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„Krisztus végtelen szeretetében olyanná vált, mint amilyenek mi vagyunk, azért, hogy az Ő 

teljességéből részesedjünk.” 

 

A 2. század legjelentősebb teológusa, Szent Iréneusz a kis-ázsiai Szmürnából származott, s 

gyermekként még hallgatta a 155-ben vértanúhalált halt Polükarposz püspököt, János 

apostol tanítványát. Püspökként különösen a hamis gnózis ellen küzdött, ezt elsősorban „Az 

eretnekek ellen” c. művével tette. A gnosztikusok szerint az anyagi világ rossz, így az 

Eucharisztiának sincs értelme. Iréneusz ezt 

cáfolja: Isten üdvözítő kegyelme működik a 

világban, az Eucharisztia teremtésünk, 

megváltásunk és megszentelődésünk 

misztériumának az összefoglalása. 

Szent Iréneusz a Szent Eucharisztiát „Az Úr 

Testében és Vérében való részesedésnek” 

nevezi. Ennek azonban csak akkor van értelme, 

ha van a holtaknak feltámadás: „[…] Ha 

azonban a test nem menekül meg, akkor az Úr 

nem váltott meg minket a vérével sem, akkor 

az Eucharisztia kelyhe sem jelent részesedést az ő Vérében, sem a kenyér, amelyet 

megtörünk nem részesedés az ő testében. […] Ha pedig most a borral teli (vízzel kevert) 

kehelyhez és a teremtett kenyérhez Isten igéje társul és az Eucharisztia Krisztus testévé válik, 

ebből viszont a mi testünk szubsztanciája növekszik és tartatik meg, akkor hogyan állíthatják, 

hogy az a test, melyet Krisztus Teste és Vére táplál és az ő tagja, nem képes befogadni Isten 

kegyelmét, amely az örök élet? […] amikor Isten bölcsessége által e szőlő és búza az ember 

használatára szolgálnak és Isten Igéje társul hozzájuk, Eucharisztiává, azaz Krisztus Testévé 

és Vérévé lesznek: úgy fog a mi testünk is, ha az Eucharisztiával táplálják, majd a földbe 

teszik és elenyészik, egykor majd a maga idején feltámadni azáltal, hogy Isten Logosza 

neki fogja ajándékozni a feltámadást az Atya Isten dicsőségére.” 

Szent Iréneusz hangsúlyozza, hogy az Eucharisztia ünneplése az Új Szövetségnek az az 

áldozata, amelyről Malakiás próféta beszélt, és amelyet tiszta, Istennek tetsző áldozatként 

mindenütt és minden nép körében bemutatnak Istennek. Krisztus az ő testét és vérét az 

Újszövetség áldozati adományává tette, azért, hogy az egyház, ahogy azt az apostoloktól 

átvette, az egész világon bemutassa. 

Szent Iréneusz könyörögj érettünk! 
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