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Krisztus Szent Testnek és Vérének ünnepén három főbb 

szempontból szemlélhetjük az Oltáriszentség fölfoghatatlan ajándékát, 

amelyben Jézus nekünk adja önmagát. Először is egészen világos Jézus 

szavaiból, hogy ez Ő maga, az Ő valóságos jelenléte. Azután az is teljesen 

nyilvánvaló, hogy kenyérként, táplálékként adja nekünk önmagát és végül, 

harmadikként hogy azért kapjuk, hogy éljünk. 

Jól összefoglalja ezt a három szempontot az Evangéliumban Jézus 

mondata: „Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért!” 

Először is tehát a kenyér, amelyet ad, az Ő teste. A testünk, nekünk 

embereknek lényünkhöz tartozik. A test és lélek elválaszthatatlan egységét 

alkotjuk földi életünkben és hisszük, éppen Jézus és az Oltáriszentség 

ajándéka miatt, hogy halálunk után is helyreáll ez az egység, új, titokzatos, 

szellemi módon, a testünk is föltámad. A testünk tehát mi vagyunk. Ami a 

testünkkel történik az velünk történik, nem rajtunk kívül, és mélységesen 

érinti egész valónkat. Ha finom ebédet kapunk, nem csak a testünk örül, 

hanem mi örülünk, ha valami szépet látunk, nem a szemünk örül, hanem mi 

örülünk, ha eltörjük a lábunkat, nem a lábunknak fáj, hanem nekünk, és 

bármilyen betegségben nem a testünk szenved, hanem mi szenvedünk. A 

kenyér tehát, amelyet Jézus ad, az Ő teste. Jézus az egész valójában. Jézus 

egészen egyértelműen világosan, egyes szám első személyben beszél: „Ez a 

kenyér, ez az én testem!” Az Oltáriszentség Ő maga, Jézus, az emberré lett 

Isten Fia. Ez a kenyér és bor, amelyet a szentmisén magunkhoz veszünk, 

amely előtt a szentségimádásban elidőzünk, amelyet a körmeneten 

ünnepélyesen körülhordozunk ott, ahol élünk, ez Ő. Az Oltáriszentség 

minden hatása, minden ajándéka ebből fakad, hogy ez a Szentség, nem csak 

az isteni kegyelmet, Isten szeretetét, életét közvetíti, hanem ez maga Isten, 

valóságosan Jézus. Ezért is vesszük körül ennyi tisztelettel, szeretettel ezt a 

kenyeret, mert ez már nem kenyér, hanem Ő.  

Fölfoghatatlan nagy ajándék ez, amellyel Jézus titokzatos, isteni 

módon, legyőzve a tér és az idő korlátait, fizikai, testi valóban is, rejtett, de 

valóságos módon itt akarta maradni velünk, közöttünk. Hatalmas titok, hogy 

Jézus jelen van az Oltáriszentségben, de közben mégis egészen egyszerű az, 

amire hív: egyszerűen csak arra, hogy jöjjünk a közelébe, legyünk gyakran 

Vele, az Ő csendes jelenlétében. Nem kell tennünk semmi extrát, csak ott 

lennünk Vele. Mindig jöhetünk hozzá, ott vár minket minden 

tabernákulumban, bármikor beköszönhetünk Neki, odajöhetünk Hozzá, 

minden szentmisén, minden szentségimádáson. 



Az Oltáriszentség azonban nem csak jelenlét, hanem táplálék is. 

Jézusnak a szeretet logikája miatt nem volt elég, hogy csak úgy kívülről 

legyen jelen, hogy csak messziről nézzük egymást, hanem egészen közel 

akart jönni hozzánk. Úgy akart velünk maradni, hogy beléphessen az 

életünkbe és fölemelhessen, bevonhasson minket az Ő életébe. Velünk akart 

megélni mindent. Eggyé akart lenni velünk, hogy mi Őbenne, Ő mi bennünk 

élhessen. Ezért végtelen szeretetében táplálékként maradt velünk, kenyérré 

és borrá tette magát értünk, hogy bejöhessen hozzánk, és átjárhassa életével, 

jelenlétével testünket és lelkünket.  

Az Evangéliumban Jézusnak szinte minden második szava arra 

vonatkozik, hogy együk Őt: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 

annak örök élete van; Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az 

Ő vérét, nem lesz élet bennetek.” 

Az Oltáriszentséget tehát azért kapjuk, hogy együk, magunkhoz 

vegyük. Azért kell ennünk, mert nélküle nem élhetünk. Az étel azért van, 

hogy táplálja az életünket. Amikor hosszan nem eszünk és nagyon éhesek 

vagyunk, mintha elkezdene alábbhagyni az életünk: fáradtak vagyunk, nincs 

erőnk, nehéz odafigyelnünk. Főleg, amikor nehezebb fizikai munkát 

végzünk, vagy sportolunk, muszáj ennünk, hogy legyen energiánk.  

Talán a karanténos időben, mikor nem lehetett szentmisére jönni, és 

a lelki áldozást próbáltuk valahogy megélni, különösen is megtapasztaltunk, 

hogy mennyire innen, az Oltáriszentségből kapjuk az erőt. Különös, hogy 

Mózes azt mondja a mannáról, hogy mintha Isten direkt hagyta volna, hogy 

éhezzen az ő népe, hogy azután mannával táplálhassa őket: „hagyta, hogy 

éhezz, aztán mannával táplált”. Az elmúlt időszakban valami hasonló 

tapasztalatot élhettünk meg a vírusjárvány miatt. Isten titokzatos módon 

hagyta, hogy éhezzünk, hogy annál nagyobb vággyal, szeretettel vegyük 

magunkhoz Jézust az Oltáriszentségben. Talán nem kell külön megvárnunk 

az ilyen nehéz helyzeteket, hanem kérhetjük Jézust, hogy minden szentmise 

előtt újítsa meg Szentlelkével ezt a vágyakozásunkat és Ő maga készítsen 

elő minket, hogy egyre nagyobb szeretettel fogadjuk be Őt. 

Jézus az Oltáriszentségben táplálékként adja önmagát, de egészen 

különleges táplálékként. Nem mi alakítjuk Őt önmagunkká, hanem Ő alakít 

minket Önmagává. Nagy Szent Albert ezt a titkot így fogalmazza meg: 

„Valahányszor két valóság úgy egyesül, hogy az egyiknek a másikba kell 

átalakulnia, mindig az erősebb alakítja önmagává a gyengébbet. Mivel 

ennek a tápláléknak az ereje nagyobb azoknál, akik magukhoz veszik, ezért 

ez alakítja önmagává azokat, akik belőle táplálkoznak.” 



Nagyon egyszerű, amit Jézus az Oltáriszentséggel kapcsolatban 

másodikként kér tőlünk. Nem csak azt, hogy gyakran jöjjünk a közelébe, 

hogy nézzük Őt, Ő meg minket, hanem azt is kéri, hogy együk Őt. 

Egyszerűen magunkhoz kell vennünk. A többit Ő teszi, Ő alakít minket 

önmagához, ha hagyjuk. Amellett, hogy van olyan élethelyzet, amikor valaki 

nem tud a szentségekhez járulni és Jézus a szeretet titokzatos útjain őróluk 

is gondoskodik az Ige és a közösség által, gyakran csak arról van szó, hogy 

nem szabadna tovább halogatnunk a szentgyónásunkat, hogy magunkhoz 

vehessük Őt. 

Abból, hogy Jézus táplálékként adja önmagát, még nagyon dolog 

következik. Többek között az, hogy a táplálék, a kenyér egyfajta fokozatos 

növekedést jelez. A kenyeret, mindennapi kenyérként kérjük a Mi 

Atyánkban. Az Oltáriszentség Jézus, mint táplálék alkalmazkodik 

mihozzánk, és újra és újra eljön és megerősít. Nem csak egyszer jön el – 

ahogy az elsőáldozás is, jó esetben nem utolsó áldozás is egyben – hanem 

mindig újra. Jézus türelmesen táplálgat minket és fokozatosan várja a 

növekedésünket. A kisbabákat, amikor egészen kicsik, szokták mérni 

mérlegen, hogy szépen növekednek-e, eleget esznek-e. Ha gyorsan 

növekednek is, senki sem várja, hogy egyik napról a másikra kilókat 

szedjenek fel. Az Oltáriszentség ajándéka is olyan, hogy ki kell tartanunk 

benne…, ha hétről-hétre, szentmiséről-szentmisére engedjük magunkat 

táplálni, egyre inkább észrevehetjük átalakító erejét, azt, hogy minket is 

táplálékká tesz, olyan emberekké, akik képesek a többiekért adni szeretetből 

az életüket. 

Végül Jézus még egy nagyon fontos dolgot hangsúlyoz az 

Oltáriszentség ajándékával kapcsolatban, ahogyan önmagát adja. Nem csak 

jelen van, nem csak ennünk kell, hanem azért kell ennünk, hogy valóban 

életünk legyen. Az Oltáriszentség célja ez a valódi élet, az örök élet. 

Érdemes egy kicsit megállnunk még ezen, hogy mi is ez az igazi, örök élet, 

amelyet Jézus ad nekünk: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az 

bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az atya 

által élek, úgy az is, aki engem eszik énáltalam él.” 

Ez az élet egység. Az életnek az az egysége és egymásban léte, amely 

az Atya és a Fiú között van a Szentélekben. Az élet, amelyet Jézus ad 

szentháromságos élet. Jézus azért adta oda az életét, hogy mindnyájunkat 

eggyé tegyen önmagával és egymással. Ezért könyörgött az utolsó vacsorán 

az Atyához, hogy legyünk mindnyájan egyek, ahogyan Ő és az Atya egyek:  



„Legyenek mindnyájan egyek. Amint Te Atyám bennem vagy, és én 

benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy 

Te küldtél engem…. és szereted őket, amint engem szerettél” (Jn 17) 

Jézus valódi életet akar adni, az Ő életét, amely teljes egység az Atyával a 

Szentélekben. Ezért nem tud úgy egyesíteni minket önmagával, hogy ne 

egyesítsen minket egymással is. Az Eucharisztia legfontosabb hatása, a cél, 

amiért van – vagy ahogyan a teológia mondja, a „res”, a dolog, amit végső 

soron adni akar, az az egység Krisztusban. Krisztus azért adja nekünk az Ő 

Testét és Vérét, hogy minket saját Titokzatos Testévé tegyen és így a mi 

egységünk által, a köztünk lévő szeretet által találkozzon Vele a világ. Szent 

Pál apostol egyértelműen fogalmaz a Korintusiakhoz írt levelében: „Mi 

ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk; mert mindnyájan egy kenyérből 

részesültünk.” 

Chiara Lubich így ír erről. „[Az Eucharisztia] az egység legfőbb 

szentségeként, megteremti az egységet […] az emberek között. Ez logikus: 

ha ketten hasonlítanak a harmaidikra, akkor hasonlítanak egymásra is. Ha 

mi Krisztus vagyunk, egymásra is hasonlítunk. Az Eucharisztia megteremti 

a testvérek közösségét. Ez csodálatos! Ha az emberiség komolyan venné ezt, 

ennek elképzelhetetlen, mennyei következményei lennének. Mert ha az 

Eucharisztia egységet teremt közöttünk, logikus lenne, hogy mindannyian 

úgy bánjunk egymással, mint testvérek. Az Eucharisztia Isten gyermekeinek 

családját teremti meg, amelyben Jézusnak és egymásnak testvérei vagyunk.”  

Ahhoz, hogy valóban gyümölcsöző legyen bennünk az 

Oltáriszentség ajándéka, hittel tudatosítanunk kellene újra és újra, mindazt, 

amit közöttünk létre akar hozni és engednünk kell, hogy valóban a testvéri 

szeretetre indítson minket. 

Ennek például egy konkrét mini lépése, amelyet, ha jól emlékszem, 

Cantalamessa atyától hallottam, az, hogy amikor a szentáldozáshoz járulok 

és „Áment” mondok Jézusra, akit a szívembe fogadok, gondoljak azokra, 

akikkel meg vagyok hívva az egységre. A jelenlévőkre, a szeretteimre, a 

közösségünk tagjaira és mindenkire, de különösképpen arra, akit nehéz 

szeretnem, akivel nehéz egységben lennem. A szívemben Jézust várva, 

mondjak „Áment” erre a testvéremre is. Jézussal fogadjam őt is a szívembe, 

hogy eggyé tehessen vele. És a Szentáldozás után is, nézzek mindenkire úgy, 

mint a monstranciában jelenlévő Úrra, hiszen ott van a tesvéremben ugyan 

úgy, mint bennem.  

 

 



Az Oltáriszentség maga Jézus. Az Ő titokzatos de valóságos jelenléte 

közöttünk, konkrét fizikai formában, a kenyér és a bor színe alatt. Gyakran 

jöhetnénk az Ő jelenlétébe, elidőzhetnénk a csendjében és engedhetnénk, 

hogy nézzen minket.  

Az Oltáriszentség táplálék. Kitartóan ennünk kell, hogy megújítsa, 

megerősítse a szeretetünket és legyen erőnk, hogy önmagunkat 

ajándékozzuk, táplálékként másokért. 

Legfőképpen pedig az Oltáriszentség életet ad, a szentháromságos 

egység életét akarja élni bennünk az által, hogy eggyé tesz bennünket.  

Úr napján ki szoktuk vinni monstranciában, az Oltáriszentség Jézust 

a templomon kívülre, hogy tanúságot tegyünk hitünkről az Ő jelenlétében, 

és, hogy megáldja a környezetünket, a világot, ahol élünk, azokat az 

embereket is, akik még nem ismerik Őt. Azonban az Úrnapi körmenetnél is 

fontosabb, hogy az Oltáriszentségből táplálkozva, mi magunk legyünk 

egyénileg és közösségileg a Krisztus jelenlétét vivő monstrancia. Minden 

szentmisét a kölcsönös szeretet úrnapi körmenetével kellene folytatnunk, 

hogy elhiggye a Világ, az Atya szeretetét és mindenki befogadja az örök élet 

ajándékát. 


