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Eucharistia je životom všetkých národov. Eucharistia im dáva počiatok života. Všetci sa môžu
zísť, bez toho, že by im to mohla prekaziť či už národnosť alebo reč, na slávenie posvätných
sviatkov Cirkvi. Eucharistia im odovzdáva zákon života, ba aj lásky, ktorej je táto sviatosť
prameňom: a preto ona takýmto spôsobom vytvára medzi nimi spoločné puto, akúsi kresťanskú
príbuznosť.

Všetci jedia ten istý chlieb, všetci stolujú s Ježišom Kristom, ktorý nadprirodzene tvorí medzi
nimi istý súlad, ako je medzi bratmi. Čítajte Skutky apoštolov. Ony potvrdzujú, že množstvo
prvých kresťanov pochádzajúcich z rozličných krajín, obrátených Židov i pokrstených pohanov,
malo jedno srdce a jednu dušu. Prečo? Preto, že vytrvalo počúvali učenie apoštolov a
zúčastňovali sa na lámaní chleba.

Eucharistia je teda životom duše a ľudskej spoločnosti, ako je slnko životom tela a zemského
povrchu. Bez slnka je zem neplodná, ono ju obveseľuje, krášli a obohacuje; slnko dáva telu
pôsobnosť, silu a krásu. Zoči-voči takýmto obdivuhodným účinkom sa nečudujme, že pohania
ho uctievali ako boha sveta. Hviezda dňa totiž poslúcha a slúži najvyššiemu Slnku, Božiemu
Slovu, Ježišovi Kristovi, ktorý osvecuje všetkých ľudí, čo prichádzajú na tento svet, a on sám
pôsobí cez Eucharistiu, sviatosť života, v hlbokých dušiach a takto formuje rodiny a národy;blažená, naozaj veľmi blažená je verná duša, ktorá našla tento skrytý poklad, ktorý zaháňa

1/2

Eucharistia – sviatosť života (sv. Julián Eymard)
Napísal Balek Robert
Streda, 04 August 2010 10:24

smäd z prameňa života, ktorá často požíva tento Chlieb života.

Spoločenstvo kresťanov je okrem iného rodina. Putom medzi členmi tejto rodiny je Ježiš –
Eucharistia. On je otec, ktorý pripravuje stôl pre rodinu. Kresťanské bratstvo bolo vyhlásené pri
Poslednej večeri naraz s otcovstvom Ježiša Krista. On svojich apoštolov nazýva „synáčkami,“
totiž svojimi deťmi, a prikazuje im, aby sa milovali navzájom, ako on miloval ich.

Pri posvätnom stole sú všetci deťmi, ktoré prijímajú ten istý pokrm. A svätý Pavol z toho
uzatvára, že tvoria rodinu, jedno telo, lebo všetci majú podiel na jednom chlebe, ktorým je Ježiš
Kristus.

Eucharistia napokon sprostredkúva kresťanskému spoločenstvu silu zachovať zákon úcty a
lásky k blížnemu. Ježiš Kristus káže ctiť a milovať jeho bratov. Preto sa sám akoby oblieka do
ich osoby: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili; a
sám sa dáva každému vo svätom prijímaní.

Zo spisov svätého kňaza Juliána Eymarda
La Présence réelle, vol. I, Paris, 1950, pp. 270-271 et 307-308)
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