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Elsó kép: a lábmosás

Az Eucharisztia
Hitünk misztériuma, ajándék, amellyel Krisztus
megajándékozta egyházát

Nagycsütörtök este ránkhagyta az Úr hitünk legnagyobb misztéri
umát, saját testét és vérét. Mintha olyan egyszerű volna mindez!
Terített asztal, rajta a kenyér és a bor; az asztal mellett Jézus, Péter, a
Tizenkettő. De ezen az estén úgy beszél az Úr, ahogyan addig soha
sem; olyan jelentőségteljes mozdulatokkal fordul társaihoz, mint
még soha. Az egyház, amely már összegyűltUra körül, a szerétet
nek szokatlan intenzitású idejét éli át vele együtt, meleg, testvéri
összetartozásban; együtt éli át vele a szorongás és a sötétség óráját.

Erről a misztériumról és erről az óráról szólhatnánk az egze
géták és a teológusok precíz, szakszerű nyelvén. Erről a beszéd
módról az egyház nem mondhat le soha. De használhatjuk a
szív nyelvét is, az ámulatét és a szeretetét. Ezt a beszédmódot
választjuk: a Szentlélekét, aki által lélegzik az egyház. Ez az el
mélkedés nyelve is. Elmélkedjünk hát négy képről! Szemléljük
őket a hit szemével és olyan szívvel, amely szeretettel van teli.

Szent János megfeledkezett volna róla? Az ő evangéliuma egy
szót sem szól arról, hogy valójában mi történt az utolsó vacso
rán. Hihetetlen. A többi evangélium mind beszámol erről, sőt

már Pál apostol is. Nem úgy van, beszél erről János: mint ötödik
tanú. Csakhogy újszerű pillantással néz az Eucharisztiára, hogy
olyan üzenetet juttasson el hozzánk, amely a többi beszámolóban
még nem jutott kifejezésre. A mélybe tekint, mert "a lényeg látha
tatlan". A Vacsorának valamiféle röntgenképét adja át nekünk.

Jézus megmossa tanítványainak lábát. A házigazda vállalja a
rabszolga alázatos szerepét. A legnagyobb: mindenek között a
legkisebbé teszi magát. A lábukat mossa meg, nem a kezüket.
Az Úr vállalja, hogy mindegyiküknek szolgája legyen. Megmu
tatkozott ez már abban a gesztusban, amelyben kenyér s bor
alakjában fölkínálta magát, a szavakban is, amelyeket kimondott:
"Ez az én testem, amely értetek adatik." De ha János nem értel
mezte volna, vajon megérthettük volna valaha egész mélységé
ben a megalázkodásnak és a szolgálatnak ezt a misztériumát?
Fölfigyeltünk volna valaha is arra, hogy meddig megy el értünk
Isten szeretete: egyszülött Fia rabszolgánkká teszi magát. A láb
mosás a szeretet ikonja az egyházban. "Nem látjátok - mondja
János -, valahányszor az eucharisztikus misztériumot ünneplitek,
a szimbólumok titoktartó leple alatt minden templomotokban
ugyanez a jelenet ismétlődik meg. Az Úr láthatatlanul az asztal
elé kerül, hogy megmossa mindegyikőtök lábát, kezdve a legkiseb-

292



Második kép: az
utolsó vacsora

beken, a bűnösökét is." Mi figyelmetlenek vagyunk, nem vagyunk
igazán jelen, alig eszmélünk rá arra, hogy mi történik velünk.
Péternél még így sem vagyunk ügyetlenebbek. Kábultságunkból,
amely erőt vesz rajtunk, János igyekszik kisegíteni minket, szánk
ba adja Péter tiltakozását: "Uram, te mosnád meg a lábamat?"

A lábmosásban feltárul a misztérium: Isten szeretetének ter
mészete. Ahogy azt Péter megtapasztalta: Isten elóbb és sokkalta
jobban szereti az egyházat, mint ahogyan az szereti Urát. Akár
csak Mária: mindent ajándékként kap meg, mielőtt bármit tehet
ne viszonzásképpen. Épp ez Pál tapasztalata is: a hit és az aláza
tos engedelmesség által jutunk el a megváltásra, kegyelemből,

nem saját érdemeinknek köszönhetően.

Még egyet lépnünk kell tovább. A lábmosás nem pusztán egy
megható jelenet, amelyet szemlélnünk, amelyen elmélkednünk
kell. "Értitek, mit tettem veletek? Ti azt mondjátok rólam: »a
Mester, az Úr«, és jól mondjátok, mert az vagyok. Akkor hát, ha
én, az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, nektek is mos
notok kell egymás lábát; mert példát adtam nektek: amit én tet
tem veletek, tegyétek ti is egymással!" (Jn 13,12-15.) Ilyeténkép
pen az egyház meghívást kapott egy kettős alázatosságra.
Először is, hogy az Úr kegyelmére nyitva maradjon, engedje,
hogy az Úr szolgálja őt. Másodszor, hogy ezt a kegyelmet ne
tartsa meg magának, hanem adja tovább a testvéreknek és a nő

véreknek, váljék ő maga a szolgájukká.
Térjünk rá most az utolsó vacsorára, ahogyan annak történe

tét felidézi a többi evangélista meg Pál apostol.
Jézus elérkezett az "ő órájához". Mindent előre látott: az idő

semmi váratlant nem hozhatott elé. 6 ura az időnek: "Vágyva
vágytam rá, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát,
mielőtt szenvednék" (lásd Lk 22,15). Gondosan előkészíti a va
csorát, maga törődik még a részletekkel is. Pétert és Jánost el
küldi a városba maga előtt. Pétert és Jánost, a két oszlopot, ők

hordozzák az egyházat és az Eucharisztiát: ez a két oszlop a
papság és a szeretet. Ahhoz, hogy ezt a lakomát megülje, az Úr
nak is meg az egyháznak is szüksége van mind a kettőre, a pap
ságra is meg a szeretet közösségére is, vagyis Péterre és Jánosra.
Egyik sem megy semmire a másik nélkül. Az Eucharisztiát a
pap és a közösség "celebrálja", mindegyik a maga szintjén, a
"papi hatalom" és a gyülekezet szeretete által.

Jézus részéről két gesztus és egy kettős kijelentés maradt
ránk: ez nagyon kevés. De bőségesen elegendő ahhoz, hogy az
egyház éljen belőle, "amíg ő vissza nem tér". "Fogta a kenye
ret..;" Minden bizonnyal kezébe vette: hogyan oszthatta volna ki
másképp az asztaltársai közt? De az evangélisták külön felhívják
a figyelmünket erre a mozdulatra: kezébe veszi a kenyeret. Jézus
kezében az Eucharisztia a teremtés minden gazdagságának s az
emberi munka gyümölcseinek foglalata. Isten végső beteljesedésé-
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Harmadik kép:
Júdás árulása

hez juttatja a teremtést; a kenyér meg a bor az ő istenségével telik
el olyannyira, hogy el is tűnik a Fiú testében és vérében.

"Megtörte... " Lám, egy másik cselekvés, amelynek szintén sú
lya van. Említi is mind a három szinoptikus evangélista. Ez a
megtörés sokkal több valami hasznos mozdulatnál, bár ahhoz is
nélkülözhetetlen, hogy mindannyian ehessenek abból az egy ke
nyérből. Ebben a gesztusban az egész keresztény hagyomány
utalást lát a szenvedéstörténetre. Az Úr odaadja magát, hogy
összezúzza, megtörje a fájdalom. "A mi bűneinkért törték össze"
- mondja Izajás (53,5). Az Eucharisztia Jézus mindent vállaló
engedelmességét, Atyjának adott gyökeres igenjét rejti egyszerű

gesztusok mögé. Ebben élte le egész életét: ez vált teljessé a ke
reszt igenjében. De mindez már benne van, benne rejtőzik a
nagycsütörtök este eucharisztikus gesztusaiban.

Miután megtörte a kenyeret, azt mondja Jézus: "Ez az én tes
tem, mely értetek adatik, ez a vérem kelyhe, amely értetek ki
omlik." Ezt az alapító igét hagyta örökségül az egyházra az idők

végéig. Az egyházat az ő Urának testi jelenléte elkíséri egészen
addig, amíg 6 újra el nem jön. Az egyház megbízik ebben a
szöban, belőle él. Úgy őrzi, ahogyan Mária megőrzött mindent:
ő is a szívében. Az egyház ezt a szót egy olyan realizmussal ér
telmezi, amely nem tűr semmiféle magyarázkodást: nem valami
egyszerű, üres szimbólumot lát benne, valamifajta meróben lelki
emléket. "Jézus emléke" nem pusztán lelki tény, oly mértékben
valóság, hogy csakugyan jelenvalóvá teszi azt, amit szimbolizál.
Még ha századok óta szüntelenül mormol is a kételkedő kérdés,
amellyel János szerint a zsidók fogadták Jézusnak a kenyérsza
porítást követő beszédét: "Hogyan adhatja ez nekünk a testét
eledelül?" (Jn 6,52); "Kemény beszéd ez, ki hallgathatja tovább?"
(Jn 6,60). Az egyház soha nem tagadhatja meg az engedelmessé
get, amellyel Jézus meghagyását fogadnia kell: "Ezt cselekedjé
tek az én emlékezetemre."

A nagycsütörtöki vacsorára árnyék vetődik: egy a tizenkettő

közül, aki a többiekkel együtt ott ül az asztalnál, elárulja az ő

Urát. János megmondja ezt már jó előre, még mielőtt belekezdene
a lábmosás történetébe. Először Jézusra mutat rá: "szerette övéit,
mindvégig szerette őket" (Jn 13,1), azután nyomban hírt ad az
árulásról: "Az ördög már szívébe ültette az Iskarióti Júdásnak, Si
mon fiának azt a szándékot, hogy elárulja őt" (Jn 13,2b).

Jézus nem áll ellen a gonosznak: hagyja, hogy megtörténjék
minden. Szabadon lép be saját Szenvedésébe, mikor találkozásuk
ideje eljön, maga megy elébe annak, aki elárulja. Most még le is
térdel előtte, hogy megmossa a lábát, ahogyan majd a kertben a
csókját elfogadja. Semmi kétség, az a dolgunk, hogy szembefor
duljunk a rosszal. De az Evangélium megtanít egy olyan logiká
ra, amely felülmúlja a kölcsönös igazságosságot. Ez az utóbbi
vállalja azt a kockázatot, hogy belevessen a kegyetlenség spirál-
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Negyedik kép:
a búcsúbeszéd

jába s a bosszú ördögi körébe. Mi sohasem fogjuk egészen meg
érteni azt a beszédet, amely szerint oda kell kínálnunk a bal ar
cunkat annak, aki megütötte a jobbot. Amint soha sem fogjuk
egészen érteni azt sem, hogy csak a megbocsátás és a szeretet
lesz képes emberivé tenni a világot. Isten egészen másképpen
szeret, mint mi: hogy hogyan, az az ő titka. Kinyilatkoztatta
előttünk, de nem magyarázta meg. Egy bizonyos: Júdást Jézus
továbbra is barátjának tekinti. Annak, aki "lámpásokkal, fáklyák
kal és fegyverekkel" megy a Getszemáni kertbe (Jn 18,3), Jézus
azt mondja: "Barátom... " (Mt 26,50).

Elárultatni egy baráttól. A zsoltárok századok óta ismerik ezt
a fájdalmat. Jézus nem akart kitérni az elől a nem-ember
szívének-való csapás elől, akarta, hogy ez őbenne beteljesedjék.
Ezzel valósággá vált a zsoltáros panasza: magának az Isten Fiá
nak sorsa lett. Azokkal a bármely időben élt emberekkel együtt,
akiket barátjuk árult el, Jézus is elmondhatja magáról: "Még ha
ellenségem fordult volna ellenem, azt el tudnám viselni. .. De te,
akit közelállónak ismertelek, barátomnak, bizalmasomnak, akivel
együtt jártunk az Isten házába ... " (Zsolt 55,13-15). "Még a bará
tom is, akiben megbíztam, aki a kenyeremet ette, sarkát emeli
ellenem" (Zsolt 41,10). Maga Jézus még eucharisztikus testét is
odanyújtja annak, aki elárulja őt. Majd hozzáteszi: "Amit meg
kell tenned, tedd meg gyorsan ... " (Jn 13,27). Júdás kimegy. János
ezzel fejezi be: "Éjszaka volt... " (Jn 13,30).

A híveknek, valahányszor helyet foglalnak az Eucharisztia
asztalánál, emlékezniük kell az árulásnak erre az éjszakájára, és
magukba kell nézniűk: "Aki a kenyeremet eszi, sarkát emeli el
lenem... " Meg kell különböztetnünk az Úr Testét és Vérét, kü
lönben "saját ítéletünket esszük és isszuk" (IKor 11,29). Az Úr
senkit se vet el gyöngesége miatt. A Passió éjjelén elég Péterre
néznünk. Azt sem veti el, aki maga sem tudja, mit tesz, még ha
rászól is, hogy lelkiismeretét álmából felriassza. De a szív álnok
sága lesújtja: "Egészen megrendült lelkében" (Jn 13,21).

Abban a percben, amikor minden elsötétülni látszik, Jézus be
szélni kezd. Olyan tiszta és meleg szavakkal, ahogyan addig
még sohasem szólalt meg. Ennyire nyíltan nem beszélt még
soha. A búcsúbeszéd szavai ég és föld között feszülnek. Ez a Jé
zus itt van még mindig velünk, a földön, vagy már visszatért
Atyjához? Ezután kell elviselnie a szenvedést, vagy tán fel is tá
madt már? Mindenesetre most föltárja a végső titkokat a Tizen
kettő előtt, meg azok előtt, akik majd utánuk következnek.

Először magát nyilatkoztatja ki: megmondja nyíltan, hogy ki
csoda. Nem a próféták egyike volna, bár a legnagyobb közülük.
6 az Atya egyszülött Fia, épp arra készül, hogy visszatérjen
hozzá. Még többre készül: hogy elvezesse övéit is egészen az
Atya szívéig, és megismertesse velük az Atyát. Az Atya na
gyobb Mózes Istenénél, aki úgy mutatkozott be: "Én veletek
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leszek." Jézus Atyja és minden emberé. Az Atyát soha senki sem
látta, most kinyilatkoztatja Az, aki az Atyánál van. Mindenkinek
egy a dolga: hogy a Fiúra tekintsen. "Fülöp, aki engem lát, látja
az Atyát is... " (Jn 14,9). Szolgák voltak idáig, mostantól barátai.
Jézus minden titkába beavatja őket: "Mindazt, amit Atyámtól
hallottam, tudtotokra adtam. Igy hát nem szolgáknak hívlak töb
bé titeket, hanem barátaimnak... " (Jn 15,15).

Az Atya és a Fiú után Jézus a Lélekről is beszél. Ez a Lélek
sohasem hagyta magára őt. Azóta, hogy a Jordánban megkeresz
telkedett, mindenki tudhatta ezt. A Lélek vezette, akármit mon
dott vagy cselekedett. Tőle eredtek szavai, csodatettei. Most ez a
Lélek vezeti majd át a halál borzalmain, hogy azok ne diadal
maskodjanak rajta. 6 támasztja majd föl a harmadik napon. Jé
zus nem úgy fog meghalni, mint annyi próféta, aki összetört
küldetésének terhe alatt. A Lélek legyőzi majd a világot, s az
egyházat megtanítja majd a teljes igazságra, mellette lesz, ami
kor oda kell állnia a történelem megannyi ítélőszéke elé.

Jézus és a Lélek azóta is teszi mindezt minden egyes eucha
risztikus istentiszteleten. Jézus áll a gyülekezet közepén: ő szól
az Atyához, ő beszél az Atyáról, önmagáról meg a Lélekről. Az
Utolsó Vacsorán felhangzó beszéd sohasem fogy el, nem lesz
soha vége. Az Eucharisztia azon a világosan kijelölt ponton fog
lal helyet, ahol egymásba kapcsolódnak a szeretet fiai, s oly erős

fészket alkotnak, hogy azt senki soha szét nem verheti. Mind
együtt vannak ott a szereplők, egymással szoros kapcsolatban:
az Atya, Jézus, a Lélek, a tanítványok. Az Atya szereti a Fiút,
mindketten a Lelket; a Fiú szereti az Atyát, a Lélek pedig nem
más, mint az a szeretet, amely az Atyát és a Fiút egyesíti, annyi
ra, hogy maga is egy harmadik Személy lesz. Jézus szereti tanít
ványait, azok is szeretik őt. Végül a tanítványokat egymással
összekapcsolják ugyanannak a szeretetnek kötelékei, amely ma
gában a Háromságban él. Az egyházba az Eucharisztia szövi
bele a szeretet aranyszálait. A szónak minden értelmében.

Végül Jézus egy nagy főpapi imában önmagát szenteli meg.
Hálaadó, eucharisztikus imádság ez, önmagáért mondja el. E
hosszú imádság elvégzésével Jézus olyan állapotba kerül, mint
egy Istennek szentelt áldozat, mint egy új Izsák. 6 a Bárány, akit
felajánlottak áldozatul, "áll mintegy megölve" (Jel 5,6). Többről

van itt szó, mint Ábel áldozatában vagy Ábraháméban, vagy ab
ban a kenyérben és borban, amelyet Melkizedek mutatott be ál
dozatul. Ez maga a Fiú, aki tökéletes engedelmességben Atyjá
nak ajánlja és a Lélek hatalmára bízza magát.

Íme, ez történt "azon az éjszakán, amelyen átadatott". Íme, ez
történik a jelek titokteljes fátylai alatt minden eucharisztikus
istentiszteleten, minden szentmisében. Íme, ez hitünk misztériu
ma, ez az a nagyszerű ajándék, amellyel az Úr megajándékozta

Jelenits István forditása egyházát.
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