oltáriszentség tisztele-

tének előmozdítására.22 Szent Pierre Eymard 
(1811–1868) szerzetesrendet alapított az Oltári-
szentség tiszteletének előmozdítására. 1881-ben 
Lille-ben megrendezték az első Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszust. Hasznosnak bizo-
nyult ez a törekvés, mert így beléivódott a kato-
likus hívek lelkiségébe Jézus eucharisztikus je-
lenlétének tudata, a megmaradó szentség hite. 
Ahogyan az ószövetségi vallásosságban fontos 
volt az a meggyőződés, hogy a szövetség Istenével 
a jeruzsálemi templomban lehet találkozni, úgy a 
katolikus lelkiség egyre jobban elmélyítette azt 
a gondolatot, hogy a feltámadt Jézus jelenléte az 
egyházban, kiváltképpen az eucharisztikus szí-
nek alatt való jelenlétben mutatkozik meg. 

Az Eucharisztiában jelenlévő Krisztus szent-
misén kívüli imádása a nyugati egyház egyik ki-
emelt liturgikus gyakorlata.23 Ez nem azt jelenti, 
hogy a keletiek nem tisztelnék, sőt nem imádnák 
a benne köztünk jelen lévő Jézus Krisztust, hanem 
csak más kifejezési formát adnak neki, mint 
nyugaton.24 A keleti egyház gyakorlata állandó-
an figyelmeztet bennünket, hogy az euchariszti-
kus lelkiség elsősorban a szentmisében és a szent-
 áldozásban nyilvánul meg. 

A II. Vatikáni zsinat után 
A II. Vatikáni zsinat liturgikus konstitúciójában 
nem találkozunk a szentségimádás kérdésével. 
Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy az adoráció 
nem tartozik az alapvetően fontos liturgikus cse-
lekmények közé. A zsinati okmányokban mind-
 össze kétszer szerepel az adoratio szó a papi szol-
gálatról és életről szóló határozatban.25 

A zsinat után kezdett háttérbe szorulni a szent-
 ségimádás, mert egyesek túlzottan azt hangsú-
lyozták, hogy a szentmise és a szentáldozás fon-
tosabb, mint a megmaradó Eucharisztia és annak 
imádása, hiszen Jézus azt mondta: „vegyétek és 
egyétek”. Főként Nyugat-Európában vannak 
olyan helyi egyházak, egyházközségek, ahol szin-
 te teljesen kihalt az Eucharisztia imádása. VI. Pál 
pápa a Mysterium fidei című körlevelében (1965) 
figyelmeztetett ennek a gondolkodásnak a ve-
szélyeire, és összefoglalta a szentségimádással kap-
csolatos katolikus tanítást.26 Hangsúlyozta, hogy 
a szentáldozás és a szentségimádás nem egymás 
mellett állnak, főleg nem egymással szemben, ha-
nem elválaszthatatlanul összetartoz nak. Meg kell 
találnunk az egyensúlyt az Eucharisztia ünnep-
lése és az imádó tisztelete között. Szent VI. Pál 
pápa világosan rámutatott a szentségimádás kü-
lönböző céljaira: „A legméltóságosabb Oltári-
szentség látogatása lelkünk hálájának bizonysá-
ga, szeretetünk záloga, és imádási kötelességünk 
teljesítése Krisztus Urunk iránt”.27 Ám a szent-
ségimádásnak vannak egyéb céljai is. Az Eucha-
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risztia által Krisztus közöttünk van, „neveli er-
kölcseinket, táplálja erényeinket, vigasztalja a 
szomorkodókat, erősíti a gyengéket, és minden-
kit a maga követésére serkent, aki csak elébe já-
rul, hogy így mindenki az ő példája nyomán tud-
jon szelíd és alázatos szívű lenni, és ne a magáét 
keresse, hanem azt, ami Istené”.28 „Ebből követ-
kezik, hogy a szent Eucharisztia tisz telete nagy-
ban elősegíti, hogy a lélek a szociális szeretet gya-
korlására induljon.”29 

Szent II. János Pál pápa az Eucharisztiáról szó-
ló enciklikájában (Ecclesia de Eucharistia, 2003) úgy 
beszél a szentségimádásról, mint „az életszentség 
kimeríthetetlen forrásáról”. „Az Eucharisztia 
szentmisén kívüli tiszteletének fölbecsülhetetlen 
értéke van az Egyház életében.”30 A pápa szerint 
a szentek példája és a szentéletű katolikusok hit-
beli tapasztalata a szentségimádás jelentőségére 
tanít bennünket.31 Liguori Szent Alfonz szerint: 
„A szentségek után az összes ájtatosságok közül 
a szentségi Jézus imádása a legkedvesebb Isten-
nek és a leghasznosabb számunkra”.32 

Hangsúlyozza azonban, hogy „ez a tisztelet 
szorosan kapcsolódik az eucharisztikus áldozat 
ünnepléséhez. Krisztus jelenléte a szentmise 
után megőrzött színek alatt — ami mindaddig va-
lóságos, amíg a kenyér és a bor színe megmarad 
— az áldozat bemutatásából ered, és a szentségi, 
illetve lelki egyesülésre irányul”.33 Az Eucharisztia 
tiszteletének elsődleges formája tehát a szentmise. 
Minden más áhítatgyakorlat másodlagos, akár ezt 
előkészítik, akár kiterjesztik és elmélyítik. 

A szent pápa saját példájával és az egyik 
(1980. évi) papoknak írt nagycsütörtöki levelében 
is hangsúlyozta a szentségimádás jelentőségét és 
néhány fontos vonatkozását.34 Arra figyelmeztet 
bennünket, hogy az Eucharisztiában nem csak egy-
szerűen Istent imádjuk: „Az Eucharisztia imádá-
sa nem annyira egy megközelíthetetlen termé-
szetfeletti imádása, sokkal inkább az isteni le eresz-
kedés imádása”.35 Egészen új szempont, amire ne-
migen szoktunk gondolni: az eucharisztikus imá-
dás olyan esemény, melyben az általános és a szol-
gálati papság találkoznak. Ha a szentmisében min-
denekelőtt a két hivatás szembenállása fejeződik 
ki, akkor az imádásban az egymásba kapcsolódás 
válik láthatóvá: „ebben a szentségben vala-
mennyien befogadók vagyunk”. A pápa nagyon 
erősen hangsúlyozza a Krisztussal való bizalmas 
viszonyt, mint az eucharisztikus lelkiség közép-
pontját.36 Ezzel függ össze a pápai levél másik 
szempontja: a szentségimádás a lelkiismeret erő-
sítésének iskolája is. „Krisztus eljön a szívekbe és 
meglátogatja testvéreink lelkiismeretét.”37 

Az elmúlt évszázadokban a szentségimádás fő-
ként a valóságos jelenlét megvallására szolgált, 
és arra, hogy imádási kötelezettségünket meg-

adjuk a szentségi Jézusnak. A mai szentségimádá-
sokban már egyéb szempontok kerülnek előtérbe. Na-
gyon sokszor a szentségkitételnek, illetve a szent-
ségimádásnak egyszerűen csak az a célja, hogy 
a szentségi Jézus jelenléte segítsen bennünket ab-
ban, hogy az egyéni és közösségi imádság előtt 
jobban tudjuk tudatosítani Isten jelenlétét és közelsé-
gét. A szentségimádást azonban nem szabad 
csak úgy felfognunk, mint imádkozást Isten kü-
lönleges jelenlétében. Igaz, hogy az Euchariszti-
ában az Isten Fiát imádjuk, de azt a Fiút, aki ér-
tünk emberekért, a mi üdvösségünkért emberré 
lett, szenvedett, meghalt és feltámadott, aki most 
az Atya jobbján ül és közbenjár értünk. Krisztus 
jelenléte az Eucharisztiában nem a húsvét előtti 
Krisztusé, hanem a meghalt és feltámadt Üdvö-
zítőé, vagyis eszkatológikus jelenlét. A keresz-
ténynek tudnia kell — mondja Karl Rahner —, 
hogy Isten jelen van mindenütt, de aki letérdel az 
Eucharisztia előtt, az a szentségi színek alatt je-
lenlévő Jézus Krisztust, megváltásunk misztéri-
umát imádja, vele találkozik.38 Az egyház szán-
déka szerint a szentségimádás arra teszi képes-
sé a keresztény embert, hogy teljesebben része-
sedjen a húsvéti titokban, és hálás lélekkel mond-
jon köszönetet annak, aki embersége által isteni 
életét folyamatosan árasztja testének tagjaiba.39 Ar-
ról nem szabad megfeledkeznünk, hogy az Eu-
charisztiában a megdicsőült Krisztus azért maradt 
közöttünk, hogy nekünk ajándékozza magát: a mi 
imádatunk „nem neki ad valamit”, hanem mi fo-
gadjuk őt magunkba fenntartás nélkül.40 

Újabb szempontok 
A II. Vatikáni zsinat utáni tanítóhivatali meg-
nyilatkozások főként azt tanítják, hogy a szent-
ségimádásoknak egységben kell maradni a szent-
misével, amely keresztény életünk forrása és 
csúcsa.41 Erre emlékeztet bennünket a 2020-as bu-
dapesti NEK alapdokumentuma is.42 Már a do-
kumentum szerkezetével is. A szentségimádás-
ról szóló tanítás nem egy önálló fejezetben talál-
ható, hanem az Eucharisztia ünneplését, a szent-
mise részeit magyarázó rész után, egy alfejezet-
ben.43 Amikor az Eucharisztiában jelenlévő Krisz-
tust imádjuk, nem szabad megfeledkeznünk ar-
ról, hogy ez a jelenlét az eucharisztikus áldozat-
ból származik. Az egyház az Eucharisztiában 
megünnepli Krisztus húsvéti misztériumát, és az 
Ő szentségi jelenléte tulajdonképpen az ünnep-
lés „meghosszabbítása”, amely lehetővé teszi a 
vele való találkozást, és a megváltás kegyelmé-
ben való részesedést.44 Azt kell mondanunk, 
hogy a harmadik keresztény évezred feladata az, 
hogy megtalálja a helyes egyensúlyt és harmóniát 
az Eucharisztia ünneplése, a szentmiseáldozat és 
az Eucharisztia szentmisén kívüli tisztelete között. 
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Az Oltáriszentség szentmisén kívüli tisztele-
tét szabályozó szertartáskönyv hangsúlyozza, 
hogy „az Oltáriszentségnek a szentmiseáldo-
zatban történő ünneplése az igazi eredete és cél-
ja annak a tiszteletnek, mellyel az Eucharisztiát 
a szentmisén kívül is körülvesszük”.45 A papok-
tól azt kéri: „ügyeljünk arra, hogy az ilyen szent-
ségimádás alkalmával a legméltóságosabb Oltá-
riszentségnek a szentmisével való kapcsolata 
világosan kitűnjék”.46 A szentmisén kívüli szent-
ségimádás folytatja és elmélyíti azt, ami a litur-
gikus ünneplésben történt — erre emlékeztet ben-
nünket XVI. Benedek pápa is —, „ugyanis csak 
az imádásban érlelődhet az igaz és mély össze-
szedettség. És éppen az Úrral való személyes ta-
lálkozás e tettében érlelődik a szociális küldetés 
is, melyet az Eucharisztia magában foglal, és ami 
le akarja bontani a falakat nemcsak köztünk és az 
Úr között, hanem és elsősorban azokat a falakat, 
amelyek a többiektől választanak el minket.”47 

Az imádás és a méltó szentáldozás szempontja 
már a Trentói zsinat 13. ülésének határozataiban 
is összefonódnak, de egységük különösen az „Eu-
charisticum mysterium” (1967) kezdetű kongre-
gációs utasításban lett megfogalmazva. „Amikor 
a hívők az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztust 
imádják, emlékezzenek arra, hogy ez az isteni je-
lenlét az áldozatból ered, és a szentségi és egyben 
lelki áldozás felé irányul”.48 A szentségimádó lel-
kületet ki kell egészíteni a Jézussal a szentmisé-
ben egyesülni akaró áldozat bemutató lelkülettel. 

A szentmise és a szentségimádás elválasztha-
tatlan kapcsolatát szem előtt tartva még a szent-
ségkitételnél is kerüljünk el mindent, „ami elho-
mályosítaná Krisztus kívánságát, aki az Oltári-
szentséget elsősorban azért rendelte, hogy nekünk 
táplálékunk, orvosságunk és vigaszunk legyen”.49 
Ezért a Ritus Kongregáció dokumentuma azt 
ajánlja, hogy „a kelyhet vagy a szentségmutatót te-
gyék a szembemiséző oltárra”.50 Ezáltal is lehet je-
lezni, hogy a szentségimádás ideális helye ugyan-
az az oltár, amelyen ünnepeltük az Eucharisztiát. 
Mert mind a mai napig — gyakorlati okokból ki-
folyólag (például láthatóság) — a szentségkitételnél 
és a szentségimádásnál papjaink a monstranciát a 
régi főoltár trónusára szokták elhelyezni. Az újfajta 
szemléletmód a magyarázata annak a szokásnak 
és egyházi előírásnak, hogy szentségimádást — a 
rendkívüli eseteket leszámítva — csak olyan 
templomban vagy kápolnában lehet tartani, ahol 
rendszeresen van szentmise.51 

„A szeretet szentsége” kezdetű posztszinodális 
dokumentum is az eucharisztikus áhítat külön-
böző formái között ajánlja Isten népének mind a 
személyes, mind a közösségi szentségimádást.52 
A szinódus kijelenti, hogy az Eucharisztiával kap-
csolatos különböző „áhítat-formákat” „megfele-

lően modernizálva” ma is érdemes gyakorolni. 
Hangsúlyozza, hogy az Eucharisztia tiszteletének 
hagyományos formáit is közösségben végez-
zük. Üdvös dolog az egyéni szentségimádás is, 
de soha ne feledkezzünk meg arról, hogy „a sze-
mélyes kapcsolat, melyet egy-egy hívő ápol az Eu-
charisztiában jelenlévő Jézussal, mindig az egy-
házi közösség egészére utalja őt, táplálva benne 
annak tudatát, hogy Krisztus testéhez tarto-
zik”.53 Jézus szándéka és Szent Pál apostol taní-
tása szerint az Eucharisztia az a szentség, amely 
a Krisztusban hívők lelki egységének jele és erő-
sítő eszköze. Ezért nyilvánvaló, hogy az Eucha-
risztia szentmisén kívüli tiszteletében (szent-
ségimádás) is fontos a közösségi jelleg. A szent-
mise, a szentáldozás és a szentségimádás nemcsak 
az egyes keresztény ember Jézussal való egysé-
gét akarja tökéletesíteni, hanem építi az egyház-
nak, Krisztus testének az egységét. 
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titka: Isten. S hogy megértsék, az ő nyelvükön szól, kerülve a szá-
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sikerül ráirányítani tekintetüket a világ végtelenbe nyíló távlata-
ira és az abban fölsejlő Szent Titokra. De izgalmas fölfedezést kínál 
a hívőknek is, segíti őket, hogy újra és mélyebben gondolják végig 
hitüket. Bárki veszi kézbe ezt a könyvet, újszerű, izgalmas élmé-
nyek sorozatának néz elébe.               Ára: 2900 Ft


