
TRIKÁL JÓZSEF: ((ÉN VAGYOK AZ
, " ,
ELO KENYER!))

Úr Jézus! Minden szavad világít, hevít és fénylik.
Mondtad már, Uram: hogy én vagyok az út, igazság

és élet.
Mondtad: hogy én és az Atya egy vagyunk.
Mondtad: hogy én vagyok a világ világossága.
Szóval hirdeted: hogy Te Isten útja, sőt isteni igazság

és élet vagy.
Bevallod: hogy az Atyával egy Isten vagy.
Fülembe harsonázod, hogy a lelkembe bevillanó és

fellángoló fény Te vagy.
Miért mondod még, hogy élő Kenyér vagy? Miért?
Talán: mert az Úthoz erő és kenyér kell!
Talán: mert az igazság kutatásához erő és kenyér

kell.
Talán: mert az élet táplálásához erő és kenyér kell.
Talán: mert világosságodat folyton erővel, élettel,

energiával kenyerezni, táplálni kell.
Talán: mert az egész világ rászorul az isteni kenyér

re, amelyet az Atya a teremtményeknek ad!
Te zokogtad: mindennapi kenyerünket add meg ne

künk mal Mert kenyér nélkül, Isten e legegyszerűbb aján
déka nélkül, nem élhetünk. Viszont nem Te rólad mond
ta-e a próféta, hogy Isten ajándéka vagy? Nem Te rólad
zengte-e az apostol, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta értünk? Ajándékul!

Ó isteni ajándék! Ó világot mentő és váltó szeretet!
Értem, miért mondtad: én vagyok az élő kenyér.

A kenyér ad erőt, ihletet és belső fényt.
A kenyér tartja fönn létünket, életerőnket és munka

kedvünket.
A kenyér ment meg mindennap a haláltól.
Ime, ezért vagy Te kenyér! Sőt élő kenyér! Nemcsak

éltető, tápláló, hanem élő kenyér!
Én vagyok az élő kenyér!
Te mindenben bent vagyI Sziklában, virágban, állat

ban, emberben. Hisz' Isten vagy! S nem én tartalak Té
ged, hanem Te tartasz engem! De mikor azt mondod: "Ke
nyér vagyok", akkor elmémet ráirányítod a nékem leg-
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szükségesebbre, az életmentőre, az életfokozóra, az élet
hordozóra, a kenyérre, amely Te vagy!

Csitt, gyémánt! Ne ragyogj! Mert a kenyér szemem
ben szebben ragyog!

Csitt, kis virág! Szemembe ne mosolyogj! A kenyér
szebben néz reám!

Csitt, állat! Csitt, ember! Behúnyom a szememet. EI
tompítom érzékszerveimet. Csak a kenyeret nézem!

A gyémánt nem éli Virág, állat, ember élnek. De egy
ről sem mondta az Úr Jézus: én virág, én állat, én ember
vagyok. Tudom, mondottad, Uram, hogy "ember fia va
gyok." De az ember fia meghalt, majd feltámadott, de az
élő kenyér itt maradt!

"Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem" - ez a
kenyér én vagyok, mondottad a szeretet utolsó lakomáján.
Ez a kenyér él, mert én élek és élő kenyér vagyok!
örökké!

"Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre": mert ha
elmegyek is, veletek maradok, mint élő kenyér a lelketek
táplálására.

Mérhetetlen titok!
Én vagyok az élő kenyér!
Én vagyok a bennetek életet fakasztó kenyér!
Én vagyok a vért, szellemet forraló kenyér. Hisz' a

kenyér él, mert én vagyok az élő kenyér és én élek.
Mélyen átérzem, amit mondasz. Eszem a kenyeret és

Istent lelkembe, szívembe, idegeimbe, érzéseimbe foga
dom. S a kenyér elevenít? Nem! Az élő kenyér, Krisztus
elevenít.

Értsd meg, érzéki ember! Az Isten emberi nyelven
szól hozzád! Felfognád-e, ha mondaná: te Isten fia vagy!
mert Istent veszed magadhoz? Nem! De ha azt mondja: én
az élő kenyér vagyok I Edd e kenyeret és a kenyér ener
giája, kalóriája véreddé, érzéseiddé lényegül át, akkor ezt
már jobban megérted. Sőt, ha felfogod az élő kenyér: a
Krisztus végtelen szeretetét, akkor leborulsz előtte és szí
vedben, véredben imádod öt.

És mondod: igeni Te vagy az élő kenyér! Te bennem
véremmé, szellememmé, vérem és szellemem mozgatójá
vá, nemesítőjévé alakulsz. Isteni életet fakasztasz bennem.
Emberi természetem fölé emelsz. Isten fiává dícsőftesz.

S új világ alakul ki bennem!
Hogyan?
Mert Te vagy, Uram, az élő kenyér, új életeszményt,
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új életérzést fakasztasz bennem. S minden nyers, állatias,
alantas átszellemül, átistenül, istenivé magasztosul.

Új életeszmény fakad elmémben. Gondolatod már az
. én gondolatom, eszméid az én eszméim, eszményeid az én
eszményeim.

Lelkemben Te vagy alélek. Bennem Te vagy az élet
és én Tebenned élek. S már nem én élek, mint az Apostol
mondja, hanem Te élsz bennem.

Új életforma tárul föl előttem! Már nem a hús és vér
törvénye irányít és kényszerít, hanem a kenyérből fakadó
szellemi törvény. Lábaim a földön, szemeim az égben.
Időben itt élek, de egyúTtal az örökkévalóságban! Nálad!
Kiemelkedem a térből és lelkem a végtelenbe lendül.

Új életérzés hat át. Szerettem a természetet, szerettem
az embereket, szerettem Istent. De most másképp szeretek!
Amig csak test valék, mindent testemen keresztül szeret
tem. De az élő kenyér kinyitotta szemeimet: te első sor
ban szellem vagy! Nem tiszta szellem, hanem az anyagba
falazott szellem. Ezt a szellemiséget, sajnos, nem érez
tem eléggé. Uralkodott fölöttem testem ösztönössége. De
az élő kenyér hirtelen felerősíté szellememet és legyön
gíté ösztöneimet s fülembe harsog az Apostol szava: "légy
szellemi ember!"

S az vagyok. Mert már a földön annak kell lennem,
ha egykor teljesen szellemi óhajtok lenni. "Ha van állati
test, van szellemi is. De nem a szellemi test az első, ha
nem az állati, azután a szellemi." (Szent Pál I. Kor. 15.
44.) Aki az élő kenyeret eszi, annak teste átszellemül. S
mily' nagy ez a belső átalakulás!

Mikor állati test voltam, úgy éreztem, mint az állat,
úgy gondolkoztam, mint az állat s úgy cselekedtem, mint
az állat. De ettem az élő kenyeret; s Krisztus bennem él.
A régi ember megszünt és mint "új teremtmény" ragyo
gok. S most már úgy érzek, mint Krisztus, úgy gondolko
zom, mint Krisztus, úgy cselekszem, mínt Krisztus. Hiszen
"az élő Isten temploma vagyok, miként Isten mondja: ben
nük lakom és köztük járok; az ő Istenük vagyok és ők az
én népem." Isteni vagyok!

Micsoda csodálatos érzés fakad a megistenülés nyo
mábanl "Mindenben úgy viseljük magunkat, mínt Isten
szolgái: tűrésben, szenvedésben, szükségben, szorongatás
ban, tisztaságban, tudományban, kitartásban, nyájasság
ban, a Szentlélekben. .. Isten erejében, az igazság fegy
vereivel. Mint akik szomorkodnak és mégis mindig örven
deznek; mint akik szűkölködnek s mégis sokakat gazdagí-
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tanak; mint akiknek semmijük sincs S megis mindenük
van." Ó Szent Pál, mily' igazak a szavaid!

Igen, aki Krisztusban él és akiben Krisztus él, az a
leggazdagabb, a legigazabb és legboldogabb. Krisztus az
élet! Ő a gazdagság I Ő a boldogság! S ez a Krisztus mint
élő kenyér száll le hozzám, nem hagy el soha S erőim nem
lankadnak soha. Amig Ő táplál, sem én nem halok meg,
sem semmi érték bennem nem hal meg. Mert aki eszi az
élő kenyeret, annak minden nemes íze és porcikájá foly
ton friss életet él és azért nem hal meg örökké. "Aki e
kenyeret eszi - mondottad - nem hal meg örökké." Aki
a kenyeret eszi, vallottad, az az életet eszi és folyton meg
újhodik. "Én vagyok a föltámadás és az élet." Az élet esz
ményei elhervadhatnak, az élet formái folyton elváltoznak,
az emberek életérzése is más-más színt mutathat, de aki
Tebenned él, az az örök, a változhatatlan és a teljes életet
éli. Itt a földön és az örökkévalóságban. Annak az élete a
földön is szűntelen föltámadás, a föltámadás pedig a tel
jes és maradék nélküli és tökéletes élet főlragyogása.

Ó áldott kenyér! Ó életet fakasztó kenyér! Ó örök föl
támadást lángoló élő kenyér!

Maradj bennem örökké és én Tebenned örökké. Is
ten az emberben és ember az Istenben. Ez az igazi megdi
csőülés. Megistenülés!

Beteljesedik a zsoltáros szava: nem tudjátok, hogy is
tenek vagytok, a magasságbeli Istennek fiai?!

Trikál József.
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