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4. Találkozás az Úrral 
 

1. Találkozás az Úrral az eucharisztiában 
 Mária, mint az eucharisztia előképe. El tudjuk képzelni, hogy mit érzett Mária, amikor az 

őskeresztény szentmisében Péter, János, Jakab és a többi apostol szájából hallotta az utolsó 
vacsora szavait: "ez az én testem, amely értetek adatott" (Lk 22,19)? Az áldozatul adott és a 
szentségi jelekben megjelenő test ugyanaz, mint amelyet ő fogant a méhében! Az eucharisztia 
vétele Mária számára azt jelentette, hogy újra magába fogadja azt a szívet, amely együtt dobogott 
az övével, és újra átélte, amit a Kereszt alatt tapasztalt. (II. János Pál, Ecclesia de Eucharistia 
enciklika, 56).1 – Gondoljunk bele abba, hogy mi is élő tabernákulumok vagyunk (mint ahogyan a 
Szűzanya is az volt). 

 Christophoros, Krisztushordozó. "Ezért tökéletes bizonyossággal vegyük magunkhoz, mint 
Krisztus testét és vérét. Mert a kenyér alakjában te a testét kapod, a bor színében vérét kapod, 
hogy miután magadhoz vetted Krisztus testét és vérét, Krisztus testvére légy. Mert ezen a módon 
is Krisztus-hordozókká válunk, amikor saját testét és vérét átadja a mi tagjainkba. Így a boldog 
Péter szerint "Isteni természetének részeseivé válunk" (2Pt 1,4) (Jeruzsálemi Szent Cirill [313-
387] 4. műsztagogikus katekézis [348-9 Szent Sír bazilika])2 

 "A jézusi élet csak átalakulás árán fogadható be. Az eucharisztia révén a határtalan isteni élet 
immár tökéletesen be tud hatolni a lényegünkbe, át tud hatni minket, s határainkat be tudja vonni a 
saját határtalanságába. Az eucharisztiában Isten minden embernek csak annyiban adja önmagát, 
amennyiben az ember a többi ember közé sorolja magát, mivel az eucharisztikus Úr mindenkiért 
van." (Hans Uhr von Balthasar) 

 

2. Az eucharisztia vértanúi. Szent Tarzíciusz (240-257). Börtönben lévőknek vigye el az 
oltáriszentséget. Útközben társaival találkozott, akik megvádolták, hogy "valami keresztény dolgot 
rejteget" és agyonverték. Szent II. Sixtus pápa éppen misézett, amikor rátörtek 258-ban. Másnap 
négy diakónusával együtt lefejezték. Szent Oscar Romero, salvadori érsek. Szentbeszédének vége: A 
keresztény hiten keresztül látjuk, ahogy egy kis darab kenyér átváltozik az Úr testévé, aki felajánlotta 
magát a világ megváltásáért, és látjuk, ahogy ebben a kehelyben a bor átalakul vérré, amely az 
üdvösség ára volt. Ez a feláldoztatott test és ez az emberekért kiontott vér tápláljon minket azért, hogy 
mi is odaadjuk testünket és vérünket Jézussal együtt, nem önmagunkért, hanem az igazságért, a 
békéért, népünkért." Ahogyan előkészítette az oltárt, az orgyilkos lőtt. Egyetlen golyó az érsek 
szívébe. A lövés után az oltárterítőbe kapaszkodva a kereszt tövéhez esett. A vére összekeveredett a 
borral, amelyet éppen fölajánlani készült.3  

  
Boldog Brenner János (1931-57) egy beteghez csalták el azzal, hogy vigye el neki az oltári-
szentséget, útközben 32 késszúrással meggyilkolták. Az utolsó leheletével is az oltáriszentséget védte. 

                                                 
1 Pápai megnyilatkozások az eucharisztiáról. Szent István Társulat, Budapest, 2019. 174. old 
2 BILLY, Dennis CSSR: Szépséges eucharisztia. Egyházatyák az eucharisztiáról. Szent István Társulat, Budapest, 
2020. 166. old. 
3idézi: GUGLIELMONI Luigi – NEGRI Fausto: Eucharisztia és törékenység. Don Bosco Kiadó, Budapest, 2020. 27. 
old.  



3. Találkozás az Úrral a saját életünkben 
 Néhány amerikai fiatal elhatározta, hogy egy nyaralóban tölti a hétvégét. Este, amikor 

összegyűltek az Oltáriszentség előtt, hirtelen különös dolog történt velük, amit az egyikőjük a 
későbbiekben így írt le. "Az Úr félelme vett erőt rajtunk. Valamiféle szent rettegés nem engedte, 
hogy a szemünket kinyissuk. Ő volt ott személyesen, és mi féltünk, hogy nem tudjuk elviselni 
túláradó szeretetét. Imádtuk Őt, életünkben először fedezve fel, hogy mit is jelent imádni. 
Megtapasztaltuk az Úr jelenlétét és félelmetes valóságát. ... Ez a szent félelem valamiképp olyan 
volt, mint a szerelem. ... Olyan volt, mintha Isten ragyogó és vakító személyes valósága jött volna 
el a szobába betöltve a helyiséget, és minket." (John Hampsch)4 

 Ávilai Szent Teréz tanította, hogy nem lehet elszakadni a feltámadott Krisztus emberségétől a 
szemlélődés előrehaladott szakaszaiban sem. Erre kényszerítették "és világosan láttam, hogy ez 
rossz felé visz, mert a lélek olyan lesz mint egy repkedő madár, nem találja, hogy hová szálljon le. 
... Biztosíthatom őket, hogy [elszakadva az ember-Jézustól] nem fognak belépni ebbe az utolsó két 
lakásba, mert ha elveszítik a vezetőjüket, aki a jó Jézus nem fogják megtalálni az utat. (Belső 
Várkastély 6. 7,6.14-15)  

 Ávilai Szent Teréz megtapasztalta Jézus elérhetőségét, hozzáférhetőségét, elevenségét, vagyis 
tanúja lett Krisztus feltámadásának. Tartsuk nyitva a feltámadottal való találkozás helyét, ami 
mindig egy folyamatban lévő hely. A hetedik lakásban a húsvéti esemény nem csupán abban áll, 
hogy Teréz találkozik a feltámadottal, aki mellé szegődik, hanem Krisztus benne támad föl, és 
bevonja őt saját életébe az Atyában. Teréz így maga vált a feltámadás bizonyságává. Adja Isten 
hogy mindannyiunk élete Krisztus feltámadásának a bizonysága legyen. (Jeges Mirjam: 
Életrendező Istenünk). 

 Sokat foglalkozunk azzal, hogy mi hogyan éljük meg Urunkkal való közösségünket az úrvacsora 
során. Belegondoltunk-e már valaha abba, hogy vajon az úrvacsora közben a kenyér és a bor mit él 
át? (Richard Rohr) Isten gabonája vagyok, akit a vadállatok fogai őrölnek meg, hogy Krisztus 
tiszta kenyerének bizonyuljak. A vadállatokat inkább ösztökéljétek, hogy sírommá váljanak, és 
semmit ne hagyjanak meg a testemből, nehogy halottként bárkinek a terhére legyek. Akkor leszek 
igazán Jézus Krisztus tanítványa, amikor testemet nem látja majd a világ. (Antiokhiai Szent Ignác 
levele a Rómaiakhoz 4,1-2)5 

 Szent II. János Pál pápa az eucharisztia évét 2004-ben meghirdető Magne nobiscum, Domine 
kezdetű levelének zárásaként írt arról, hogy "lektorok, akolitusok, rendkívüli áldoztatók, legyetek 
tudatában az ajándéknak, amely rátok van bízva a feladattal, amit az Eucharisztia méltó 
ünneplésére kaptatok."6 Látszólag egy köznapi mondat. Mégis, aki előttem olvasta a könyvet 
(valószínűleg érintettként) telerajzolta felkiáltójelekkel és négy "Köszönöm!!!" felirattal ezt a 
részt. Döbbenjünk rá arra, hogy Urunk mekkora ajándékokat ad a mellettünk lévőnek is, az 
eucharisztia szentségével. Még így közvetetten is. Mélyítse el ez a mi hitünket és érzéseinket is. 

 
 "Az eucharisztikus élet azt jelenti, hogy kilépünk saját életünk félelmei közül, és belépünk 

Krisztus életének végtelen tágasságába." (Edith Stein (Keresztes Szent Terézia Benedicta, 
kármelita apáca, auschwitzi mártír)7 Ámen. 

                                                 
4 idézi: CANTALAMESSA Raniero: Megszentelődésünk forrása az Eucharisztia.Marana Tha sorozat 99. Budapest, 
1999. 109-110. old. 
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7 Misztika és eucharisztia. Megmerítkezés a teljesség forrásában. Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 
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