
 Karthágói Szent Ciprián (258)  
A legelsők között volt, akik különösen világosan buzdítottak a napi szentáldozásra 

 

Szent Ciprián nagyon nehéz időben lett az 

észak-afrikai egyház vezetője. Előkelő 

karthágói család fia volt, ügyvéd és a retorika 

tanára lett. Pap barátja hatására megtért, és 

246 húsvétján megkeresztelkedett. Kateku-

menként tisztasági fogadalmat tett, vagyona 

jelentős részét eladta, és a pénzt szétosztotta 

a szegények között. 

A 250-es év körül Ciprián püspök egy értekezést írt az Úr imájáról, a Miatyánkról. Ebben írta 

– a mindennapi kenyér iránti kérést Eucharisztikusan értelmezve – ezen értékes szavakat: 

„Krisztus az élő kenyér. Kérjük, hogy ez a mindennapi kenyér megadassék nekünk, nehogy mi, 

akik Krisztusban vagyunk és naponta az Eucharisztiát mint az üdvösség eledelét magunkhoz 

vesszük, egy súlyos bűn közbelépése miatt kizárassunk a mennyi kenyér élvezetéből és 

Krisztus Testétől is elválasztódjunk mivel Ő maga mondta: Én vagyok az élő kenyér, amely a 

mennyből alászállott” … Ezért most kérjük, hogy Krisztusban maradva és Benne élve soha 

ne kelljen nélkülöznünk az ő megszentelését és életét.”  

A karthágói egyházban a napi szentáldozáshoz valószínűleg az adhatta a fő indítékot, hogy 

akkoriban igen heves keresztényüldözések folytak és sajnos a keresztények ijesztően 

nagymértékű elpártolását eredményezték. Ekkor Ciprián püspök a hittől való elpártolásra 

való csábítások elleni legbiztosabb védőszernek a gyakori, lehetőleg napi szentáldozást 

tekintette. 

„Ha maga Krisztus, a mi Urunk és Istenünk, aki az Atya Isten főpapja, először magát mutatta 

be áldozatul az Atyának és megparancsolta, hogy emlékére ugyanezt tegyük, akkor minden 

pap, aki azt teszi, amit Krisztus tett, csak Krisztus helyettesíti. Az egyházban az Atya Istennek 

valódi és teljes áldozatot mutat be, ha úgy áldoz, amint azt Krisztus tette…” (részlet Ciprián 

püspök egyik leveléből) 

Szent Ciprián nemcsak leírta világos magyarázatait a Szent Eucharisztiáról, mint áldozatról és 

áldozati lakomáról, melyet naponta kellene magunkhoz vennünk, hanem ő maga is – a 

Valerianus császár alatti keresztényüldözés idején, melynek során ő maga is vértanúságot 

szenvedett – a Szent Eucharisztiából vigasztalást és erőt merített.  

 

Szent Ciprián könyörögj érettünk! 
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