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Az Eucharisztia
Az idő és örökkévalóság metszőpontjában

Az Eucharisztia történetében sokszor két látszólag egymásnak el
lentmondó állítást találunk ugyanannál a szerzőnél ugyanabban
az írásban. Az egyház egyrészt az utolsó vacsora távlatából emlé
kezik Krisztus halálára és feltámadására. Jézus testét nyújtja ne
künk, testét, "mely értetek adatik" (szó szerint: "mely értetek fog
adatni", tudniillik a közeljövőben) és vérét a kehelyben, "mely ér
tetek és sokakért kiontatik" (szó szerint "ki fog ontatni" a közeljö
vőben).' Másrészt az egyház úgy tudja, hogy nem a keresztre
feszítés előtti földi Jézus, hanem a feltámadt, eszkatologikus Úr van
jelen a szentmisében. Továbbá a keleti és a nyugati egyházatyák
egybehangzóan vallják, hogy Krisztus vére minden egyes eucha
risztikus ünnepléskor kiontatik, és azt is, hogy Krisztus többé nem
halhat meg, hiszen már feltámadt. Ehhez a hagyományhoz híven
Aquinói Szent Tamás hol a feltámadt Krisztus, hol pedig a Christus
passus, a szenvedő Krisztus jelenlétéről beszél az Oltáriszentségben.
A liturgia allegorikus értelmezése keleten és nyugaton, amely a
szentmise egymást követő részeiben Krisztus életének, szenvedésé
nek és feltámadásának egymás után következő eseményeit látja,
téves kísérlet volt, de ugyanezen igaz paradoxon kifejezését céloz
ta. A nagy skolasztikusoktól kezdve egészen a mi korunkig szá
mos teológus próbálkozott e látszólagos ellentmondás íeloldásá
val. Tudniillik hogyan állíthatjuk egyszerre, hogy az ünnepléskor
jelen van mind Krisztus feltámadt és megdicsőült teste, mind pe
dig földi egzisztenciája, különösen utolsó vacsorája és szenvedése.

A különböző elgondolások történeti felsorolása helyett itt csak
a saját próbálkozásunkat vázolhatjuk fel. Mindenekelőtt el kell is
merjük, hogya liturgiában értelmünket meghaladó titokkal állunk
szemben, az idő és az örökkévalóság metszőpontján. Ám Isten tit
kai nem értelemellenesek, hanem végtelenül értelmesebbek a mi
véges értelmünk felfogóképességénél. Képben kifejezve, nem a sö
tétségük, hanem vakító fényük miatt misztériumok. A hit pedig
megerősíti értelmünket arra, hogy megértsük a misztériumok je
lentését és jelentőségét keresztény életünkben, továbbá hogyelha
tárolhatjuk magunkat a téves magyarázatoktól. Ezért reméljük,
hogy bizonyos mértékig képesek leszünk megválaszolni azokat a
kérdéseket, melyeket O. Casel és a vele vitázó többi teológus a
Mysterimgegenwnrt (a misztériumok jelenléte) tisztázása érdekében
fölvetettek. A kinyilatkoztatás adatai mellett filozófiai meggon
dolásokra is szükség lesz, de igyekszünk kerülni minden olyan
filozófiai szakkifejezést, amely gondolatmenetünkhöz nem feltét-
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2A Krisztus történelmi
misztériumainak liturgi

kus jelenlétére vonatko
zó vitáról O. Caseitől

G. Söhngenen át
B. MeNamaráig lásd
E. J. Kilmartin: The
Catholic Tradition of

Eucharistic Theology:
Toward the Third

Millennium. TS, 55
(1994), 405-457.

3A tökéletesség elérésé
nek ez a lassú folyama
ta (Zsid 5,8) nem jelenti
azt, hogy gyermekkorá
ban Jézus kevésbé lett

volna szent, mint halálá
nak pillanatában. Csak

arról van szó, hogy
Jézus mint valóságos

ember szabad cseleke
deteinek és szenvedése

inek sorozatával teljesí
tette be hivatását és ez
zel életét. Lásd még er

ről a témáról Kereszty
Rókus: Jézus Krisztus.
Krisztológiai alapvetés.
Szent István Társulat,

Budapest, 1995,
323-327.

lenül szükséges. Mondanunk sem kell, hogyeszmélődésünk,

amennyiben túllép a hit adatain, nem hitigazság, hanem bírálha
tó és/vagy tovább finomítható spekuláció?

Kiindulópontul válasszuk az idő és az örökkévalóság hozzá
vetőleges értelmezését. Az időt ebben az összefüggésben annak
a "személyes időnek" tekintjük, amellyel a személyes lét megta
pasztalt folyamatát mérjük. Az idővel szemben áll Isten örökké
valósága, melyben az isteni lét végtelen teljességét minden egyes
isteni személy egyszerre és teljes mértékben birtokolja.

Az emberi élet megszámlálhatatlan külső és belső hatás befo
lyása alatt és azokkal kölcsönhatásban bontakozik ki. Az akara
tunktól független kémiai, fizikai és biológiai folyamatokon túl
található egy minőségileg különbözö jelenségcsoport, a szabad
külső és belső aktusok, vagy pontosabban: a különböző mér
tékben szabad aktusok összessége. Ezeket feloszthatjuk egyrészt
az anyagi hatásokra való reakciókra (például hogyan reagálunk
éhségre vagy betegségre), másrészt az Istennel és emberekkel való
kapcsolatot alakító tettekre és reakciókra. Hogy a jelen pillanatban
ki és mi vagyok, azt a születési adottságokon túl a fentebb felso
rolt szabadságunktól független és attól függő folyamatok, illetve
akciók és reakciók összessége határozza meg. Ha a kegyelemmel
együttműködve szabad tetteinkkel szeretetből életünk minden
helyzetében Isten akaratát valósítanánk meg (vagy legalább őszin

tén megbánnánk mindazt, amit Isten ellen vétettünk), és ember
társainkat Krisztus szeretetével szeretnénk, életünk végén megér
nénk arra a tökéletességre, amelyet Isten öröktől fogva elvárt
tőlünk. Így érthető, hogy nemcsak emlékezünk múltunkra, hanem
a múlt jelenünk szerves részévé válik. A mennyben azt a tökéle
tes "arc"-ot kapjuk meg Istentől, amelyet kegyelmében megtisz
tult múltunk tettei és szenvedése formált és alakított.

Amit az emberi növekedésről, a személyes jelen és múlt vi
szonyáról mondtunk, alkalmazzuk most Jézus Krisztus életére.
Minden tudatos emberi tette, különösen önként vállalt szenvedése
és halála felvétetett megdicsőült jelenébe. Jézus, a valóságos em
ber, részletekben, mindig új élethelyzetekben adta át magát szere
tetből Atyja akaratának. Mint emberi lényt, engedelmességének
valamennyi tanúságtétele tökéletesítette őt, tudatos emberi életé
nek első pillanatától kezdve egészen addig, míg a kereszten végső

leheletével véglegesen és tökéletesen át nem adta magát Atyjá
nak.' Ebben a történetileg szerzett "lét-teljesség"-ben támadt fel,
és ilyen értelemben élete, szenvedése és halála része föltámadt,
megdicsőült egzisztenciájának; a feltámadt Krisztus mindörökre
hordozza dicsőséges sebeit (Jn 20,20). Úgy áll Atyja előtt, mint a
Bárány, akit megöltek, és mégis él (Jel 5,6; 5,12; 13,8). Ebben az
értelemben tehát bizonyossággal állíthatjuk azt is, hogy az Ol
táriszentségben a megfeszített és a feltámadt Krisztus egyaránt
jelen van, hiszen Krisztus kereszthalálában érte el a teljes Atyjá-
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4Egyetlen anyagi vagy
személyes teremtett

valóság sincs egészen
közvetlenül jelen a má

sik teremtmény számára.
Bárki vagy bármi csak
hangok, arckifejezések

és egyéb testmozdulatok
jelein keresztül, valamint

fény- és hanghullámok,
illetve elektromos áram
fizikai közvetítésével je-

lenik meg számunkra.
Egyedül lsten van jelen
minden közvetítés nél

kül, mert közvetlenül
hat ránk lényünk

legbensejében.
51tt Szent Tamás tételére

támaszkodunk, aki így
foglalta össze a patrisz

tikus tan ítást Krisztus

megváltó tettei és szen
vedése az egész törté

nelmet per contactum
spiritualem, azaz "szel
lemi vagy lelki hatás ál

tal" átfogja (ST, III, 6,48).
A:z. Atyák és a liturgia

tanítása alapján a spiri
tualis szót a Szentlélek
re vonatkoztatjuk: Krisz-

tus megváltó rnűve a
Szentlélek által van jelen

minden korban minden
ember számára, elsősor

ban a szentségekben.
6Ezzel magyarázható

egyrészt az a
patrisztikus tanítás,

amely szerint Krisztus
vére nap mint nap

kiontatik értünk, más
részt egyes szentek ta

núbizonysága arról, hogy
a kereszt alatt állva

átölelik a megfeszített

nak adottság állapotát, amelyben megdicsőülten feltámadt. Ám a
Szentírás és az egyházatyák ennél többral is tanúskodnak.

Amit itt felvázoltunk (Jézus földi élete és halálában elért en
gedelmességének teljessége valamiképpen összegeződik a meg
dicsőülés állapotában), emberségének történeti jellegéből követ
kezik. Most azonban vizsgáljuk meg, milyen következményekkel
jár a kinyilatkoztatás szerint az a tény, hogy Jézus története nem
bármilyen ember története, hanem az Istenemberé.

Arra a kérdésre, hogy lImit jelent az, hogy valaki vagy valami
jelen van számunkra?", a legegyszerűbb válasz: azok vannak
jelen számunkra, akik valamilyen módon közvetlenül hatnak
ránk, például beszélgetés, érintés, látókörünkben való megjele
nés által. Hozzá kell tegyük azonban: a jelenlétnek igen sok kü
lönbözö módja és foka van attól függően, hogy mennyire köz
vetlen és mennyire intenzív a másik valóságra gyakorolt hatás."

Az Istenember minden tudatos cselekedete (Szent Tamás sza
vaival az acta et passa Christi: "amit tett és amit elszenvedett")
megváltásunkra irányul, s így, a Szentlélek révén ezek a cseleke
detek, az idő és a tér korlátait túllépve, közvetlen hatást gyako
rolnak a történelem folyamán minden emberi lényre. Ez a hatás
azt jelenti, hogya Krisztus életéhez, szenvedéséhez és halálához
való hasonulás kegyelmét az Atya a Szentlélekben minden em
bernek felajánlja. S ha ezt elfogadjuk a hitben és a szentsé!1ekben,
már itt a földön is a megdicsőült Krisztussal egyesülünk.' Eletünk
kűlönböző pontjain a lélek szükségleteinek és érzékenységünknek
megfelelően a megváltástörténet egyik vagy másik mozzanata hat
ránk. Így Jézus "megszületik és növekszik bennünk", amennyiben
fokozatosan átalakítja gondolkodásunkat, érzelmeinket, magatar
tásunkat,sőt személyes énünk legmélyebb rétegeit is. Más alkal
makkor pedig Krisztus szenvedése formál és alakít, s ugyanakkor
részesedünk a Feltámadt Úr erejében, amellyel legyőzzük a Kísér
tő támadásait.6 Összefoglalva: Krisztus megváltástörténete annyi
ban válik jelenné számunkra, amennyiben hat ránk.

Az egyház kezdettől fogva megértette a liturgikus idő sajátos
jellegét. Pál a korintusiaknak írja: "az Úr halálát hirdetitek, amíg
el nem jön" (IKor 11,26), ugyanakkor az első arám közösségek li
turgikus felkiáltását idézi: Marana tha! - "Jöjj el, Urunk!" (l Kor
16,22). A Zsidóknak írt levél egyrészt meghirdeti, hogy a hí
veknek szabad bejárásuk van Jézushoz és a meghintés véréhez
("amely hangosabban kiált, mint Ábel vére"), másrészt a Krisztus
feláldozott testén keresztül megnyílt úton Jézus vérében beléphe
tünk a mennyei Szentek Szentjébe (Zsid 12,24; 10,19-20), ahol a
feltámadt Krisztus az Atya jobbján székel. Így az Eucharisztiá
ban a megváltás egész misztériuma (különösen az Utolsó Vacso
ra, Krisztus szenvedése, halála és eszkatologikus Országa) azál
tal, hogy hat ránk, jelen van? Amint a Katekizmus megállapítja:
"Krisztus egész valója - mindaz, amit tett és amit minden em-
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Krisztust, mások a gyer
mek Jézussal, ismét má
sok a megdicsőült Úrral

találkoznak. A szentek
ugyanis Krisztust a saját
személyiségükön átszúr

ve és különböző lelki
szükségleteik szerint

tapasztalták meg. Való
ban meddő próbálkozás

lenne a szenvedés
empirikus részleteire

ezeknek a látomásoknak
az alapján következtetni.
7Ha minden egyes anya
gi hatás is "tovább gyű-

rűzik" az egész világ
egyetemben, ha az

emberi történelemben
minden emberi tett vala

milyen értelemben az
egész emberiséget befo

Iyásolja, akkor Krisztus
megváltó tette a Szent

lélek kiáradása révén
minőségileg magasabb

fokon érhet el
minden embert.

BLásd A Katolikus Egy
ház Katekizmusa, 1085.
Ezt a szöveget idézi II.

János Pál utolsó encikli-
kájában (Ecclesia de

Eucharistia, 11). Befeje
zésül a pápa személyes

élményét mondja el: "Fél
évszázadon át, attól fog-

va, hogy 1946. novem
ber 2-án bemutattam
első szentmisémet a

krakkói Wawel székes
egyház Szent Leonard

altemplomában, szeme-
met nap mint nap a

szentostyára és a ke
helyre függesztettem ,

ahol tér és idő

berért elszenvedett - az isteni örökkévalóságban részesedik, és
így minden időt transzcendál.:"

Ám Krisztus története nemcsak számunkra van jelen, akiket
alakít és megszentel, hanem Krisztus számára is. Hiszen a feltá
madt Úr embersége részesedik a Fiúisten isteni létmódjában.
Márpedig Isten számára a múlt, jelen és jövő a maga történeti
egymásutánjában, teljes egészében jelen van.

E ponton az olvasó talán elbizonytalanodik: "Ha Krisztus
szenvedése nemcsak számunkra, hanem a feltámadt Úr számára
is jelen van, akkor Krisztus hogyan élvezheti Atyja színről színre
látásának boldogságát? Hogyan egyeztethető össze a legnagyobb
boldogság a legrettenetesebb szenvedés jelenlétével? A legna
gyobb boldogságnak nem feltétele, hogy múltunk megpróbáltatá
sait elfeledjük?" Talán segít, ha hitünk más, hasonló igazságaival
vetjük össze ezt a látszólag lehetetlen helyzetet. Az ApCsel 9,4
("Saul, Saul, miért üldözöl engem?") értelmén elmélkedő keresz
tény hagyomány tudja, hogy Krisztus titokzatos testének tagjai
ban, az egyházban a történelem végezetéig szenved. Ha a szenve
dő emberiséggel való végletes szolidaritásvállalása sem veszi el
boldogságát, akkor saját szenvedéséhez való közelsége sem. Hiszen
saját keresztjét és minden ember keresztjét a végső beteljesedés táv
latában látja, amelynek örömét már az Utolsó Vacsorán elővételez

te. Mikor az Isten Országa a maga teljességében megvalósul, Isten
letöröl minden könnyet az igazak szemébó1, és a Krisztussal
együttszenvedés gyümölcsei ékkövekként ragyognak majd a szen
tek koronáján. Ebből az eszkatologikus távlatból nézve a saját és az
emberiség történetének jelenléte Krisztus tudatában nem csorbítja,
sőt gazdagítja örömét. Hiszen minden eseményben látja és csodál
ja Atyja végtelen szeretetének és bölcsességének megvalósulását,
amellyel minden rosszat jobbra fordított. Ezért ha Krisztus miszté
riumának valóságát Krisztussal együtt akarjuk szemlélni, próbál
junk mi is a Feltámadás távlatából elmélkedni szenvedése titkain."

A "liturgikus idő" értelmezését tovább pontosíthatjuk, ha a vi
lági ünnepek "idejével" hasonlítjuk össze. Amikor életünk vala
melyik elmúlt eseményét ünnepeljük, például házassá~i vagy
szentelési évfordulót, emlékeink a jelenben hatnak ránk. Am nem
a tényleges múltbeli események válnak jelenné számunkra itt és
most, hanem azok bennünk továbbélő emlékezete, amely - mint a
napi tapasztalat újra meg újra igazolja - nagyon különbözhet ma
guktól az eseményektől. A jövőt illetően pedig csak álmodozha
tunk arról, hogy egy jövendő ünneplés során mi történhet, de az
eljövendő eseményt magát semmiképpen sem tapasztalhatjuk meg.
Az eucharisztikus megemlékezésben viszont nemcsak Jézus életé
nek, tanításának, szenvedésének, halálának és Feltámadásának ben
nünk, illetve az egyházban megőrzött és továbbadott emléke van
jelen, hanem a Szentlélek erejéből a Krisztus üdvözítő tetteinek és
szenvedésének közvetlen hatása; s amennyiben a hitben megnyí-
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valamiképpen »összehú
zódott«, és a Golgota
drámája, föltárva titok

zatos [velünk való]
'egyidejűségét,' újra meg

újra megelevenedett."
(uo. 59.)

9Egyébként az evangéli
umok is a feltámadás
fényében mutatják be
Jézus életét, tetteit és

szavait. Ezért fejezik ki
Jézus valóságát ponto
sabban és mélyebben,
mint amilyenre a földi

életének eseményeit
szemtanúként rögzítő

bármilyen újságírói tudó
sítás képes lett volna.

10Nyilván nincs egészsé
ges élete az olyan em

bernek, aki el akarja
temetni a múltját, vagy

nem gondol főldi jövőjé

re. Itt nem a valóságos
(már amennyire ezt

szubjektivitásunk engedi)
múltra gondolást vagy a
jövő e/ővéte/ezését bírál
juk, hanem az eltorzított

múltba vagy jövőbe

való menekűlést.

"ltt nem a kivételes
misztikus állapotokról,

például az eksztázisról
beszélünk, amelyben a
lélek átmenetileg való-

ban elragadtatásba esik
és nincs tudomása a kö
rülötte folyó mindennapi

életről. Ám a hiteles
misztikus élmények

egyik megkülönböztető

jele, hogya misztikus
józan ítélőképességét az

elragadtatások inkább
növelik, mint gyengítik.

lunk Krisztusnak, egész lényünket saját képére és hasonlatosságá
ra formálja át. Továbbá a liturgiában nem egyszerűen várjuk a
feltámadt Úr eljövetelét, hanem "a hit fátylán" keresztül jelen van
számunkra, hiszen részesedünk a megdicsőült Krisztusban.

Ha a fenti megfontolásokat elfogadjuk, akkor a lelkipásztori
gyakorlatban próbáljuk megteremteni a lehető legjobb feltétele
ket ennek a szent, liturgikus időnek az érzékeléséhez. Tegyük le
hetővé, hogy az eucharisztikus közösség könnyebben "léphessen
át" a mindennapi élet megszokott "idejéből" a liturgia sajátos
"idejébe". Mindez nem zárja ki az Eucharisztiának egy munka
nap keretébe illesztését, de feltétlenül kizárja, hogya szentmisét
olyan szűk időrésben helyezzük el, amelynek elkapkodott és
méltatlan ünneplés lesz a következménye.

Az eucharisztikus ünneplés liturgikus idejének mindennapi
életünk személyes "idejét" is át kellene alakítania. Egyszerűbben:

a "lelki áldozásnak" az egyház hagyománya szerint egész éle
tünkre ki kellene terjednie. Szellemi lények lévén, nehéz megelé
gednünk a jelen korlátaival, lelkünk mélyén minden időkorláton

túli teljes kielégülésre vágyunk. Ha nincs élő hitünk, a teljes, il
Ietve végtelen kielégülésre irányuló sóvárgásunk arra csábít,
hogy valamilyen képzeletbeli kielégülésre törekedjünk. Idealizál
juk, sőt bálványozzuk a múltat vagy a jövőt. Vagy fölnagyítjuk a
múlt örömeit, vagy a jövőt színezzük ki a teljesebb boldogság
fantáziaképeivel. A szenvedésben még ellenállhatatlanabbá válik
a kísértés arra, hogy valótlan álmokba meneküljünk.l"

Ezzel szemben a hit és szeretet aktusában beléphetünk a feltá
madt Krisztus liturgikus "idejé"-be, nemcsak az eucharisztikus
ünneplés néhány pillanatára, hanem fokozatosan tudatos napi lé
tünk időtartamára is. A feltámadt Krisztus idejébe viszont csak
olyan mértékben .Jéphetűnk be", amennyire a halálában részese
dünk. Ez a mindennapi életünkben gyakran azt jelenti, hogyelfo
gadjuk a jelen korlátolt valóságát és földi vágyaink kielégíthetetlen
ségét (amelyben tulajdonképpen a halálba torkolló földi életünk
kielégíthetetlenségét is elővételezzük). Csak ilyen lemondás árán
tudunk a feltámadt Krisztussal egyesülni, valamint a hit és szeretet
aktusa által örökkévalóságában részesedni. Így a végtelenre való vá
gyunk a halálban végződő végességünk elfogadása után megnyug
szik a hívő szeretettel megragadott Krisztusban. Paradox módon
tehát a jelen pillanat véges értékét, örömét és szenvedését elfogad
ni, s a hitben Krisztus örökkévalóságában részesedni nem egy
mást kizáró, hanem egymást föltételező mozzanatok." A Krisztus
végtelen szeretetében való élet azonban ezen a földön nem jelenti
a végtelen öröm megtapasztalását. A kegyelem vigasztalása korlá
tozott, váltakozhat a teljes szárazság és a puszta hitből való élet
sötétségével. Mégis, a legsúlyosabb szenvedés közepette is, marad
egy "szilárd pont" a lelkünkben, a feltámadt Krisztus, aki a legfe
nyegetőbb viharban is békénk és boldog reménységünk forrása.
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