
BÉKÉS GELLÉRT O. S. B.: EUCHARISTI A
VINCULUM
CARITATIS

I.

Istengyermekségünk és krisztustestvérségünk itt a földön leg
teljesebben az Eucharisztiában valósul meg. Krisztus a szőlőtő.

Belőle fakadnak és Hozzá tapadnak megváltott testvérei. Az 6
testévé lesznek. Szent Agoston Szent János evangéliumát ma
gyarázó beszédeiben ezt így fejtegeti egy helyen, ahonnan Eu
charisztikus Kongresszusunk is való:!

"Én vagyok az élő kenyér, mely' mennyből szállott alá.
Azért élő, mert a mennyből szállott alá. A mennyből szállott
alá a manna is: de a manna árnyék volt, ez valóság.Ha valaki
e kenyérből eszik, örökké él; és a kenyér, melyet majd én
adok, testem az a világ életéért. Megértheti-e valaha a testi
ember, hogy a kenyeret testnek mondja? Testnek nevezi azt,
amit a testi ember meg nem ért: és éppen azért nem érti meg
a testi ember, mert testnek nevezi. Hiszen visszaborzadtak tőle,

túlzásnak mondották és lehetetlennek gondolták. Testem az, 
mondja - a világ életéért. A hívők akkor ismerik igazán
Krisztus testét, ha nem hanyagolják el saját Krisztus-test vol
tukat. Legyenek Krisztus teste, ha Krisztus Lelkéből akarnak
élni; Krisztus Lelkéből nem élhet, csak Krisztus teste. Értsétek
meg, testvéreim, mit mondottam. Ember vagy: lelked is van,
tested is van. Lelked láthatatlan, tested látható. Mondd meg
nekem, melyik él a másikból: lelked él-e a testedből, vagy tes
ted-e a lelkedből? Mindegyiktek azt feleli: természetesen a tes
tem él a lelkemből. Akarsz hát Krisztus lelkéből élni? Légy
Krisztus testében. Talán az én testem él a te lelkedből? Az
enyém az én lelkemből él, s a tiéd a tiédből. Nem élhet Krisz
tus teste, csak Krisztus Lelkéből. Ezért mondja Pál Apostol,
mikor erről a kenyérről beszél: egy kenyér, egy test vagyunk
sokan. Ime a kegyesség szentsége, íme, az egység jele, íme, a
szeretet köteléke! Aki élni akar, van hol éljen, van miből él
jen. Jöjjön és higgyen; legyen a test tagja és teljék el élettel.
Ne riadjon vissza a tagok kötelékétől, ne legyen romlott tag,
mely lemetszésre érdemes, ne legyen csenevész, mely miatt
szégyenkezni kell: legyen szép, legyen odaillő, legyen egészsé
ges: ragaszkodjék a testhez, éljen Istennek Istentől: fáradoz
zék most a földön, hogya mennyben uralkodjék azután."

1 Tractatus XXVI. in Jo. n. 13. (Migne, P. L. 35, 1613.)
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II.

O Sacramimtum pietatis! o signum unitatis! o vinculum
caritatis! Az Eucharisztia az isteni kegyesség szentsége, az
Egyház egységének jele, s az istengyermekek szeretetének kö
teléke!

Szent Ágoston ritmikus stílusának gyönyörű kitörése az
Apostolnak egészen egyszerű mondatát követi. "Mert egy ke
nyér, egy test vagyunk sokan, kik egy kenyérben részesülünk"
- olvassuk a korinthusiakhoz írt első levelében. (10, 17.) A
mondat tömör és súlyos: Szent Ágoston egész fejtegetését ösz
szefoglalja. Egy kenyérről beszél, melyet eszünk, és egy ke
nyérről, mellyé leszünk. Egy testről, mely érettünk adatott, és
egy testről, mely mi magunk vagyunk. És ez a különös, Ke
nyér ez, kenyér az; test ez, test az. A különbséget az értelem
ből veheted csak ki, a szóból nem. És Szent Ágoston ugyan
így: : "A hívők akkor ismerik igazán Krísztus (eucharisztikus)
testét, ha nem hanyagolják el saját Krisztus-test voltukat."
A híveket nem nevezi Krisztus titokzatos (misztíkus) testének.
Ez a jelző újabb keletű, éppen a külömbségtétel végett és az
Egyház természetfeletti, fizikai tapasztalatot meghaladó ka
rakterének jelzésére vezették be - kétségkívül joggal - a
teológusok. Szent Pál és Szent Ágoston nyelvén az Eucharisz
tia és mi, az Eucharisztiából élők, Krisztus teste vagyunk egy
szerűen.

A pontos különböztetés természetesen fontos ebben a fo
galmakat keverő világban, de az egység látása talán még fon
tosabb a hívő léleknek. Krisztus megváltó művében egységet
látni annyi, minta lényegre tapintani és fönségének varázsába
lépni: magát Krisztust látni. Régi megállapítás az, hogya ke
reszténység krisztocentrikus, hiszen Krisztus és egyedül Krisz
tus az emberiség útja, igazsága és élete. útja az igazság Lelké
ben az élet forrásához: az Atyához. Nem csoda hát, ha lapja
ink teológiája új érdeklődéssel fordul e szempont felé. "Istent
soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, ki az Atya kebelén
van, ő beszélt róla." (Jo. 1, 18.)

III.

Krisztus az Atya szava hozzánk: a kinyilatkoztatás. Benne
megjelent közöttünk az "ismeretlen Isten", nem villámok és
mennydörgések közepette, Sion hegyéről harsogva, hanem egy
szerű emberséggel, szegényes dolgok és szegényebb emberek
között, egy kis ország és egy megvetett nép fia: az ember fia
mennyire szerette ezt a nevet! - A szent és örök szellemi vi
lág teljessége benyitott hát a bűnös és mulandó fizikai világ
ba. Belépett közénk személyesen, a földi lét egész valóságával :
hasonló lett hozzánk mindenben, a bűnt leszámítva. Ez Jézus,
az ember. De ez az ember nem önmagáé, hanem a legteljesebb
metafizikai értelemben Istené: a második isteni személy, Isten
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egyszülött Fia. Az Istentől elszakadt világ Benne újra össze
kapcsolódott Istenével, s az ember nincs többé kiutasítva az
atyai házból: nagy testvérünk, az új ember ott ül az Atya jobb
ján és várja új emberségének, megváltásának részeseit. Mert
emberségével váltott meg bennünket az egyszülött Fiú.

És egyszer - a csodálatos kenyérszaporítás másnapján 
a kafarnaumi zsinagógában azt mondotta magáról ez a Jézus:
"Én vagyok az élet kenyere." És azután egészen világosan: "és
a kenyér, melyet majd én adok, testem a világ életéért." A
keresztrefeszített és megdicsőült test, Krisztus megváltó em
bersége: az élet kenyere!

IV.

Az élet kenyere az Egyházé. Az Eucharisztikus Egyházé.
Azé az Egyházé, amelyik azt cselekszi, amit az Úr meghagyott,
hogy cselekedjék az ő emlékezetére. Az Apostolok Cselekede
teiben, hogy állhatatos volt "az egységben s a kenyértörésben"
(1, 42.). És azóta eszi naponként az örök élet kenyerét, mely
a világ életéért adatott. És élete vagyon: nap-nap után telje
sebb. A csodálatos kenyérszaporítás folytatódik. Az élő ke
nyérből élő Egyház maga lesz az élő kenyér. Hasonul hozzá.
"Isten gabonája vagyok, - mondja a csodálatos Szent Ignác
vértanú-püspökkel - "vadállatok fogai őrölnek, hogy Krisztus
tiszta kenyerévé legyek." (Ep. ad. Rom. IV.)

V.
"Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, énben

nem marad és én őbenne." Az eucharisztikus Egyház Krisztus
ban, s Krisztus az eucharisztikus Egyházban. Egyek elválaszt
hatatlanul. "Ti Krisztus teste vagytok" - magyarázza az Apos
tol - Krisztus megnyilt, testét és vérét ajándékozó emberségé
nek tagjai. Hiszen "egy kenyér, egy test vagyunk sokan, mind
nyájan, kik egy kenyérben részesülünk." A századokban to
vább élő Krisztus. Tovább élő és tovább szenvedő. Tovább
szenvedő és egyre megdicsőülő. Szent Pál Krisztus testének ne
vez bennünket, hogy egész világosan fejezze ki krisztusí sors
közösségünket. Velünk nem történhetik más, mint ami Krísz
tussal történt, hiszen "nem különb a tanítvány a mesterénél,"
s "ha engemet üldöztek, titeket is üldözni fognak." De "hogyha
"együtt szenvedünk, együtt is dicsőíttetünk meg" Vele.

Ime, az új és örök szövetség, a megkezdődött Isten-orszá
ga! Mert az Egyház csak kezdet: az örök üdvösség - a földön.
A jelenlévő Krisztus. És itt van, de csak miértünk. Mert nem
tartozik ide. Nincs ebből a világból, ha ezen a világon van is.
Hiszen az Atya "kiragadott minket a sötétség hatalmából, s át
helyezett szeretett Fiának országába". (Kol. 1, 13.) Krísztushoz
tartozunk, aki a fő, akiben "az istenségnek egész teljessége la
kozik valósággal" (Kol. 2, 9.), s akiből ez a teljesség kiárad az
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Egyházra. Ö a forrás és a forrásban bennfoglaltatik már az
egész folyó. •

Krisztus megdicsőülése ezért az Egyház megdicsőülése is.
Vele és Benne, megváltottak és megváltandók, mindnyájan ott
vagyunk az Atya jobbján. Azért nem lep meg az Apostol szava:
"A mi hazánk - igazi és teljesjogú polgárságunk - a meny
nyekben van." (Filip. 3, 20.)

VI.

Sorsközösségünket Krisztussal a keresztségben vállaltuk :
"Mind, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halá
lába keresztelkedtünk meg - merittettünk bele.' Eltemettet
tünk tehát vele együtt a halálba a keresztség által, hogy amint
az Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust halottaiból, épúgy
mi is éljünk új életet." (Rom. 6, 2-4.) A keresztség szentel
Krisztus tagjává, "mert egy Lélekben mindnyájan testté ke
reszteltettünk." (1. Kor. 12, 13.) Az Egyház tehát a keresztvíz
ben születik a Szentlélekből Krisztussá. A keresztség hozza
létre és építi Krisztus testét.

Mi hát az Eucharisztia szerepe akkor? Hiszen a kereszt
ségben megszületett már a krisztusi ember, a megváltott isten
gyermek, akinek szabad útja van az Atyához? Igen, szabad az
út, de ezt az utat meg kell tenni. A mi megváltottságunk új,
isteni-életlehetőség, metafizikai felszabadultság: az igazi "vi
lágszabadság", de mindezt élni kell és tetté váltani. S itt kez
dődik az egyesszám! Bennem és Benned kell, hogy valóságga
legyen Krisztus megváltása. De hogyan? "Én vagyok az út ...
Senki sem jut az Atyához másképp, mint énáltalam" (Jo. 14,
6.) Azért hát: "a kenyér, melyet majd én adok, testem az a vi
lág életéért." Megváltásunk az Eucharisztiában lesz -valósággá l

Az Eucharisztia extázis, a szó eredeti értelmében: kilépés.
Kilépés a bűnös világból és hazatérés az atyai házba. A földi
életben lehetséges legteljesebb megvalósulása a megváltásnak.
Isten országának elővételezése. Az Egyház természetíelettisé
ge itt lép elénk legvilágosabban: itt, a választott nép legünne
pélyesebb aktusában. Eucharisztiánk az egy és örök mennyei
áldozat földi megsokszorozödása. Az egy és örök áldozat pe
dig Krisztus, az egész Krisztus: az Istenember megváltott né
pével. A megváltott mindenség léthimnusza mely visszazúg
Krisztuson keresztül a lét forrására: az Atyára.

VII.

Ime ez hát az Eucharisztia: a megváltott nép megjelenése
Krisztusban az Atya színe előtt és belekapcsolódása a meny
nyei, örök liturgiába. És ez a vinculum caritatis igazi értelme
is.

1 Az őskeresztény szertartás víz alá merítéssel és kiemeléssel
fejezte ki a keresztségi halált és feltámadást.
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