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Szenvedésének előestéjén az Úr Jézus 
elfogyasztotta tanítványaival az ünnepi 
vacsorát. A zsidó szokásoknak megfe-

lelően mondta el az áldásokat az étel és ital 
fölött. Egyetlen új mozzanat volt ezen a lako-
mán. Amikor kezébe vette a kenyeret, ezekkel 
a szavakkal nyújtotta tanítványainak: „vegyé-
tek, egyétek, ez az én testem, mely érettetek 
megtöretik a bűnök bocsánatára.” A borral teli 
kelyhet pedig így adta át nekik: „Igyatok ebből 
mindnyájan, ez az én vérem, mely érettetek és 
sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” A 
kenyérből és borból való részesedés által ta-
nítványai az ő testében és vérében, vagyis az ő 
életében részesültek. Jézus előre jelezte nekik: 
ő hal meg helyettük, ő adja saját életét értük a 
keresztfán, hogy nekik örök életük legyen. És 
nemcsak nekik, hanem a népek sokaságának, 
hisz „Isten úgy szerette a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).

De hogyan hat ránk mindaz, ami kétezer év-
vel ezelőtt történt? Hogyan részesülünk mi 

Jézus megváltó halálában, mi, akiket a ke-
resztségben a Lélek által az Atya gyermekeivé 
fogadott, de akiket kétezer év és háromezer 
kilométer választ el a Golgota hegyi esemé-
nyektől? Jézus azt is mondta tanítványainak 
azon a titkos vacsorán: „Ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre.” Ennek a végrendeletnek 
engedelmeskedve gyűlünk össze időről időre 
mi is, a krisztushívők mai közössége, s a ke-
reszthalál és föltámadás már nem egy térben 
és időben elszigetelt esemény számunkra, ha-
nem belehelyezkedés Isten örök jelenébe. így 
amikor egybegyűlünk a Szent Liturgiára, az 
Eucharisztiára, Krisztus titokzatos, de nagyon 
is valóságos módon ott van közöttünk. Jelen 
van először is az ünneplő Egyházban, amely 
az ő teste (1Kor 12,27). Azután, amikor a szer-
tartás szövegei és cselekményei által megem-
lékezünk az ő életének mozzanatairól, azok 
valósággá válnak számunkra, hiszen a liturgia 
alatt Isten időtlen idejében leledzünk. végül, 
Krisztus annyira jelen akar lenni köztünk, hogy 
a kenyérben és a borban, melyet magunkhoz 
veszünk, saját testét és vérét adja nekünk is.

Dobos anDrás

HITvALLáS az 
Eucharisztiáról

A kereszténység első idejéből  
alig maradt ránk írásos emlék 
az Eucharisztiáról. Ennek oka   

az a féltő gond, mellyel 
Krisztus követői hitük 

legféltettebb misztériumát 
óvták, nehogy illetéktelen 
személyek, a közösségen 

kívül állók tudomására jusson 
olyasvalami, amit úgysem érthet  

meg a titokba beavatatlan 
hitetlen, meg sem sejthet 

belőle semmit a keresztség által 
még föl nem világosult értelem, 

hiszen még a hívő elme sem lesz 
képes soha fölfogni azt. 

öt percben összefoglalni tehát 
mindazt, amit tudni kell róla, 

több mint merész vállalkozás.  
Mégis, minthogy idővel az  

Eucharisztia körüli titoktartás  
megszűnt, komolyan kell 

vennünk Péter apostol intését: 

„mindenkor legyetek készen 
arra, hogy válaszolni tudjatok 

mindenkinek, aki a bennetek 
lévő reménység okát kérdezi 

tőletek” (Pét 3,15).
 

Ez a rövid írás abban a reményben 
fogalmazódott meg, hogy segítségére lesz  

másoknak, ha netalán hitükről kérdezik  
őket, s néhányak számára talán olyan  

megvilágításba is helyezi ezt a 
misztériumot, amelyben eddig 

nem szemlélték.
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IKoN LÉLEK

A Szent Liturgia tehát nem egy a sok imádság 
közül. Igaz, egy nagy imádság köré épül föl az 
egész szertartás. Először Isten igéjét hallgat-
juk a szentírási szakaszokból, majd mintegy 
feleletül hálaadásunkat (innen a görög erede-
tű „Eucharisztia” szó) és kéréseinket visszük a 
pap szája által őelébe. A liturgia, ahogy a gö-
rög eredetű, amolyan közmunkát jelentő elne-
vezés is utal rá: egy közös mű, amelyen Krisz-
tus saját testét, az Egyházat építi a Szentlélek 
által.

Az anaforának nevezett központi imában a 
pap a Mennyei Atya elé viszi a hívek közös-
ségének kérését. Ennek az imának ma csak 
néhány részletét halljuk, a többi részét külön-
böző és bonyolult okokra visszavezethető szo-
kás szerint a pap csöndben mondja. A Szent 
Liturgia azon pontján kezdődik, amikor a pap 
áldással köszönti az egybegyűlteket: „A mi 
urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten 
szeretete és a Szentlélek közöltetése legyen 
mindnyájatokkal”; a lezárása pedig az a dicső-
ítés, melyre minden jelenlévő „amen”-nel vála-
szol: „És add, hogy egy szájjal és egy szívvel 
dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztább és 
fölséges nevedet…” A pap ebben az imában a 
hívek könyörgése által megtámogatva leesdi a 
Szentlelket az adományokra, a búzakenyérre 
és a kevés vízzel kevert szőlőborra, hogy azok 
Krisztus testévé és vérévé legyenek, s hogy 
azokat magunkhoz véve mi is mind szorosab-
ban egybeforrjunk az ő testében, az Egyház-
ban. Az Atya pedig egészen biztosan meghall-
gatja ezt a nagyszerű imát, hiszen a pap, hogy 
kérésének nyomatékot adjon, magának az Úr 
Jézusnak a szavait idézi: „vegyétek, egyétek… 
Igyatok ebből...” Az ő utolsó kérése, az ő testa-
mentuma volt, hogy így cselekedjünk.

A liturgián való részvétel akkor teljes, ha 
mindannyian, akik erre az imára ráfeleltük az 
„amen”-t, meg is áldozunk, vagyis magunkhoz 
vesszük a Szent Testet és a Szent vért, melyet 
a pap egy kanálka segítségével nyújt ajkunk-
hoz. Egy görögkatolikus kereszténynek ezért 
mindig törekednie kell a teljes részvételre, ha 
pedig valami súlyos bűn miatt kizárná magát 
a részvételből, igyekeznie kell, hogy bűnbána-
tot tartva a szentgyónás által újra bebocsá-
tást nyerjen az eucharisztikus közösségbe. S 
noha Krisztus asztalához értelemszerűen csak 
Egyházunk tagjai kapnak meghívást, reméljük, 
hogy általunk, akik a világban mint „Krisztus 
sója” vagyunk jelen, valahogy minden jóaka-
ratú ember egybekapcsolódik ővele. Sőt, a 
Szent Liturgián közösségben lehetünk elhunyt 
szeretteinkkel is, hiszen míg a templomban 
vagyunk, Isten örök országába kapunk be-
lépést, a feltámadott Krisztus jelenében va-
gyunk.  „áldott az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
országa…” – ezekkel a szavakkal veszi kezde-
tét minden eucharisztikus ünneplésünk. Ezért 

emlékezünk meg meghalt testvéreinkről, és 
ezért végzünk liturgiát szentjeink, megdicsőült 
testvéreink égi születésnapján is, tudva azt, 
hogy semmilyen más módon nem kerülhetünk 
ilyen közel hozzájuk ezen a világon. 

Az Egyház szeretőn gondoskodik azokról a 
tagjairól is, akik valami oknál fogva nem ve-
hetnek részt az Eucharisztia ünneplésén. Szi-
lárd hittel vallja, hogy Krisztus, ha már egyszer 
átadta magát nekünk a kenyérben és borban, 
nem másítja meg szavát, és jelen marad azok-
ban. így részesedhetnek belőle a távollévők is. 
Az Eucharisztia jelenti tehát egyrészt magát a 

szent cselekményt, melyben megünnepeljük 
Krisztus életét, halálát és feltámadását, és je-
lenti az adományokat is, a bort és a kenyeret, 
amelyeket mi – felajánlva az Atyának – vissza-
kapunk, de immár a Szentlélek által az ő Fia 
testévé és vérévé átváltoztatva. Ezeket őrzi 
minden egyházközség a maga templomában, 
hogy szükség esetén, ha liturgiát nem lehet-
ne ünnepelni, megerősíthessék vele magukat 
a szenvedők: elsősorban a betegek és azok, 
akiknek ez lesz úti eledelük a másik világba ve-
zető úton. De ezzel a megőrzött Szent Testtel 
vigasztalódunk azokon a napokon is, amikor, 
jóllehet összegyűlünk a templomban, a böjt 
komorabb hangulata miatt ősi hagyomány sze-
rint mégsem ünnepelhetjük sem az Aranyszájú 
Szent János, sem a Nagy Szent Bazil atyánk 
által ránk hagyományozott Szent Liturgiát. 
Ilyenkor, az úgynevezett Előszenteltek Liturgi-
áján, az előző vasárnapi vagy ünnepnapi félre-
tett adományokat vehetjük magunkhoz. 

Keresztény őseink ragaszkodtak ahhoz, hogy 
egy és ugyanazon a napon egyetlen Szent 
Liturgiát ünnepeljenek ugyanabban a temp-

lomban. Ennek a szokásnak az alapja nem 
valami elvont teológiai elv volt, hanem az a 
szilárd meggyőződés, hogy akik Krisztus tes-
tében részesülnek, azok az ő tagjaiként való-
ban beépülnek Krisztus testébe, az Egyházba. 
Mármost ez a „test” nem csupán egy jámbor 
kép, hanem valóság: Krisztus testének tagjai 
élő és igazi közösséget alkotnak, melynek első 
látható szintje az egyházközség. Az eucha-
risztikus ünneplés helye ezért alapvetően a 
parokiális közösség, s ha ma már nem is kivi-
telezhető, hogy minden Szent Liturgián a kö-
zösségnek minden tagja részt vegyen, mindig 
törekednünk kell arra, hogy lehetőség szerint 

egybegyűljünk az ünneplésre, amikor csak 
tehetjük. Az Eucharisztiában való részesülés 
nemcsak erkölcsi feltételekhez kötött, hanem 
morális következményekkel is jár: ha a Szent 
Liturgián azért könyörögtünk, hogy a Szentlé-
lek egy testté forrasszon minket, nem lehetünk 
közömbösek vagy, ami még rosszabb, ellensé-
gesek ugyanannak a testnek a tagjaival szem-
ben, amelyhez magunk is tartozunk. Az Eucha-
risztia nem magánügy, nem privát imádság; 
távol áll tőle minden önzés, individualizmus, 
széthúzás vagy viszály, mert az maga a leg-
teljesebb közösség Isten és ember, ember és 
ember között, ami csak lehetséges e világon. 

Az első krisztushívők számára a vasárnapi 
Eucharisztián való jelenlét éppen ezért nem is 
volt kérdés. Erre a napra vártak egész héten, s 
ebből a napból éltek aztán tovább egy hétig. 
Ez volt az ő áldozatuk az Úrnak. Nekünk is ez 
a legtöbb, amit az Atyának felajánlhatunk, és 
a legnagyobb ajándék, amit tőle kaphatunk.

vEgyétEk, EgyétEk, 

EZ aZ én tEStEm...


