
A VAL6sAcos LAKOMA
Jézus seétnée, látja a körülöt

te hullámzó tömeget s magához
inti a tanítványokat. "Sajnálom
e népet - mondja. - Már har
madnapja kitartanak velem és
nincs mit enniük. Ha étlen kül
döm haza őket, kidőlnek az
úton, mert néhányan messziről
jöttek" (Márk. 8, 2-4). Előkerül
a hét kenyér, az (Jdvözítő leül
teti a sereget, és megtörténik
a második kenyérszaporítás.
"Ettek és jóllaktak" - mondia
az Evangélium.

Négyezer ember, az asszonyo
kon és a gyermekeken kívül 
mint Máféból tudjuk (15, 38).
Sokan messziről jöttek, s abban
a lelkesedésben, mely az Úr J é
zus közelében elfogta őket, li
legtöbben bizonyára megfeled
keztek arról, hogy életükről-ita
lukról gondoskodjanak. Talán
nem is számítottak ilyen hose
szú távollétre - harmadnapja
követték - falán éppen csak
meg akarták hallgatni, s aztán
nem birtak szabadulni hatásá
fól nem birtak elszakadni tőle.
JéZus, ahogy végignéz rajtuk,
fáradt, elcsigázott, barázdás,
porlepte arcokat láthat, férfi
akat asszonyokat, gyermekeket.
Tudja, hogy nincs mit enniük,
és hogy éhesek, s ha így haza
küldené őket, sokan "kidőlnének
az úton". Nézi, és megsajnálja
őket.

Aki az Evangéliumot olvassa,
minduntalan találkozik ezzel az
irgalmas, bajainkban résztvevő,
fájdalmainkban osztozó J éeus
sal. Ahogy meglátja a naimi
özvegyet egyetlen fiának kopor
sója mögött, "megesik rajta a
szioe" (Lukács 7, 13). Ahogy
meghallja a jerikói két vak ki
áltozását, "könyörületre indul"

(Máté 20, 34). Ahogy találkozik
a zokogó Máriával és a Lázárt
sirató gyászolókkal, "lelke mé
lyéig megindul" és könnyezik, s
"mélyen megindulva" megy a
sírhoz, hogy barátját föltámasz
sza (János 11, 33-38). Nem úgy
jár közöttünk, mint valami cso
datevő erő egyébként közönyös
birtokosa, nem úgy, mint magat
fölsőbbrendűnek érző lény, aki
egykedvű leereszkedésset segít
holmi alantas páriákon, hanem
úgy, mint testvérünk, rokonunk,
egy köziilünk, mint emberségé
ben felebarátunk, aki átérzi em
beri fájdalmainkat, megindul
emberi szenvedéseinken, köny
nyezik a halott főlött a könnye
zőkkel és sosem feledkezik meg
arról, hogy az éhezőknek étell
és a szomjazóknak italt adjon.
"Sajnálom e népet" -- mondia,
és jóllakatja őket kenyérrel.

Mintha keresné, ő, az Isten,
hogyan lehet a legmelegebb, leg
közvetlenebb, legbizalmasabb
közösségben velünk, emberekkel.
Nyilvános működésének kezde
tén egy mennyegző áll, egy la
koma: részvétel az emberi élet
legelemibb tényeinek egyikében,
a táplálkozásban, az evésben.
Együtt eszik,együ.+'t iszik ve
lünk; Jézusnak ez a mondhat
nók asztaltársi magatartása
meglepően ismétlődik végig
mind a négy Evangéliumon.
Föltámadás után - hogy az
Utolsó Vacsora ezertartáeos la
komáját külön ne említsük 
újra és újra ezzel lép az apos
tolok, tanítványok bizalmas kö
zelébe, ezzel ismerteti meg ma
gát, a megdicsőült Isten Fia ez
zel a mélységes, ősien egysze
rű és természetes emberi gesz
tussal: enni kér és enni ad.
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Mindenütt ez a mélarséaes,
megrendítő emberi realitás:
ahogy szinte beléveti magát ab
ba, ami a legelemibben embe
ri, ahogyan ezekben az elemi
élettényekben keresi velünk a
közösséget, s ezeket szenteli meg,
ezeket tölti meg a maga isteni
tartalmával, ezeket lényegiti át
úgy, hogy ugyanakkor meg
hagyja elemi voltukban: ételnek
az ételt, kenyérnek a kenyeret,
víznek a vizet és bornak a bort,
minden elspiritualizálás és el
szimbolizálás nélkül, ezzel az
egyszerű meghagyással: "Ve
gyétek és egyétek".

Miután az emmausziak haza
siettek Jeruzsálembe és beszá
moltak élményükről az egybe
gyűlt apostoloknak, Jézus meg
jelenik köztük, köszönti őket; ők
aeonban - még az apostolok is,
és még az emmausziak előkészí

tése után is - "zavarukban és
félelmükben azt hitték, hogy
szellemet látnak" (Lukács 24,
37). Mil.y jellemző jelenet! s mi
lyen mély értelme és tanulsága
van számunkra! Mennyire em
berszabású, antropomorf módon
gondolkodunk sokszor, amikor
I stenről, mint abszolút szellemi
lényről van szó; mily makacsul
ragaszkodunk sokszor emberi
szemléletünk képeihez, amikor
pedig valamivel följebb kellene
emelkednié lelkünknek! S ami
kor a második isteni Személy
magára ölti emberségünket,
amikor mintegy beléereszkedik
embereéúiinkbe, leszáll annak
elemi mélységeiig: akkor a.z

. ember sokszor, nagyon sokszor
- a történelemben és minden.
napi életünkben, mindennapi
vallásos életünkben is - mint
egy visszaretten ekkora való
ságtól, ilyen közvetlen közösség
től és a hús-vér Jézusban, s az
Eucharistia kenyerében közöt-
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tünk élő Jézusban" azt hiszi,
hogy szellemet lát".

Pedig a katolikus kereszténu:
ségnek éppen ez a jellemzője:
ez a hús-vér valóság, ez az I s
ienember, az I gének ez a meg
testesűlése, ez a "veg1létek és
egyétek", ez a szimbolumoktól
menies megföllebbezhetetlen va
lóság. Mert vannak ugyan je
leink és jelképeink, de ezek
konkrét valóságok jelei és jel
képei, olyan elemi, mondhatnók
egzisztenciális valóságokéi, ami
lyen a kenyér és az evés, az
enni kérés és az enni adás. "Én
vagyok - mondja a szellemlá
tó apostoloknak az Úr Jézus.
Tappintsatok meg és lássatok.
A szellemnek nincs húsa és
csontja: mint nekem" (Lukács
24, 29).

A kereszténységet történelmé
nek kezdetétől fogva követi és
csábítja az elspiritualizálás kí
sériése. Olykor nyílt eretneksé
geket támaszt, máskor burkol
tan, lappangva húzódik meg az
Egyházon belül; néha félreért.
hetetlenül jelentkezik, másszor
szinte észre sem vesszük s csak
a hitünk nagy igazságairól va
ló ismeretek bizonytalanságában
sejthetjük jelenlétét. Csak ~
utóbbi századokban is: a mo
dern deizmus különböző válto
zatai nem megannyi kitérő 
és zsákutca-e -, melyen az In
karnáció mély valóságától, az
emberré lett Isten misztériumá
tól visszaborzadó kevély szel
lem igyekszik menekülni? De
Jézus szava félreérthetetlen:
"Tapintsatol~ meg. A ~zeUe~
nek nincs husa és cson.t3a, mtnt
nekem". És végső bizonyságul
asztalához hív, közös lakomára,
"jőjjetek ide és egyetek" 
mondja; s jóllakat, nem jelké
pesen, han,em vCflósá.qos..lako
mán valósagos étellel: onnon
testével, az élet Kenyerével.

(-.-,)


