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Köszöntelek Benneteket az évzáró online misénken, mely hagyományosan az Úrnapja, az 
Eucharisztia ünnepe, vagyis a Hálaadásé. Béke veletek! 

Eucharisztia görög szó, jelentése eu=jó, charis= báj, kegy, szívesség. Melyből az idők során a 
„kegyelmi adomány” és a „hálaadás” jelentés alakult ki. 

Jézus búcsúvacsorájának hálaadására emlékezve, mi is adjunk hálát ezért a vészterhes bő 
egy évért, melyet online formában együtt töltöttünk. 

Mindenekelőtt gondoljuk át. hogy mit vétettünk ez év alatt, a próbára tevő vírusfenyege-
tettség során. Bánjuk meg bűneinket…   
Szeressen és óvjon minket a mi gondot viselő Atyánk, hogy semmi ne téríthessen el az Ő 

Jézusa Útjáról. 

Ének: Kyrie… Gloria… 

Imádkozzunk! Istenünk, akinek Jézusa nagyon kedvelte példázataiban a lakomahasonlatot, 
királyi lakomáról, mennyei lakomáról beszélt nekünk, add, hogy az ő búcsúlakomájának igazi 
mondanivalóját is megérthessük, aki élsz és szeretsz… 

Evangélium Mk 14,12-16, 22-25.  

A kovásztalan kenyerek első napján pedig, mikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai 
megkérdezték tőle: „Mit akarsz, hová menjünk előkészíteni, hogy megehesd a húsvéti 
vacsorát?” Akkor elküldött kettőt a tanítványai közül, ezekkel a szavakkal: „Menjetek a 
városba. Találkoztok ott egy emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt, és ahova be-
megy, mondjátok a házigazdának, hogy a Mester kérdezi: „Hol van a szállásom, ahol a 
húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszhatom?” Mutatni fog nektek egy nagy ebédlőt 
készen, megterítve. Ott készítsétek el nekünk.” Tanítványai elindultak és bementek a 
városba. Mindent úgy találtak, ahogy megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti 
vacsorát. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, megáldotta, megtörte, és odaadta nekik 
ezekkel a szavakkal: „Vegyétek, ez az én testem.” Azután fogta a kelyhet, hálát adott, 
odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, az új szövet-
ségé [Kiv 24,8; Jer 31,31], amely sokakért kiontatik. Bizony, mondom nektek: többé már 
nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom Isten 
országában.” Miután elénekelték a himnuszt, kimentek az Olajfák hegyére. 

Hol legyen a húsvéti találkozó? A templomi véres áldozatbemutatásra nem megyünk, de itt 
van a spiclik miatt a rejtélyes eligazítás, a vizeskorsós ember majd eligazít titeket.  

Az előkészületek után egy tágas, első emeleti étteremben a húsvéti asztalhoz feküdtek a 
tanítványok, és miközben a letartóztatás veszélye ott lebegett a fejük felett, még Jézus visel-
kedése is félelmetes volt. 

Ehhez hasonló volt számunkra a régmúlt diktatúra ideje, és az elmúlt esztendő is, de azért 
túléltük, bár ki tudja, mit hoz a jövendő. 

 



1) Jézus vacsorája 

Márk tömören elmondta a „lényeget” Jézus hálaadásáról, igaz két vésztjósló mozzanat is 
megelőzte ezt.  

Az egyik annak a tudata, hogy a Tizenkettő közül egy, aki ott ül az asztalnál, áruló.  

A másik is kiverhette a biztosítékot a fiúkban, amikor Jézus fogta magát, vett egy lavór vizet, 
és elkezdte mosni a lábukat. Ebből nemcsak a Zebedeus gyerekeknek vált nyilvánvalóvá, 
hogy oda van a miniszteri szék, jobbról is és balról is. 

A „lényeget” olvasva azon gondolkodtam, hogy mit nem akart Jézus ezen a búcsúvacsorán?  

Nem cifrázom, de meggyőződésem, hogy nem akart „varázslást”. Szóval nem akarta átvál-
toztatni a kenyeret a saját húsává, és a bort az ő vérévé. 

Aztán az is biztos, hogy előre látva a kivégzését, nem akarta megbízni a barátait, hogy az ő 
halála után, az idők végezetéig azzal foglalkozzanak, hogy az ő véres áldozatát  ismétel-
gessék egy olyan szent ceremóniával, melyben „vértelenül” feláldozzák őt újra és újra, egy 
olyan istennek, akinek az ember bűne miatti bosszúszomja, csak az ő fiának a vére kiontásá-
val elégül ki. Ezt sem akarhatta. 

Pedig az Eucharisztia az idők folyamán erre a két „lényegre” koncentrálódott, ugyebár? 
Átváltoztatás (konszekráció) és áldozatbemutatás (szentmiseáldozat), persze az áldozat 
testének és vérének elfogyasztásával! 

De hát akkor mit akarhatott Jézus a zsidó pászkavacsora megváltoztatásával? 

Biztosan búcsúzni akart, és ahogy az szokás a halál előtt: végrendelkezni. Prófétai módon, 
dramatizálva előadni az igazi „lényeget”, hogy még a tökkelütött, tanulatlan srácai is meg-
értsék, és soha el ne felejtsék. 

Ilyen emlékeztető akció volt a lábmosás. Rabszolgaként megmosta a hatalmi vágytól fűtött 
barátai büdös lábát. Hatalom, uralom, uraskodás helyett ezt tegyétek: Mossátok egymás és 
embertestvéreitek lábát. Szolgáljátok őket! 

Aztán jött a kenyér és bor szájbarágós történet.  

Figyeljetek, ez kenyér, az éhező embernek. Ez én vagyok. Ti is legyetek kenyér. Etessétek 
egymást és etessétek az éhezőket. Tudjátok, hogy az „én eledelem az, hogy az Atya akaratát 
teljesítsem”. Ez az Atya akarata! 

Ez itt a bor, ti „borisszák”! A vidámság italával itassátok a szomjazókat. Tudjátok, ez az 
Örömhír, a Szeretet Istenről és a szerető emberekről. Ez a vér legyen a ti Szívetekben, amit 
kiontotok mások szebb életéért. 

Test és vér! Legyetek testvér!  És most a legfontosabb: kössünk baráti, test-véri szövet-
séget. Az ószövetségi Jahwe szövetsége helyett az ABBA, az Atya szövetségét, melyben mi az 
ő gyermekei és így egymás testvérei leszünk. 

Volt még egy történet, ami már nem jelképes játék volt, hanem véres valóság. Ez már a 
vacsora után történt, amikor a Getszemáni kertben elfogták Jézust, és Péter a köpenye alól 
kirántotta a titkos fegyverét, hogy megvédje a Mesterét. Ekkor hangzott el a „Tedd a hüve-
lyébe a kardodat…” A kard, a gyilkos erőszak megöli a szeretetet benned Péter, akinek 
tudnod kell, hogy még az ellenségedet is szeretned kell! 



Volt még egy kérése is Jézusnak. Hogy emlékezzenek erre a végrendeletre, amikor össze-
jönnek. És tudják, hogy lélekben mindig velük lesz. Főleg tartsák meg a kapcsolatot egymás-
sal, mert a közösség, a szeretet közössége tarhatja meg őket az életre, akár az örök életre. 

2)  A mi vacsoránk 

A II. Vatikáni zsinat az Eucharisztiáról azt fogalmazta meg, hogy az „Eucharisztia a csúcs és 
forrás”. Szeptemberben, ha a vírus másképpen nem akarja, akkor Budapesten Euchariszti-
kus Világkongresszus lesz.  
Tömegdemonstráció az eucharisztikus Jézus mellett? Kérdés, hogy az ilyen demonstrációban 
Jézus a fontos, vagy a pénz, hatalom és erőfitogtatás?! 

Ha most a mi kis szerény online eucharisztikus lakománkra gondolok, bizony szégyenkez-
hetek. De én nem szégyenkezem, hanem büszke vagyok rá. Büszke, mert tudhatom, hogy 
mit akart az a Jézus, akinek nevével a történelem folyamán annyian visszaéltek. 

Hálát adok, hogy még egy világjárvány sem tudta megakadályozni, hogy összetartsunk. 
Hogy azt a Jézust ünnepelhessük, aki példát adott nekünk, akinek szövetségesei lehetünk.  

--- Testvéreim! Hiszem, hogy a mi Eucharisztia ünneplésünk, hálaadásunk kedves a mi 
Atyánk előtt, és a mi Jézusunk, most lélekben valóban itt van velünk! 

 

[Kovács László online prédikációja,  
2021. június 6-án hangzott el.] 

 

 

 

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora 

(Az 1490-es években készült freskó a milánói Santa Maria Delle Grazie kolostor falán látható.) 


