Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomon belül vagy azon kívül végzett
szentséges körmeneten, elsősorban az úrnapi körmeneten áhítattal részt vesz.1
Keresztények. A keresztények esznek. Keresztények - enni - Jézus Krisztus. Ha
ezeket a szavakat megérjük, akkor általános értelemben “kannibalizmusról”
beszélünk. Tehát az a gondolat, hogy az ember megegye Jézust, nem csupán
szégyenteljes kortársainak. A keresztényüldözés során Jézus krisztus ételét a
kívülállók gyakran félreértették. Mindig új erőfeszítésekre és szecessziókra kerül sor
a templomokban, Jézus szavai, mint például “Aki eszi az én testemet és issza az én
véremet, annak örök élete van” vagy “Én vagyok a élő kenyér”, egyszerűen
szimbolikusnak vélik, ahelyett, hogy megértenék a valóságot. Ez nem csak zavaró
dolog, hanem erő is. Hiszen mind a mai napig meglepődünk, hogy Jézus krisztus
jelen kell hogy legyen ebben a kis kenyérdarabban, igen, hogy magunkba tekintsünk,
mert mi vagyunk a teste.
KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE
ÚRNAPJA
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital.
Abban az időben így beszélt Jézus a
issza az én véremet, annak örök élete
zsidó tömeghez: „Én vagyok a
van, és én feltámasztom őt az utolsó
mennyből alászállott, élő kenyér. Aki
napon. Mert az én testem valóban étel,
ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni.
és az én vérem valóban ital. Aki eszi az
Az a kenyér, amelyet én adok, az én
én testemet, és issza az én véremet, az
testem a világ életéért.”
bennem marad, és én őbenne. Amint
Vita támadt erre a zsidók között:
engem az élő Atya küldött, és én az Atya
„Hogyan adhatja ez testét eledelül
által élek, úgy az is, aki engem eszik,
nekünk?” Jézus így felelt nekik:
énáltalam él. Ez az égből alászállott
„Bizony, bizony, mondom nektek: Ha
kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek
nem eszitek az Emberfia testét, és nem
és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi,
isszátok az ő vérét, nem lesz élet
örökké él!” Így tanított Jézus a
bennetek. Aki eszi az én testemet, és
kafarnaumi zsinagógában.
Ezek az evangélium igéi.
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Vegyünk részt a változásban - és így alakítsuk át a világot
Számos hátborzongató, ijesztő
film-adaptáció létezik a vérfarkas
történetéről. Bárki, aki szereti a
horrorfilmeket, biztosan látott
ilyesmit. Éjszaka van, a telihold hideg
fénnyel világítja meg a jelenetet, s a
vérfarkas megharap egy szegény
embert, aki átalakul egy fenevaddá: a
kezek karmokká korcsosulnak,
fokozatosan szőrős lesz, a fogak
fenyegetően recéssé válnak, a fülek
hosszúak és hegyesek lesznek, végül
az egész ember gyilkos vérfarkassá változik, amely az éjszaka során szétterjeszti a
félelmet és a rettegést.
Átalakulni Jézus Krisztusban
Szeretnélek ma megkérni benneteket, hogy képzeljük el, milyen lenne, ha így
változnánk át, természetesen nem egy rettenetes szörnyeteggé, amely félelemben
tartja a környéket, hanem éppen ellenkezőleg, olyan lényekké válni, aki jót
cselekszenek: Jézus Krisztusban. Képzeljük el egy pár pillanatra, könnyen sikerülhet,
hogy szó szerint átalakulunk Jézus Krisztusban egy másik, új emberré. Ha Jézus
Krisztusban alakulunk át, akkor nem lenne karom és nem lenne szaggató tépőfog. De
mi lenne más? Mit kellene megváltoztatni? Most nem az extrákról van szó, hanem
belső lényünkről, létünkről. Hol nem viselkedünk úgy mint Jézus? Mi lenne más, ha
szó szerint átalakulnánk? Talán az, amikor valaki könnyen elveszti a türelmét,
egyszerűen szenvedélyes lesz. Lehet, hogy a perfekcionista, aki szeret másokat
felzaklatni, aki szerint mindenki mindent rosszul csinál, kicsit jobban megérti
mások hibáit és gyengeségeit. Talán az, aki kissé agresszív, enyhébb lesz. De
lehet, hogy valaki, akinek komoly szüksége van a harmóniára, és inkább minden

konfliktust a szőnyeg alá söpör, szintén kicsit bátrabb lesz a konfliktusok
elviselésében vagy a megoldásában - egy kicsit úgy, mint Jézus, aki kiűzi a a
kereskedőket a templomból. Mindenekelőtt azonban valószínűleg sokkal
érzékenyebbé válnánk mások szükségleteire és aggódalmaira - mert ez az, ami
leginkább jellemző Jézusra: mély érzékenység, amellyel egyszerűen érzékeli, ami
az embereket elnyomja, ugyanakkor rendkívül érzékeny módon találkozik
velük, anélkül, hogy bárki is észrevenné. És ha Jézusban megváltozunk, akkor
az olyan félelmek is eltűnnek az életünkből, mint: mások irigylése, féltékenység,
amely gyakran az önértékelés hiányából származik. Isten szeret és elfogad
bennünket, olyannak, amilyenek vagyunk, ezért van tartásunkért és
szabadságunk, hogy másokért kiálljunk, félelem nélkül - a kérdés, mit kapunk
belőle a végén? Ki gondol ránk?
“Fogadd el, amilyen vagy, hogy olyanná válj, amilyen vagy…”
M o s t n em eg y s z e r ű e n
Jézusok vagyunk. És ennek
ellenére az ünnep szövegei
világosan megmondják, hogy
kereszténynek lenni lényegében
azt jelenti: átalakulni Jézus
Krisztusban, s így új, más
emberekké váljunk.
Csakhogy: hogyan kell
ennek megtörténnie? Akit a vérfarkas megharapott, azt a gonosz csírája megfertőzi és
vérfarkassá változik. És aki átalakul Krisztusban - pontosan ez Úrnapjának a magva az Krisztussá alakul át, aki eszi és magához veszi Őt, aki testét és vérét elfogadja a
szentségben. Mivel a kenyér, amelyet megtörünk, Krisztus testében való
közösségünk, mondja Pál apostol.2 S Jézus ezt világosan kijelenti: “Aki eszi az én
testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne.” Valójában az
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Oltáriszentségnél erről van szó, hogy megváltozik, átalakul és átváltozik Krisztusban.
“Fogadd el, amilyen vagy, hogy olyanná válj, amilyen vagy: Krisztus teste”, ahogyan
Szent Ágoston mondja.
Vegyünk részt a változásban és alakítsuk át a világot
Most ez nem működik
olyan természetesen és szinte
elkerülhetetlenül, mint a
vérfarkas történetében: egy
harapás és kész. Bárki, aki
valóban keresi a keresztény
életet, az tudja, mennyire
megmondhatatlanul nehéz
megváltoztatnia saját problémáit és gyengeségeit. Az Eucharisztia, Krisztus Teste és
Vére nem egy csodálatos bájital, amelyet egyszer megkapunk, s varázslatosan átalakít
bennünket, egy csapásra más emberekké válunk tőle. Sajnos ez nem működik ilyen
egyszerűen. Mi mégis szeretnénk. Valóban és őszintén át kell alakulnunk és meg kell
változnunk, különben nem fog működni.
Másrészről: Aki magához veszi Krisztus Testét és Vérét, újra és újra magához
veszi, de egyáltalán nem hajlandó megváltozni, így megy a közösségbe és azt mondja
magának: “Olyan vagyok, amilyen, hagyom hogy a többiek meglássák, mit érnek el
velem!”, az nem értette meg azt, amit kapott. A közösség, a kommunió az
átváltozáshoz kapcsolódik. Azok, akik a közösségbe úgy mennek, hogy nem állnak
készen arra, hogy elfogadják ezt a változást, azok méltatlanná válnak a közösségre.
Mivel az Eucharisztia azt jelenti: megfertőződni a szeretet csírájából, amely ebből a
szentségből ered: a szeretet, amely másoknak adta önmagát a világ megmentéséért.
Az Eucharisztia nem más, mint az egész világ átalakítására szolgáló
szentség. De ez az átalakulás nem csak velem kezdődik, hanem mindenkivel. Ha
ezt tudomásul vesszük, ha közösségbe megyünk, és arra törekszünk, hogy a
belső átalakulás kialakuljon, akkor ez nem lesz többé utópia á la Hollywood,

amint azt az elején
mondtam: azt az
elképzelést, hogy
Jézus Krisztussá
alakulunk át.
M e n n y i r e
megváltozna ez a
közösség, ha egyre
több és több ember
venne részt ebben a
c s o d á l a t o s
átalakulásban. És ez
a

semmiből

megváltoztatja az
egész világ arcát!

