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Áhítat - A megelégített szívek öröme 

„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, 
annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. 

Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. 
Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, 

az énbennem marad, és én őbenne." 
Jn 6,54-56 

Minden gyakorló, bibliát olvasó keresztyén ismerősként és örömmel hallgatja Jézus 
Urunknak ezt az igéjét. Hiszen belőle olyan örömüzenet-áradat éri el szívünket, 
amely valóban megörvendeztet, múlhatatlan, el nem fogyó örömmel ajándékoz meg 
minket. 

Ennek az örömüzenetnek az a hír az első fontos eleme, hogy Jézus Krisztus Urunk 
annyira szeretett bennünket, hogy értünk adta önmagát. Feláldozta magát értünk. 
Nem tartotta meg önmagának életét, hanem földbe hulló búzaszemként odaadta ma
gát, hogy az Elet Kenyere lehessen a számunkra. Lenyűgöző ez a jézusi szeretet, ez 
a feltétlen odaadás. Lenyűgöző, mert felénk sugárzik belőle Isten végtelen szeretete. 
Ezért örök témánk nekünk Jézus. Ezért vagyunk mi evangélikusok „egy-ügyű" ke
resztyének. Ezért nem akarunk hallani se, beszélni se másról, csak őróla. Mert min
den más szó hiábavalóság, vanitatum vanitas. És minden másról való gondolkodás 
félrevezet minket. Igen, egyedül Jézusban van életünk, üdvösségünk, örömünk, bé
kességünk. Ezért köszöntjük az ő nevében az újszülöttet, aki ebbe a világba lép; ezért 
kérjük az ő nevében az Úr áldását arra, aki az oltárhoz térdel; ezért indítjuk az ő ne
vével a fiatalokat a közös életútra; és ezért az ő nevében és a belé vetett hittel ve
szünk búcsút azoktól, akik befejezték földi pályafutásukat. Egész életünkre elegendő 
az ő társasága. Egész életünkre, sőt annak földi végén túlra is elegendő az ő ígérete. 
Elég a születéshez, elég az élethez, és békességet ad a a halál óráján. Ezért hadd biz
tassam Testvéreimet ebben a mai furcsa, lelki piaci világban, hogy ne hallgassanak 
meg más üzenetet, ne figyeljenek másra, ne ajándékozzanak meg mást bizalmukkal, 
mert nekünk nincs másban életünk és üdvösségünk, csak Jézusban. Benne, egyedül 
benne tárul fel előttünk Isten szeretete a maga teljességében és a maga valóságában. 

Ami t Jézus saját magáról mond, az olyan mélységes mélyről fakadó visszhangot 
vált k i szívünk mélyén, hogy az ember csak ámul: valóban elhozta mindazt, amire 
szükségünk van. Amikor azt mondja (pár verssel mostani szakaszunk előtt), hogy én 



vagyok az Élet Kenyere, akkor nem példázatot mond arról, hogy ő olyan, mint a ke
nyér, amelyből táplálkozni, étkezni lehet, és akkor az ember új energiát nyer. Hanem 
amikor Jézus azt mondja magáról, hogy ő az élet kenyere, akkor arra az Isten-éhség
re és Isten-szomj úságra válaszol, amely az Edenen kívül tengődő, harcoló, kudarcról 
kudarcra bukdácsoló, és ideig-óráig tartó látszatsikereket elérő örök embernek a szívét 
keseríti és nyomorítja. Mert ahol Jézus megjelenik, ahol szól, ahol - ahogy ő mondja -
eszik az ő testét, isszák az ő vérét, ahol hisznek benne, bíznak benne, ott megelégít
tetik a szív és lélek, és elmúlik szörnyű éhsége és szomjúsága. 

József Attilát idézem. Egy döbbenetesen mély versében (A kutya) arról jajong, pa
naszkodik, hogy a szívünkből előbúvik egy loncsos, lompos, éhes kutya, és bekódo
rogja az egész világot, mert azt reméli, hogy istendarabkákat, istenhulladékot talál. 
Mi sokszor már i t t is tévedünk: nem vesszük észre, hogy minden nyugtalanság, bol
dogság-vágy mélyén, minden hiányunk mélyén, valójában minden emberiélek mé
lyén ott van az Isten után vágyódás. És boldog az az ember, aki felismeri, meglátja, 
és be meri vallani, hogy valójában csak egyre van szüksége. Olyan sok mindenért ag
gódunk, pedig nekünk is csak egy Valaki kell. 

Bárcsak eljutnának erre a felismerésre azok a nyugtalan fiatalok is, akik drogban, 
önámításban, loholó világlátási lázban és vágyban kergetik és keresik lelkük békes
ségét. Új és új élmények kellenek. És nem veszik észre, hogy az új élmények vadá
szata közben ők maguk lesznek űzött vadakká; a szakadékok egyre mélyebbek, az ör
vények egyre erősebbek, és az erő egyre kevesebb lesz. S lassan egészen rájuk borul 
a lélek éjszakája, szívük egyre magányosabb lesz. Mindaddig, amíg Isten békességé
ben nem nyugszik meg. 

Felnőttek, akik várják és vágyják az elismerést, akik szeretnék életüket biztos alap
ra helyezni, hogyan áldoznak fel becsületet, tisztességet, önérzetet, hitet, eszménye
ket a siker érdekében. S nem sokkal később kudarcok vagy félsikerek romhalmazán 
kell elsiratniuk elvetélt gondolataikat. Vagy halott, esetleg életképtelen ötlet-magza
tokat szülnek kudarcos éjszakákon és nappalokon erre a világra. De hát nem is tör
ténhet ez másként, mert élet egyedül Jézus Krisztusban van. Mikor értjük meg vég
re, hogy minden nyugtalanságunk, minden aggodalmunk, minden szorongásunk, 
minden fájdalmunk, minden békétlenségünk mélyén ez a loncsos, lompos lélek-ku-
tya járkál, hogy legalább egy darabka, egy falat Istent találjon. 

Amikor Jézus Urunk szavát halljuk, megtörténhet a csoda. S akkor az ember éhe
ző koldusként egyszer csak meglátja: de hiszen terített asztal van itt a számomra. 
Éhező kutya-lelke felcsillanó szemmel veszi észre, hogy itt van maga az Isten. Nem 
falatokban, nem részletekben, nem orvosságos kanálnyi porciókban, hanem egészen 
és teljesen. I t t van velünk. Mert Jézusban nem részletekben, hanem a maga teljessé
gében, valóságában jött el közénk az életadó, az életet mentő, a bűn és halál felett 
győzelmet adó isteni szeretet. Velünk az Isten. Ak i már fizikailag koplalt, és tudja, 
mit jelent, koplaló testét falatonként megelégíteni, annak talán a fantáziájára sincs 
szüksége ahhoz, hogy megértse, milyen öröm lehet az éhező lelket egészen megelé
gíteni Isten szeretetének asztalánál. Hadd vigasztaljak, biztassak mindenkit: vedd 
észre, nem kell hiába vágyódnia és keresgélnie szívednek, mert i t t a terített asztal. 



Nem kell apró adagokban keresned szíved békességét, mert i t t van a Békesség Kirá
lya. Nem kell megelégedned félsikerekkel, amikor az életed értelmét keresed, mert 
i t t van az Élet Fejedelme. Teljes lehet az életed öröme és békessége. 

De hogyan lesz ez a miénk? 
Sokáig ostoba szándékkal önmagukat koplaltatok, vagy betegség miatt, sanyarú 

körülmények miatt kényszerűségből kiéhezettek tudják jól, hogy az ember egy idő 
után elveszti a táplálkozás képességét. Eljuthat a kiéhezettségnek arra a fokára, hogy 
már az ételt sem kívánja. Éhenhal, és nem érzi, hogy éhes. Szomjan hal, és nem ér
zi, hogy szomjas. Vagy enne, de már nem tud, vagy inna, de már nem képes rá. Mert 
már elveszítette azt a képességét, hogy magához vegye a táplálékot. Gyakran megtör
ténik ez a lelkileg kiéhezett emberekkel is. Hogy Isten kegyelmének terített asztala 
mellett éhen hal szegény lelkük. Hogy Isten terített szeretet-asztala mellett szomja
sak maradnak, mert már nem tudják, de talán már nem is akarják elfogadni az ő sze
retetét. Ezért mondja Jézus: vegyétek észre, nem arról van szó, hogy saját magatokat 
kell föltáplálnotok, megerősítenetek. Ne tegyetek mást, csak nyissátok ki a szívete
ket. A képhez illő kifejezéssel: nyissátok ki lelketek száját. Én i t t vagyok, és megelé
gítelek benneteket. 

Amikor az ember ezt belátja, akkor felsejlik a válasz arra az említett kérdésre is, 
hogyan történik mindez. Mi a titka annak, hogy így eljusson az ember az élet teljes
ségére, és megismerje azt a reménységet, hogy életünkben és halálunkban is az ő 
szeretete marad felettünk az Úr? És mi a titka annak, hogy felismerjük: érvényes az 
üdvösség, az Istennel való teljes és örök közösség ígérete a számunkra? 

Hogyan lesz tehát ez a miénk? Azt mondja Luther egy erről az igéről mondott 
prédikációjában: „ha hiszel, akkor eszel". A Jézus Krisztusban való hit a táplálkozás, 
amelyen keresztül ő belénk költözik. Ereje a miénk, ígérete a mi kincsünk, élete a 
mi életünk lesz. Hit nélkül minden lehetetlen, de minden lehetséges annak, aki 
hisz. Akkor, nosza, higgyünk! - mondják némelyek. Határozzuk el, és tanítsuk a hi
tet! Verjük bele a gyerekeinkbe, és fegyelmezzük úgy magunkat, hogy hinni tud
junk. Aki ismeri az evangéliumot, annak azt is tudnia kell, hogy a hit nem olyan em
beri tulajdonság, amit meg lehet tanulni, amit bele lehet nevelni emberekbe, amit 
emberek egymásnak - szülők gyermekeiknek, nagyszülők unokáiknak - ajándékoz
hatnak. A hit Isten ajándéka. Ezért éhesen, szomjasan, koldusbotra jutva, a terített 
asztal gazdagságát látva sem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, könyörgünk a 
hit ajándékáért. 

Arról is szólnunk kell itt, hogy a János írása szerinti evangéliumban ezek a jézusi 
igék világosan utalnak az úrvacsorára, az Úr vacsorájára is. Arra a közösségre, ami
kor a szó szoros értelmében is megajándékoz minket önmagával. Esszük testét, isz-
szuk vérét, és így benne és általa bűnbocsánatot, életet és örök életet kapunk. Milyen 
furcsa, hogy miközben jajongunk lélek-éhségünk miatt, oly gyakran megvetjük az Úr 
testének és vérének ajándékát. Lelkiismeretemet nyomasztó gondomat szeretném 
megosztani most. Kérdésemmel tükröt szeretnék tartani egyházunk népe elé. Ismer
ve nem kevés gyülekezetünk adatait, fájó szívvel kell feltennem a kérdést: hányan és 
hányan élnek kis egyházunkban úgy, hogy évek vagy évtizedek hosszú során keresz-



tül sem kell nekik az úrvacsora ajándéka. És akkor panaszkodunk, hogy éhes a lélek, 
szomjas a szív, nyugtalan vagyok, nem találom az élet értelmét. így ítéljük magunkat 
a terített asztal mellett éhhalálra, és a bőven áradó forrás mellett szomjan halunk. 
Mondhatom-e hát, hogy minden rendben van? Bárcsak Isten szerinti szomorúsággal 
látnánk a kérdés tükréből ránk visszanéző arcot! 

Milyen jó tudnunk, hogy nem a mi botladozó hitünk, erőtlen reménységünk te
remti és hordozza az úrvacsora ajándékát, hanem Jézus Urunk egészen bizonyos ígé
rete. Az pedig szilárd és megingathatatlan: az én testem, az én vérem... Ezért tudhat
juk bizonyosan azt is, hogy nem csupán szép és kegyes szokás hozza össze az úrva-
csorai gyülekezetet, hanem Jézus hívása és ígérete, hogy benne és nála eggyé lesznek, 
akik elfogadják ajándékát. 

Az ő teste valóságos étel, az ő vére valóságos ital. Ezért így kérlelek mindenkit: ne 
koplaltassuk tovább szívünket, ne éheztessük halálra lelkünket! Lakassuk jól az Élet 
Kenyerével, tartsuk jól az Élet Italával! 


