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Szent Pál
egyházképe
Szent Pál apostol gyakran vall arról, hogy elsődleges feladatának az
Evangélium hirdetését tekinti . Ám célja nyilván nemcsak az, hogy
hallgatóit megnyerje Krisztusnak, hanem az is, hogya hitre jutot
takat közösséggé formálja. Bár egy-egy helyen többnyire csak kevés
időt tölt (néhány hónapot vagy évet), de mindig figyelemmel kíséri
az általa alapított közösségek életét, s a bennük felmerülő kérdé
sekről vagy problémákról hallva igyekszik egyre világosabban fel
vázolni: mit is jelent Krisztus egyházának lenni? Mik azok az alap
vonások, amelyek a keresztény közösségeket jellemzik? Hogyan
tartható fenn egy-egy közösség egysége, és hogyan viszonyulnak, il
letve viszonyuljanak egymáshoz a helyi közösségek? Ezekkel a kér
désekkel kapcsolatosan körvonalazódik az a tanítás, amelyet a leg
régebbi egyháztannak nevezhetünk. E tekintetben mindenekelőtta
Korintusiaknak írt levelek jelentősek, ezért az értekezésben főképp

rájuk hivatkozunk. Kidolgozott egyháztan találha tó az Efezusi le
vélben is. Erről azonban a mai biblikusok többsége, nyelvi és teo
lógiai sajátosságokra hivatkozva, azt tartja, hogy nem közvetlenül
Páltól származik, hanem egyik tanítványától, aki azzal a céllal írt ,
hogy mestere szellemében adjon választ az újonnan felmerült kér
désekre. Ám az tagadhatatlan, hogy az iratban levő tanítás Pál gon
dolatain nyugszik, illetve azoknak a továbbfejlesztése. Ebből kifo
lyólag hasznosnak látjuk, hogy esetenként az Efezusi levélben
leírtakat is szem előtt tartsuk.

Az egyházra vonatkozó megnevezések, képek és körülírások

Ekklészia Pál legtöbbször az ekklészia főnevet használja a keresztények közös
ségére, s voltaképp ezt a főnevet fordítjuk mi az egyház szóval. Az
ekklészia az ekkale6 (= kihív, odahív) igéből lett képezve, s így az alap
jelentése: valamilyen célból a többiek közül kihívott (összehívott)
közösség. A görögök a főnévvel mindenekelőtt a szabad görög vá
rosokban tartott népgyűlést jelölték (vö. ApCsel 19,39). A kereszté
nyek persze nem ezen görög szóhasználatból kiindulva kezdték
önazonosságukat az ekklészia szóval kifejezni.A háttérben sokkal in
kább az Ószövetség áll: az ekklészia a Hetvenes fordításban a héber
qahalnak felel meg, amely Isten népét jelenti, azt a kultikus közös
ségbe egybegyűjtött népet, amelyet Isten választott ki és irányít.
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Helyi közösség
és egyetemes egyház

Jegyes-szimbolika

Szinte biztosak lehetünk abban, hogy nem Pál apostol volt az első,

aki a szóban forgó görög főneveta keresztény közösségekre vonat
koztatta. Már a jeruzsálemi közösség az "Isten egyháza" (ekkiészia
tu theu) kifejezéssel illette önmagát, s ez a szóhasználat éppen a páli
levelekben tükröződik.Pál ugyanis a korábbi egyházüldözőtevé
kenységét az alábbi mondatokkal írta le: "Hallottátok ti is, hogyan
viselkedtem egykor a zsidóságban, hogy mód felett üldöztem Isten
egyházát, és pusztítottam azt" (Gal 1,13)."Mert én a legkisebb vagyok
az apostolok kőzőtt, arra sem méltó, hogy apostolnak nevezzenek,
mert üldöztem Isten egyházát" (IKor 15,9). Az "Isten egyháza" for
mulával Pál magának a jeruzsálemi közösségnek az önmegnevezé
sét veszi át, amely által kifejezésre jut: a jeruzsálemi keresztény ős

gyülekezet Isten eszkatológikus közösségének tekintette magát.'
Igen tanulságos e tekintetben a Korintusi levélbőlvett idézet. Ebben
ugyanis Pál mint utoljára meghívott apostol - aki az "apostol"
címre nem is méltó - Péterrel és a többi jeruzsálemi apostollal állítja
szembe önmagát: amíg ezek a tanúságtevő életükkel Isten egyházát
építették, addig Pál azt lerombolní törekedett.

Pál szóhasználatában az ekklészía a helyi közösséget és egyete
mes egyházat egyaránt jelölheti, bár tagadhatatlan, hogy az első,

helyi közösségre való alkalmazás a gyakoribb. A főnév nemritkán
többes számban jelenik meg (vö. Róm 16,16; lTessz 2,14; Gal 1,22).
A szóban forgó két alkalmazás mindazonáltal nem független egy
mástól. A helyi közösség, bár hiteles kifejezőjeés megjelenítője Isten
eszkatológikus népének, nem elszigetelt valóság, hanem szorosan
kapcsolódik más hívő közösségekhez, amelyeket éppúgy Isten üd
vözítőcselekvése hozott létre. Az összetartozást nemcsak a közösen
elfogadott Evangélium biztosítja, hanem az alapító apostol szemé
lye is, aki a maga részérőlegységben van a többi apostollal (vö. Gal
2,2). Pál szemléletét jól tükrözi a Korintusiaknak írt első levél cím
zése. Az apostol üdvözli "Isten egyházát, amely Korintusban van",
vagyis azt a közösséget. amelyben Isten egyetemes egyházának
alapvonásai helyi szinten megjelennek. Az egyetemes távlat egyér
telművéválik a köszöntés folytatásában: "mindazokkal együtt, akik
segítségül hívják a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, minden helyen,
náluk és nálunk" (IKor 1,1-2).

Szent Pál egyházról alkotott felfogása persze nemcsak címekben és
megnevezésekben válik láthatóvá, hanem képekben és szimbolikus
megfogalmazásokban is. E tekintetben mindenekelőtta jegyes-szím
bolikát emeljük ki, amelynek eredete az ÓSzövetségben keresendő.A
próféták ugyanis gyakran-házasságként ábrázolták az Isten és Izrael
közötti szövetséget: Istent úgy mutatták be, mint hűségesférjet, Izraelt
pedig úgy, mint gyakorta hűtlenkedőfeleséget (vö. Oz 2; Jer 2-3; Ez
16; 23). Néha a jövőbeli új frigy gondolata is megfogalmazást nyert
(vö. Iz 54,4-10; 62,1-9). Pál apostol a képet Krisztus és az egyház kap
csolatára alkalmazza. A 2Kor 1l,2-ben így ír: "Mert Isten féltékenysé
gével vagyok féltékeny rátok. Eljegyeztelek ugyanis titeket egy férfi-
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2Hasonló szemlélet
tükröződik a Jel 19,6-10

híres himnuszában.

A "templom" metafora

3VÖ. 1QS 8,4-10; 9,3-6.

nak, hogy mint tiszta szüzet vezesselek Krisztushoz." A vers megér
téséhez szem előtt kell tartanunk a házasságkötés akkori szokását.
A házasságkötés két aktusból állt, melyek időben jól elkülönültek egy
mástól. Az első az "eljegyzés" volt, amikor az apák a házasulandók je
lenlétében megkötötték a házassági szerződést,amellyel hivatalosan
létre is jött a házasság: a felek jogilag már egymáshoz tartoztak, mint
férj és feleség. A második aktus a "menyegző" volt, amely bizonyos
idő (általában egy esztendő) eltelte után történt. Ekkor vezették be
ünnepélyes formában a menyasszonyt a vőlegény házába, s ekkor
kezdődött el a házasélet. Az eljegyzés és a menyegző közötti idő

szakban a menyasszony az apa házában s az apa felügyelete alatt élt.
Az apa volt a felelős azért, hogy leánya hűségesmaradjon kijelölt fér
jéhez. Erre a szokásra hivatkozva Pál azt állítja, hogy ő a korintusi kö
zösséget Jézus Krisztusnak jegyezte el, s különös módon felelősnek

érzi magát azért, hogy a korintusi egyház "tiszta szűz" maradjon egé
szen a Krisztushoz való elvezetésig. A valóság szintjén az eljegyzés
nek a közösség megalapítása, a menyegzőnek pedig Krisztus máso
dik eljövetele felel meg," A hasonlatból kiderül, hogy az egyház már
most Krisztus elkötelezettje, de a végső közösség majd csak a parúzi
akor valósul meg. A hasonlat Pál szerepét is találóan megvilágítja: ő
az apa szerepét tölti be mind a Krisztusnak való "eljegyzésben", mind
a Krisztusnak való megőrzésben.

Az Efezusi levélben Krisztusnak az egyház iránti"jegyesi" sze
retete példaként szerepel a keresztény házastársak felé: azzal az ál
dozatkész szeretettel kell egymáshoz viszonyulniuk, amellyel
"Krisztus is szerette az egyházat, s önmagát adta érte" (Ef 5,25).

Egy másik fontos metafora az egyház mibenlétének kifejezésére
a "templom". Köztudott, hogy mind a zsidók, mind a pogányok
felfogásában a templom az a hely volt, amelyben az Isten, illetve az
istenség lakást vett. A templom képletes, átvitt értelműhasználata
az Újszövetségen kívül Qumránban figyelhetőmeg: a qumráni kö
zösség Isten végidőbeli templomának tekintette önmagát.3

A Korintusiaknak írt levelekben Pál figyelmeztető célzattal hasz
nálja a metaforát. A keresztényeket a Szentlélek fogja össze és for
málja közösséggé. Ebbó1 kifolyólag a keresztény közösségekben a
Szentlélek lakik, ami annyit jelent: minden egyes közösség temp
lom, az Isten temploma, s az Isten szentségében részesedik, tehát
különleges tiszteletet kell iránta tanúsítani. Ez az 1. Korintusi levél
egyik érvelése szerint mindenekelőttaz egyház egységének őrzését

és erősítését kívánja. "Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagy
tok, és Isten Lelke lakik bennetek? Azt pedig, aki Isten templomát
lerombolja, lerombolja az Isten" (IKor 3,16). Aszövegkörnyezetből
válik világossá, hogy a "templomrombolás" a korintusi közösség
ben megmutatkozó megosztottságra vonatkozik. Mindez komoly
figyelmeztetés azoknak, akik a közösségen belül feszültségeket szí
tanak, s a pártokra való szakadást (vö. IKor I,I2kk) előidézik: te
vékenységük Isten Lelke, s általa Isten ellen irányul.
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1Kor 6,19-ben nem az
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5Krisztus szerepét te
kintve eltérés figyelhető

meg az1Kor 3,11-hez
képest, mert ezutóbbi

helyen Krisztus az
alap (fundamentum)

szerepét tölti be.

Atest-hasonlat

evö. Titus Livius:
Aburbe condita 2,32.

Az. egyház mint
Krisztus teste

A 2. Korintusi levélben Pál arra figyelmeztet, hogy a kereszté
nyeknek el kell különülniük a pogányoktól mind a kultusz, mind az
életmód tekintetében: nem vehetnek részt pogány istentiszteleten,
és nem élhetnek erkölcstelen módon. "Hogyan fér össze Isten temp
loma a bálványokkal? Hiszen ti az élő Isten temploma vagytok,
amint Isten mondja: Köztük fogok lakni és közöttük jámi, az ő Is
tenük leszek, és ők az én népem lesznek" (2Kor 6,16). Éppen a
templomvolt az, amely megfelelőmagatartást kíván meg mind kö
zösségi-kultikus, mind egyéni-etikai vonatkozásban.'

A templom metaforájának legszebb kifejtése az Efezusi levélben
található: "így tehát most már nem vagytok idegenek és jövevények,
hanem a szentek polgártársai és Isten házanépe, az apostolok és pró
féták alapjára rakott épület, melynek szegletköve maga Krisztus
Jézus. Benne illeszkedik egybe az egész építmény, és az Úr szent
templomává növekszik. Ti is benne épültök egybe Isten lakóhelyévé
a Lélekben" (Ef 2,19-22). A szöveg a pogányokból megtért keresz
tényeket arra emlékezteti, hogy Krisztus megváltása révén immáron
ők is Isten népének teljes jogú "polgárai". Szerves alkotóelemei
annak a "háznak", amely az apostolok és az őskeresztény próféták
igehirdetésén alapul, s amelynek Krisztus mint megdicsőültÚr ad
szilárdságot. 6 ugyanis a szegletkő, amely alapvető fontosságú az
épületben, mert a boltívnél összetartja a falakat. Ezt a Krisztus által
egységben tartott "egyházat" a Szentlélek hatja át, vagyis ő teszi le
hetővé, hogy a keresztények egyre teljesebben egybeforrjanak, és a
hívek közössége Isten folytonos jelenlétének hiteles tanúja és közve
títője legyen a világ felé,"

A legismertebb kép, amelyet Szent Pál az egyházra alkalmaz, a
test-hasonlat, amelynek általánosabb érvényű alkalmazása közismert
volt abban a korban. A legismertebb példa Menenius Agrippa római
patrícius (Kr. e. 5. század) tanmeséje, amely arra szolgált, hogy véget
vessen a római nép lázadásának az Aventinuszon. Ez a történet a kű

lönböző testrészek együttműködésénekszükségességét mutatja be
szemléletes módon," A filozófusok is gyakran hangsúlyozták, hogy a
létezők egy testhez hasonlító nagy egységet alkotnak a világban.

A test-hasonlat legbővebb kifejtését az IKor 12,12-26-ban talál
juk. Pál mindenekelőtt azt hangsúlyozza, hogy a testben különböző

tagok, különböző testrészek vannak, amelyek eltérő funkciót lát
nak el. Ám ezek a testrészek nem egymással szemben állva vagy
rivalizálva, hanem egymást támogatva és kiegészítve teszik lehe
tővé, hogy a test egésze ép és egészséges lehessen. Az apostol arra
is felhívja a figyelmet, hogya testben található különbség végső

soron magára Istenre vezethetővissza. 6 teremtette úgy az emberi
testet, hogy annak egyes részei eltérő feladatokat lássanak el. Ez vi
szont azt is jelenti, hogy minden tag feladata értékes, hiszen magá
tól a Teremtőtől származik.

Pál apostol tanításának a fentebb említett előzményekhezképest
van egy sajátos, megkülönböztető pontja: az egyház nem egyszeruen
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test, hanem Krisztus teste. Jóllátható ez a hasonlat bevezetőmonda
tában: "Mert amint a test egy, bár sok tagja van, a testnek minden
tagja, bár sok, mégis egy, így Krisztus is" (lKor 12,12). A mondat ér
telmét találóan fogalmazza meg C. Senft: "Az egyházi közösség nem
pusztán a test módjára, a különböző funkcióinak harmonikus együtt
működése által egy, hanem Krisztus által, aki az Ura."? Az 1. Ko
rintusi levél szemléletét jól kiegészíti az Efezusi levél, amely kü
lönbséget tesz a test és a Fő között: az egyház a test, amelynek Feje
Krisztus (vö. Ef 1,22-23; 4,15-16; 5,23).

Karizmák és szolgálatok

A fentebb említett test-hasonlat az egyházban jelenlevőkülönbségek
alátámasztására szolgál. A különbségek mindenekelőttaz egyes ke
resztényeknek juttatott adományokban, valamint a közösségekben
betöltött szolgálatokban mutatkoznak meg: "A kegyelmi adományok
különfélék ugyan, de a Lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de
az Úr ugyanaz" (TKor 12,4-5). Mivel a különböző adományok és
szolgálatok ugyanabból a forrásból (Lélek, illetve Úr) származnak, a
különbség önmagában véve nem veszélyezteti az egységet. A veszély
akkor áll fenn, ha valaki megfeledkezik arról, hogy egyetlen ado
mány és egyetlen szolgálat sem öncélú, s birtoklóját nem teszi ma
gasabb rendűvé, hiszen minden Istentó1jövő juttatás a közösség javát
hivatott előmozdítani.

Nem árt néhány szót szólni arról, mi indította Pált a test-hasonlat
megfogalmazására, és az egyházban levő jogos különbségek hang
súlyozására. Az IKor 12-14-ben megfigyelhető érvelésbó1 jól látszik,
hogy Pál azért szól külön a lelki adományokról, mert ezek egyoldalú
szemlélete megosztottságot hozott létre a korintusi keresztény kö
zösségben. Egyesek ugyanis azt tartották: minél rendkívülibb és lát
ványosabb egy-egy vallásos megnyilvánulás, annál biztosabban
a Szentlélektó1származik. Ezért különösen is nagy becsben tartották
a nyelveken szólást, amelyen olyan imádságot értettek, amelyet a be
szélő fellelkesült állapotban, nem az értelem ellenőrzésével mond el.
Emellett a lelki adományok nyilvános felmutatása kérkedésre és ri
valizálásra adott alkalmat.8

Pál apostol erró1a helyzetről értesülve több szempontra is felhívja
a figyelmet. Mindenekelőtt igyekszik kitágítani a horizontot. Arra .
mutat rá, hogy a Szentlélek jelenlétenemcsak rendkívüli, látványos je
lenségekben mutatkozik meg. A nyelveken szóláson és a vele roko
nított prófétáláson kívül sok más adomány lehetséges, melyek mind
egyike ugyanattól a Lélektó1való (lKor 12,4-11). Ugyanakkor arra
buzdít, hogy a nyilvános összejöveteleken, istentiszteleteken azokat
az adományokat részesítsék előnyben, melyek jobban szolgálják a kő

zösség építését (IKor 12,7;14).Ahíres szeretethimnusz által pedig azt
tudatosítja, hogy egy-egy adomány értékét nem a rendkívüliség vagy
a látványosság adja meg, hanem a hiteles szeretet (IKor 13).
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Khariszma

Akarizmák felsorolása

Az egyház nem
kizárólag karizmatikus

felépitésű

A Szentlélek adományainak jelölésére a szóban forgó szövegegy
ségben Pál a karizma szót használja. A khariszma görög főnév az ado
mányozás eredményét jelöli, vagyis ajándékot, adományt jelent. Az
Újszövetségen kívül (görög-hellenista iratok; hellenista zsidóság iro
dalma) csak ritkán fordul elő. A páli levelekben tizenhatszor szerepel,
de nem mindig ugyanabban az értelemben: jelölheti általánosan az
anyagi juttatással szembenálló lelki adományt (Róm 1,11), sőt magát
a megigazulást és az örök életet is (Róm 5,15;6,23). Az IKor 12-ben,
ahol az apostol a Szentlélekkel hozza kapcsolatba az adományokat,
illetve külön fel is sorolja, a karizma főnév leszűkített értelemben
szerepel. Azokat a sajátos, nem mindenkinek osztályrészül jutó ado
mányokat jelöli, amelyeket a Szentlélek saját tetszése szerint (l Kor
12,11) oszt szét az egyház építése céljából OKor 12,7).

A fejezetben a karizmákról két felsorolást is találunk, amelyek
ben némi hangsúlyeltolódás figyelhetőmeg. Az első listában OKor
12,8-10) kizárólag lelki adományok, pontosabban a Szentlélek által
előidézett külső megnyilvánulások szerepelnek: bölcsesség szava,
tudás, csodákat eredményezőhit, gyógyítások, prófétálás, nyelve
ken szólás. Ezen a helyen Pál azt kívánja szemléltetni, hogy a Szent
lélek, teljesen szabadon, különbözőmegnyilvánulásokra késztet és
képesít. A Szentlélek jelenlétét és működését ezért nem szabad
szűkkeblűen- úgy, ahogyan a korintusi keresztények egy cso
portja tette - csupán egy-két egészen látványos megnyilvánulási
formára (például nyelveken szólás) korlátozva megítélni. A máso
dik listában OKor 12,28-30) a "karizmatikus" jelenségek mellett hi
vatali címek is megjelennek (apostolok, próféták, tanítók), valamint
általános szolgálatokról (segélynyújtás, kormányzás) is szó esik. Ez
a lista egész szorosan a test-hasonlathoz tartozik (IKor 12,12-31).
Miként az emberi test Isten által meghatározott rendszer szerint
működik,ugyanúgy az egyház szervezetét, struktúráját is Isten ha
tározza meg. A Szentlélek által Isten rendel- az Evangélium ügyé
nek előmozdítása, illetve az egyház létrejötte és fennmaradása ér
dekében - szilárd feladatköröket, illetve ezek betöltésére ő választ
ki és tesz alkalmassá személyeket. Ugyanakkor Isten juttat külön
böző adományokat, melyek ugyan nem minden esetben szükség
szerűek, mégis nagyon jelentősek,mert az egyház belső életének
megerősítését, felfrissítését és megújulását szolgálják.

Az előző megfontolások alapján tévesnek kell tartanunk azt a
főleg protestáns egzegéták között divatos nézetet, miszerint Pál fel
fogásában az egyház kizárólag karizmatikus felépítésű, amely ki
zárja a stabil hivatalok létét. A Szentlélek által közvetített kegyelmi
adományok nem autonómiára feljogosító valóságok, hanem csakis
az egyházi test intézményi, hierarchikus rendszerébe beilleszkedve
hasznosítandók. Ezt jelzi az a tény is, hogy Pál az IKor 14-ben, apos
toli tekintélyére hivatkozva, nemcsak útmutatásokat ad, hanem igen
szigorú rendelkezéseket hoz. A fejezet vége felé pedig kijelenti:
"Aki prófétának vagy lelki embemek tartja magát, értse meg, hogy
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amit nektek írok, az az Úr parancsa" (IKor 14,37). Egyértelmű, hogy
a karizmák hordozói alárendeltek az apostolnak mint egyházi ve
zetőnek. Ez azonban nem abszolút uralmat jelent, hiszen Pál na
gyon is tudatában van annak, hogy őt mint apostolt ugyanaz a
Szentlélek képesíti szolgálatra (vö. 2Kor 3,6), mint aki a hívek és a
keresztény közösségek életének frissebbé és hatékonyabbá tétele
érdekében szabadon oszt kegyelmi adományokat. Az egyházi tiszt
ség gyümölcsöző, közösséget építő betöltéséhez éppúgy szükséges
az alázat és a Szentlélek belső hangjára való állandó figyelem, mint
a karizmák "hasznosításánál".

Ez esetben is hasznos kiegészítést találunk az Efezusi levélben:
,,6 (= Krisztus) tett egyeseket apostollá, másokat pedig prófétává
vagy evangélistává, ismét másokat pedig pásztorrá és tanítóvá.
hogy alkalmassá tegye a szenteket a szolgálat végzésére Krisztus
testének felépítése céljából" (Ef 4,11-12). Nem kétséges, hogy a
mondat első felében olvasható megnevezések egyházi tisztségekre
vonatkoznak. Az apostolok, és feltehetőleg az evangélisták is, a
krisztusi örömhírt a még meg nem térteknek hirdették. A próféták,
pásztorok és tanítók viszont a helyi közösségeken belül láttak el szi
lárd feladatkört. A próféták a Szentlélek sugallatára - sajátos
karizma birtokában - bátorító, illetve figyelmeztető beszédet in
téztek a közösséghez, valamint útmutatásokat adtak számára (vö.
IKor 14).A pásztorok irányító szerepet töltöttek be, a tanítók pedig
a keresztény hit rendszerező kifejtését végezték. A mondat vége az
egyházi feladatkörök céljára irányítja a figyelmet. A tisztségek arra
valók, hogy a közösség tagjai segítséget kapjanak keresztény voltuk
hiteles megéléséhez: ahhoz, hogy felismerjék az egyházhoz való
tartozásuk fontosságát, s felnőtt, meggyőződéses keresztényként
- sajátos élethelyzetüknek megfelelően - járuljanak hozzá a kö
zösség megszilárdulásához és fokozatos növekedéséhez.

Az egyház egységének szentségei: a keresztségés az Eucharisztia

Az egyház egységét nemcsak külső tényezők biztosítják, hanem
mindenekelőtta Krisztussal való életközösség (vö. IKor 6,15;12,12).
A feltámadt Krisztus az, aki Lelke által egybefogja és élő organiz
mussá (testté) formálja azokat, akik hittel elkötelezték magukat
neki. A Krisztusba, illetve a Krisztus testébe való "beoltódás" a ke
resztségben történik. Erről Pál éppen a test-hasonlat összefüggésé
ben ír: "Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté keresztel
kedtünk, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok;
és mindnyájunkat egy Lélek itatott át" OKor 12,13). A keresztség
által a hívő a Szentlélek hatáskörébe kerül, de ez nemcsak külső rá
hatást jelent: a megkeresztelt úgy átitatódik a Szentlélektől, mint a
megöntözött föld a víztől. A Szentlélek tehát nemcsak körülveszi a
hívőt, hanem benne lakik. 6 az, aki az egyes hívőket Krisztushoz
kapcsolja, illetve számukra Krisztus életét közvetíti, de egyúttal
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egymással is szoros lelki köteléket alakít ki: ő szilárdítja meg ben
nük az összetartozás érzését, és ő teszi számukra lehetővéa Krisz
tusba vetett hit nyilvános, közösségi megvallását (vö. IKor 12,3).

Az egyház egységének fennmaradásában és megszilárdításában
az Eucharisztiának is nagy szerepe van. E tekintetben fó1eg az IKor
10,16-17 érdemel figyelmet: "Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk,
nemde a Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér, amelyet
megtörünk, nemde a Krisztus testében való részesedés?" A 16. vers
ben olvasható kérdőmondatok mind a terminológiát, mind pedig a
formát tekintve "hagyományosak", vagyis az őskeresztény hagyo
mányból valók. Figyelemre méltó, hogy az apostol első helyen nem
a kenyeret, hanem a kelyhet említi. A megszokott sorrendet bizonyá
ra azért változtatta meg, mert a 17. versben éppen a kenyérre vonat
kozólag ad külön tanítást. A kérdések egyébként egyértelműentanú
sítják Pál meggyőződését: a kenyér Krisztus teste, a kehely tartalma
pedig Krisztus vére. Figyelemre méltó a koinonia főnév, amelynek je
lentése: részesedés, amely közösséget eredményez. Az euchariszti
kus ünneplés során a Krisztus testében és vérében való részesedés
valóságos közösséget hoz létre a feltámadt Úrral.

A kérdések után a 17. versben Pál kiegészítő megjegyzést fűz az
előző, liturgikus hagyományból származó mondatokhoz, s ezáltal
nyilvánvalóvá teszi: Krisztus eucharisztikus testének vétele által
nemcsak a megdicsőült Úrral való közösség valósul meg, illetve jut
kifejezésre, hanem a keresztények egymás közötti egysége is. Ezt
a következtetést a "test" (száma) kettős vonatkozása teszi lehetővé.
A 16. versben a "test" eucharisztikus testet jelenti, vagyis Krisztus
szentségi jelenlétét a kenyér színében. Pál fölfogásában ugyanak
kor a "test" az egyházat, a hívők közösségét is jelöli (vö. IKor 12,12
26). Az egy kenyérben, vagyis az Eucharisztiában való részesedés
nemcsak kifejezi az egyház egységét, hanem Krisztus eucharisztikus
teste formálja a keresztényeket "egy testté" az egyházban. A mon
dat elején nagy hangsúly esik az "egy" szócskára, amibó1 arra lehet
következtetni, hogy Pál itt konkrét liturgikus gyakorlatot tart szem
előtt: az eucharisztikus összejöveteleken egyetlen kenyeret"törtek
meg" és osztottak ki.? Ha ez a következtetés helytálló, még szem
léletesebbé válik az apostol megfogalmazása: mivel mindenki
ugyanabból az eucharisztikus kenyérből részesedik, látható for
mában is kifejezésre jut, hogy a hívek egymással való közösségét
Krisztus hozza létre és tartja fenn.
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