
KÖNYVEK AZ EUCHARISZTIÁRÓL 

Kevesebb mint egy év múlva kezdődik Budapes-
ten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
(NEK), amely hitünknek és örömünknek a nagy ta-
núságtétele lesz. Ennek az örömnek a forrása nem 
más, mint a köztünk élő Isten, az Eucharisztiában 
velünk maradt Úr Krisztus. Az Eucharisztiába ve-
tett hitünket és az Eucharisztiából mint Isten táp-
láló és gyógyító szentségéből forrásozó örömünket 
alapozza meg és mélyíti el ez a négy kiadvány, 
amely a felkészülésünket segíti. 
 
A Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus Teológiai Bizottsága (szerk.): „Minden for-
rásom belőled fakad”. Az Eucharisztia a keresztény élet 
és az egyház küldetésének forrása 
A Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus Teológiai Bizottsága által megjelentetett 
kötet hasznos eszköz a 2020-as eseményre törté-
nő felkészüléshez, és fontos segítséget nyújt a kö-
zelgő kongresszus teológiai szempontjainak mé-
lyebb megértéséhez. 

A kilenc pontból álló dokumentumban a kö-
tet szerzői először bemutatják a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusok történetét és a kö-
vetkező találkozónak otthont adó magyar kato-
likus egyháznak az értékeit. 

A dokumentum második pontjában a Kong-
resszus mottóját: „Minden forrásom belőled fa-
kad” (Zsolt 87,7), ahhoz a bibliai evidenciához köti 
a Bizottság, hogy Isten minden élet forrása. A 87. 
zsoltárból vett idézet az Újszövetség fényében ti-
tokzatos utalás az Eucharisztiára is. Ez a mottó 
program és feladat is egyszerre, hogy az Eucha-
risztiát mint a keresztény élet formálóját és az 
evangelizáció forrását mutassuk be. 

A dokumentum harmadik pontja történelmi táv-
latban vizsgálja az Eucharisztia szentségét: az Úr 
vacsorájától az ősegyház kenyértörési ünnepén át, 
az egyházatyák értelmezésén keresztül olvashatunk 
a középkori teológia, majd a reformáció és a Tren-
tói zsinat idevonatkozó szempontjairól. A szent-
miseáldozat nem a keresztáldozat megismétlése, 
nem is megújítása, hanem megjelenítése. A szerzők 
a II. Vatikáni zsinat eucharisztikus szemléletének 
újszerűségét azzal is hangsúlyozzák, hogy a teo-
lógiatörténeti fejezetből kiemelve a zsinati taní-
tásnak önálló pontot szenteltek. 

A szentmise két fő részének, az Ige- és az Eu-
charisztia liturgiájának menetét mutatja be a 
dokumentum ötödik pontja. Mindkettőben sze-
repel egy előkészítő rész, majd a „csúcspont”, és 
a csúcspontot követő válaszunk. Hogy hitünk 

mind szóban, mind pedig tettekben kifejezésre jus-
son, a szóbeli válaszunk után mindig cselekvés 
következik. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy az 
Eucharisztiának túl kell nyúlnia a templom terén, 
mégpedig az emberek és a világ szolgálatának 
sokféle formájában. Itt kapott helyet az Eucha-
risztia szentmisén kívüli tisztelete, hiszen ahogy 
XVI. Benedek pápa tanítja: „A szentmisén kívü-
li szentségimádás folytatja és elmélyíti azt, ami a 
liturgikus ünneplésben történt”. A hatodik pont 
felvillantja az Eucharisztia ünneplésének koz-
mikus távlatait, amiből megértjük, hogy „a te-
remtett valóság az Oltáriszentségben találja meg 
legnagyobb felmagasztalását” (LS 236). A hetedik 
pont az eucharisztikus élet és az életszentség ösz-
szefüggését mutatja be. Csak az életszentség és 
az egész szív imádásnak közegében tud az eu-
charisztikus ünneplés élő lenni; csak akkor, ha át-
hat minket az Úr jelenléte. 

A dokumentum végül az eucharisztikus élet 
és a misszió összefüggésére világít rá. Az Eu-
charisztia ünneplése alapvetően közösségbe 
gyűjt össze minket, hogy a liturgia végén külde-
tésre, misszióra hívjon minket, ami mindig az Úr-
ral átélt találkozásból meríti erejét. Krisztus raj-
tunk keresztül akarja ábrázolni a szeretetét. Az 
utolsó fejezet Máriának mint eucharisztikus asz-
szonynak lett szentelve, akiben az eucharisztikus 
élet mintáját találjuk meg és szemlélhetjük. (Szent 
István Társulat, Budapest, 2019) 

 
Várnai Jakab OFM (szerk.): Az Eucharisztia. Kon-
ferenciakötet 
A kötet a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő-
iskola által 2018. március 17-én rendezett tudo-
mányos konferencián elhangzott előadások szer-
kesztett szövegeit tartalmazza. A konferenciakötet 
egyrészt tanúskodik arról a lüktető áramlásról, 
amely éltet minket a Krisztus által ránk hagyott 
szentségi jelben. Másrészt nyolc szerző más-
más szemszögből nyújtott teológiai fejtegetése egy 
csodás mozaik is, amely az Eucharisztia titkát hoz-
za közelebb az olvasókhoz. 

Szatmári Györgyi öt evangéliumi lakoma-
 elbeszélést elemez írásában („Aki ebből eszik…” 
[Jn 6,50–51]. Az eledel motívuma a Negyedik Evangé-
liumban): a kánai menyegzőt (Jn 2,1–12), az ötezer 
ember megvendégelését (Jn 6), a betániai vacsora 
történetét (Jn 12,1–11), a végsőkig való szeretet la-
komáját, vagyis az utolsó vacsorát (Jn 13) és az új 
napra virradó étkezést (Jn 21). Ezeket vizsgálva ki-
fejti, hogy az öt említett jánosi lakoma-elbeszélés-
ben jelen vannak az utalások a zsidó pászka ünnep -
re, a pusztai vándorlásra, a sínai szövetségkötésre. 
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A szövetség, az ünnep Jézus személyes pászkájá-
ban teljesedik be. Ezek az elbeszélések egyúttal Jé-
zus önátadásának és közösségteremtő erejének pél-
dázatai is. A János evangéliumában szereplő 
lakomák és étkezések elbeszéléseinek elemzéséből 
érkezünk el a tanulmány fókuszpontjához, Jézus-
hoz mint „eledel”-hez. „Én vagyok a mennyből alá-
szállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké 
él” (Jn 6,51). Jézus kettős értelemben ajándékozó: 
kenyereket oszt szét és jelenlétével ajándékoz 
meg. Perendy László Antiokhiai Szent Ignác leve-
lei alapján a liturgikus összejövetelek fontosságát 
a közösség egysége szempontjából hangsúlyozza. 
Szmirnai Szent Polikárp vértanú aktájában számos 
olyan elemet találunk, amelyben az Eucharisztiá-
val állítják párhuzamba a mártírhalált, a vértanú há-
laimát mond, felszáll az áldozati tömjén füstjéhez 
hasonlóan a Krisztusért haldokló mártír imája. Kar -
thágói Szent Ciprián Eucharisztiáról szóló levele 
alapján a szerző tanulmányában ki emeli az egyház 
meggyőződését: Krisztus (a bor) vagy a nép (a víz) 
nélkül nem jöhet létre az áldozat; az Úr egyesül nép-
ével az Eucharisztiában. 

Lukács László Az egyház: eucharisztikus kommunió 
című tanulmányában a kommunió-ekkléziológia 
történetét mutatja be. Vázolja az apostoli kor, az 
egyházatyák kora, a középkor, a II. Vatikáni zsinat 
és az azt követően kibontakozó eucharisztikus ekk-
léziológia szempontjait az Eucharisztiáról. Napja-
ink eucharisztikus kommunió-ekkléziológiája a kez-
detekben VI. Pál tanítása nyomán, később Szent 
II. János Pál több levelében, beszédében bontako -
zott ki, majd XVI. Benedek idején vált karakteressé. 

A teológiatörténet első „hogyan”-ja („hogyan 
áldozat a szentmise?”) a skolasztikában merült fel, 
hiszen a katolikus teológia első évezrede adott-
nak vette, hogy a szentmise bemutatása áldozat. 
Deák Hedvig Ajándék vagy áldozat? Szempontok az 
eucharisztikus áldozat fogalmához című tanulmánya 
Robert Daly és Maurice de la Taille jezsuita szer-
zetesek tanítását vizsgálja az Eucharisztiáról mint 
áldozatról. Hangsúlyozza, hogy az egyház mind-
máig nem definiálta, miben áll ennek az áldo-
zatnak a valósága. Daly és mások munkássága 
nyomán kialakult az áldozat hagyományos fo-
galmának olyan újraértelmezése, amely azt telje-
sen elszakítja a kultusztól, és az ajándék-jelleget 
hangsúlyozza. Maurice de la Taille az áldozatnak 
olyan bemutatásában lehet segítségünkre, amely 
az ajándék szempontját is érvényesíti. Így a ta-
nulmányt végigolvasva megnyugtató, hogy nem 
kell választani a címben szereplő ajándék vagy ál-
dozat között, hiszen „az áldozat és az ajándék 
egyetlen egészet képez”. 

Bagyinszki Ágoston A Logosz önközlése az egyház 
Eucharisztiájában című írásában arra hív meg 
min ket, hogy észrevegyük az Ige misztériumának 

és a szentség misztériumának összefonódását. 
Szent Ágostont idézi, aki szerint az Ige „hallható 
szentség” (sacramentum audibile), a szentség pedig 
„látható ige” (verbum visibile). 

A biblikus, patrisztikus és szisztematikus teo-
 lógiai tanulmányok után három írás az Eucha-
risztia gyakorlati megközelítésével foglalkozik. 
Gérecz Imre Részesedés az Eucharisztiában című ta-
nulmányában evangéliumi szövegű nagyböjti 
kommunió-antifónákat elemez, utat mutatva az 
Eucharisztia liturgiájának forrásaihoz. Nobilis Má-
rió Eucharisztiát ünneplő közösség a környezeti válság 
korában című írása arra az aktuális kérdésre ke-
resi a választ, hogy az Eucharisztia miként alakítja 
a hívő közösségnek a teremtett világhoz való vi-
szonyát: az Eucharisztia arra hív minket, hogy az 
egész teremtett világ őrei legyünk, mert megkö-
veteli, hogy a teremtményekre úgy tekintsünk, 
ahogyan Isten tekint rájuk. Végül Versegi Beáta-
Mária Eucharisztikus tapasztalat — Eucharisztikus 
élet című tanulmánya abból indul ki, hogy a Te-
remtő és a teremtménye, az ember is kommuni-
kációban létezik, sőt az ember a párbeszédben sze-
mélyesül meg. A szentmisét olyan történésnek 
mutatja be, amelyben Isten kommunikál velünk. 
Emberi képességeink (emlékezet, értelem és aka-
rat) segítik a lelki tapasztalatok gyümölcsöző be-
épülését a személyes életünkbe. A szerző az ol-
vasót arra hívja, hogy ezeket a sajátosan emberi 
képességeket hasznosítsa lelki életében. (L’Har-
mattan — Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 
Budapest, 2019) 

 
Versegi Beáta-Mária: Élet-Forrás. Az eucharisztikus 
élet lelkisége és gyakorlata 
Beáta nővér könyve arra vállalkozik, hogy be-
mutassa, konkrét keresztény és emberi tapasz-
talatunk hogyan áll kapcsolatban az Eucharisz-
tiával. . A könyv nemcsak egyszer elolvasandó 
írás, hanem napi használatú „imakönyv”, amely 
segíti megmutatni, hol, hogyan, fedezhetjük fel 
Isten jelenlétét, és hogyan tudjuk összekapcsol-
ni a templomi életet a templomon kívüli élettel. 

A könyv olvasása nem igényel különösebb fi-
lozófiai és teológiai előképzettséget, csak nyitott, 
nyugtalan, kereső szívet. Három nagy fejezete: I. 
Párbeszédre hangolva, II. Ajándék lehet-e az áldozat?, 
III. Úton a közösségvállalás felé. Mindhárom feje-
zetben alapvető emberi tapasztalatainkból indul 
ki a szerző, ami garantálja az életbeágyazottságot 
és a konkrét élethelyzeteket, amelyekben saját át-
élt tapasztalatainkat fedezhetjük fel. Valódi mo-
zaikok (emberség-mozaikok) ezek, emberségünk 
összetett valóságának apró darabkái, amelyeken 
keresztül megmutatkozik valami az egész képből. 

Az első fejezetben a szentmise bevezető szer-
tartásait és az Ige liturgiáját, a második részben 
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az Eucharisztia liturgiáját, a harmadikban pedig 
a szentáldozás szertartását és az elbocsátást se-
gíti átgondolni a szerző. Az egyes fejezetek min-
dig az Életre váltható gyakorlatok résszel fejeződ-
nek be, amelyek abban segíthetnek, hogy a 
szentmise kegyelmeit magunkkal vihessük a 
templomon kívüli életünkbe is. 

Az olvasás befejezése című fejezet abban segít, 
hogy tudatosan lépjünk vissza a hétköznapok vi-
lágába: ezzel szolgálva azt a célt, hogy életté vált-
suk az olvasottakat, és eucharisztikus életet éljünk. 
(Magyar Kurír — Új Ember, Budapest, 2019) 

 
Pápai megnyilatkozások az Eucharisztiáról (Pápai do-
kumentumok 1264–2007) 
A szöveggyűjtemény IV. Orbán pápa Transiturus 
de hoc mundo kezdetű, az Úrnapja ünnepét elren-
delő bullájával kezdődik és XVI. Benedek pápa Sac-
ramentum caritatis kezdetű szinódus utáni buzdí-
tásával zárul. A két pápai tanítást az Eucharisztiáról 
szóló számos más pápai megnyilatkozás kapcsolja 
össze, igazolva a katolikus egyház tanító mód-
szerét, a dogmafejlődést, a nyelvezetben történő 

előrelépéseket, a tartalmi és a teológiai gazdago-
dásunkat az Eucharisztia misztériumával kap-
csolatosan. Örvendetes, hogy most egyetlen kö-
tetben érhetők el az egyház eucharisztikus hitének 
tanítóhivatali megfogalmazásai. (Szerk. Diós Ist-
ván; Szent István Társulat, Budapest 2019) 
 
A bemutatott kötetek kettős célt tűztek ki maguk 
elé. Egyrészt tanúskodni kívánnak arról a lükte-
tő áramlásról, amely éltet minket a Krisztus által 
ránk hagyott szentségi jelben. Másrészt az Eu-
charisztia teológiai megértésében és megélésében 
is segítséget kívánnak nyújtani. Minderre úgy vál-
lalkoznak, hogy más-más szemszögből nyújtják 
az Eucharisztiáról szóló teológiai kifejtéseiket. 

Ez a négy könyv így kiváló hozzájárulás a 
2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusra való előkészülethez: segítségükkel az ol-
vasókban megújulhat a krisztusi önátadás szent 
jelének vonzása, és elmélyülhet e szent miszté-
rium, az Eucharisztia megértése. 

NÉMETH NORBERT
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GERHARD LOHFINK 
Ötven levél a keresztény hitről 
Az ismert teológus 50 levélben fejti ki a hit alapvető té-
máit egy olyan házaspárnak, akik számára ez a világ is-
meretlen. A levelek fokról-fokra vezetik be az egyháztól 
távol állókat a hitbe, szellemesen és könnyen érthetően 
magyarázva el az alapvető keresztény fogalmakat. Ennek 
során számos olyan kérdésre, ellenvetésre is választ ka-
punk, amelyek joggal merülhetnek föl a hittel, a Bibliával, 
a szentségekkel, a keresztény élettel kapcsolatban.  

A szituáció kitalált, a levelek címzettjei nem léteznek a 
valóságban. A kerettörténet szerint a nem hívő házaspárt 
meghökkenti, hogy egy szép napon kilenc éves kislányuk 
azzal áll elő, hogy szeretne elsőáldozó lenni a barátnőivel 
együtt. A szülők tanácstalanok, így a szerzőhöz fordulnak 
kérdéseikkel.  

A könyvet haszonnal forgathatják azok, akik szeretnék 
megismerni az egyház hitét és életét, de azok számára is 
érdekes olvasmány, akik benne élnek a hit világában, de 
szívesen végiggondolják újra – vagy éppen először – azt, 
amit magától értetődően éltek eddig.          Ára: 2.900 Ft 
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