
Csoda és titok

Keresztény életünk jellegzetessége,
hogy látni szeretnénk a láthatatlan

Istent. Nevezhetjük ellentmondásnak is
azt a tényt, hogy a szeretetből nekünk
életet ajándékozó Isten rejtve marad
számunkra, földi életünk során nem lát-
hatjuk Teremtőnket. Szeretjük őt, éle -
tünket neki ajánljuk, másokkal is meg
akarjuk őt ismertetni, de ő láthatatlan
marad. Hozzá fordulunk imádságaink-
ban, olvassuk üzenetét, tanítását a
Szentírásban, érezzük közelségét, de ő
láthatatlan marad számunkra. Megta-
pasztaljuk szeretetét a szentségekben,
érezzük kegyelmi segítségét, de ő rejtve
marad szemünk elől.

A vallásos, Istenben hívő és hozzá
imádkozó ember számára a teremtés
óta élmény, hogy amikor közeledünk
Isten világához és be akarunk oda
lépni, akkor az emberi bizonyosságok
világából ismeretlen területre érünk,
ahol már nincsenek világos válaszok,
pontosan magyarázható ismeretek, tu-
dományosan igazolható tények. Itt
mindig az ismeretlenben tapogatózunk,
a következő lépésünket homály fedi,
szüntelen és nyugtalan keresés minden
gondolatunk és érzésünk. A dolgok irá-

nyítása kicsúszik a kezünk közül, csak
az marad, hogy bizalommal Istenre ha-
gyatkozunk, engedjük, hogy ő vezessen
minket.

Folytonos keresésünk nem kétségbe-
esett és nem reményvesztett, mert Isten
jeleket ad számunkra. Ablakokat vagy
ajtókat nyit, amelyek az ő világára nyíl-
nak. Jeleiben megmutatkozik cselek-
vése, megnyilvánul ereje és hatalma, és
megvalósul általuk az üdvösség műve.
Ilyen jel, s minden bizonnyal a legcso-
dálatosabb és legtitokzatosabb jel szá-
munkra az Oltáriszentség, amelyben
valóságosan jelen van az Úr.

Az Úr jelenléte

A mai napon, Úrnapján, Krisztus
valóságos jelenléte áll ünneplé-

sünk középpontjában. Minden szent-
misében csodát és titkot ünneplünk.

Azt a csodát, hogy a Szentlélek le-
szállása után a Krisztus személyében
cselekvő pap szavára a kenyér az Úr
Jézus valóságos testévé, a bor pedig az
ő valóságos vérévé változik át. Azt a
titkot ünnepeljük, hogy az általunk fel-
ajánlott kenyérben és borban valósá-
gosan jelenvalóvá válik Krisztus, hogy
lelki szemeinkkel szemlélhessük őt és
a szentáldozáskor szívükbe költözzön.
Krisztus jelenléte teszi ünneppé a
szentmisét. Az ő jelenvalóvá válása
teszi lehetővé, hogy egyesüljünk vele.
Az ő jelenléte hozza létre mindazok
közösségét és egységét, akik részt
vesznek a szentmisén. Az ő jelenléte
hitelesíti annak igazságát, ami elhang-
zik az ige liturgiájában.

Az ő jelenléte biztosítja számunkra
azt, hogy egy szívvel imádkozzunk
Atyánkhoz, aki elfogadja áldozatun-
kat. Az Úr jelenléte ösztönöz minket
arra, hogy szentmise után a világba in-
duljunk tanúságot tenni Istenről.

A szentmisében soha nem maradha-
tunk hallgatók és nézők, mert ez tá-
volságtartást jelentene részünkről. A
szentmise részei cselekvésre ösztö-
nöznek minket, hogy ne kívülállóként
szemléljük a cselekményeket. Ennek
jele, hogy miután meghallgattuk Isten
szavát, megvalljuk hitünket és kérése-
inket Isten felé tárjuk. Másik jele, hogy
az áldozati adományokkal, a kenyérrel
és a borral együtt önmagunkat is fel-
ajánljuk Istennek. És ennek jele az is,
amikor az Úr szent testét magunkhoz
vesszük a szentáldozáskor.

Felajánljuk életünket

Urunk, Jézus Krisztus! Te a kereszten örökre és visszavonhatatlanul odaadtad
magadat Istennek és nekünk. Felajánlásod értünk bemutatott áldozat. Hittel

valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben, amely az örök élet kenyere szá-
munkra. 

E titokzatos kenyér a te áldozatodat teszi jelenvalóvá a szentmisében, hogy lel-
künk tápláléka légy. Élj bennünk szent tested által, hogy életünket a te szolgála-
todra és az evangélium hirdetésére szenteljük! Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél,
és úgy akarunk szeretni mindenkit, ahogyan te szeretsz minket. A te áldozatod-
hoz odatesszük a mi áldozatunkat is, felajánljuk egész életünket Istennek.

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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