
zásaí közvetlenül adódnak. A hivő ember hűsége reven "elkötelezi magát" Krisz
tusnak. A hit bensőségéri alapul a Krisztussal való személyes "találkozás", az
együttlét egzisztenciális élménye, amelynek legjellemzőbb formája nyilván a szent
mísében, az áldozásban, a szentséglátogatásban és az imádságban konkretizálódik.

4. A "veletek vagyok" kifejezés végül fölhívja a figyclmünket arra a kegyelmi
hatásra is, amely most már egészen közvetlenül adott válasz a bevezetőben f61
vetett kérdésekre. Mert az eucharisztikus Krisztussal való személyes kapcsolat a
világban élő keresztények magatartását gyökeresen érinti, egyben visszakapcsolja
fejtegetéseinket a bevezető fenomenológiai elemzéshez. Aki ugyanis megértette
az "ottlét" és a "jelenlét" alapvető különbségét, az ráébred arra, miről is van szó.
Az eucharisztikus jelenlét áramkörébe kapcsolódó ke'l"esztény eszel'int megnyiltabbá
nálik az emberi közösség felé; mintegy társadalmi erényre tesz szert. Aki ugyanis
termékeny hittel bele tud kapcsolódni Krisztus szentségí jelenlétébe, az maga is'
iogékonyabbá válik az igazibb jelenlét iránt. Nem válik érzéketlen "tárggyá", sem
önző érdekközponttá egy gépiességében elidegenedé és elszemélytelenedő világban.
Azon nem vesz erőt az unalom és a cinizmus. Az oda tud 'figyelni a másikra szen
vedélyeinek érdekein túl is - szeretetből. Az nem csupán ,.ott van", de jelen is
tud lenni emberi kapcsolataiban, családjában, a társaságban és munkatársai között
is, amikor hivatását gyakorolja. Es ez korunk egyik legsúlyosabb emberi problé
máját segíti gyógyítani a társadalom közösségeben.

Az eucharisztia alapításának s a belőle áramló jelenlétnek közös titka valóban
a szeretet. A hittudomány' János apostol szavait idézi ennél a titoknál : "Mivel sze
rette övéit ... határtalanul szerette őket" (Jn 13,1). Ez a magyarázata annak, hogy
az eucharisztia vételével valamiképpen Krisztus életébe kapcsolódunk. A szeritség
imádásból pedig magunkkal visszük jelenléte ajándékát, hogy mi is tovább adjuk,
abban a szeretetben, amely a heideggerí "világban való létet" az igazi jelenlét
rangjára emeli.

Jegyzetek: 1. Ezt a fontos és sokrétű problémát tárgyalfa teológiai Irodálmunikban HOII'Váth

Richárd: Jelen,létünik a vilá,g.oon (Ecclesia, ]!l6i8) és Nyíri Tamás: A keresztény ember kIl1
detése a vil~a.!1 (Szt. LSitván Társulait, ]968) c. könyve, - 2. Különös, hogy még a PUSZ;ta

üzletkötés sem szükisé~éppen személytelen jellegű. Még ma sem halt ki egészen az a szo.
kás, hogy az üzletfelek "Mdomást" isznak, elbeszélgetmek, sőt oly<kor ba:rátságot kötrlek
egymással. - 3. Részletesen ír erről Karl Ralmer: Schriften zur Theol. IV. 362. - 4. Teoilógia;
]970. ]38. o. - 5. rJeutSdhe Ausgabe des Ho1Hlndlschen Ka.techismus, 1008, 386. o. - &.

Decr. lit. nr. 47. - 7. Dogmatika II. Wt. - 8. Rezek Román: Az Eucharisztia TeiLhard
sztntézísében (Szotgálat, 1969/4. Eisenstadt). - 9. Teoll>gia, 100913. ]78. o.

Sohasem próbálom a halálban úgy elképzelni magamat, hogy kilépek a térbN
és az időből. Az én hitem végtelenül egyszerű hit. Bizalommal vagyok Valaki
iránt, akinek ígéretei nem okozhatnak csalódást. Számomra nem létezik választás
ezek és más lehetőségek között. Szent Péter szavai: "Kihez menjünk? Az örök élet
igéi Nálad vannak" - nekem a mindent jelentik. Nemsokára megtudom, igazam
volt-e mindenki mással szemben, hiszen az ember néha kegyetlenül egyedül érzi
magát a hitével... De még ha tévedtem t'olna is, a hitem kimondhatatlanul so
kat segített, támogatott, vigasztalt és. nemegyszer mentett meg a kétségbeeséstől

ebben a világban.

Mauriac
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