
CATHECHISMUS ROMANUS
A "Cathechismus Romanus" a trienti zsinat rendeletére V.
Pius uralkodása alatt, 1566-ban megjelent vezérkönyv a lel
kipásztoroknak. Kiváló hittudósok állították össze Borromei
Szenl Károly vezetése alatt. Az apostoli hitvallás, a hét
szentség, a tizparancsolat és a Miatyánk köré csoportosítva
foglalja össze a keresztény tanítást. Az alábbi szemelvények
az Eucharisztiáról szélnak. (II. rész, 4. fej.)

Miért és mikor történt az
Oltáriszentség alapítása?

Szent Pál apostol gondolatmenetét követve, aki azt vallja,
hogy amit ő maga az Úrtól vett, azt közölte a korinthusiakkal,'
-- legelőször is ennek a szentségnek alapítását kell a hivek
nek kifejteni. Az evangéliumból világosan kitűnik, hogy ez
így történt: "Mivel az Úr szerette övéit, mindvégig szerette
ííket'',2 ennek a szeretetének valami csodálatos isteni zálogát
akarta adni; ezt pedig, - tudván, hogy már eljött az ő órája,
hogy e világból átmenjen az Atyához -- valami megfejthetet
len, a természet egész rendjét meghaladó módon valósította
meg, hogy övéitől soha ne legyen távol. Miután ugyanis tanít
ványaival együtt megünnepelte a húsvéti bárány vacsoráját,
- hogya jelkép a beteljesedésnek, az árnyék a testi valóság
nak végre helyt engedjen, - "vevé a kenyeret és hálát adván
Istennek megáldá, megtöré és odaadá tanítványainak, és mon
dá: Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik;
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképen vevé a
kelyhet is, miután megvacsorált, mondván: Ez a kehely az új
szövetség az én véremben. Ezt cselekedjétek, valahányszor
isszátok, az én emlékezetemre."3 (2. cikkely).

Az Eucharisztia valóban szentség .•.

Elő kell adni azt a tanítást is, hogy ez valóban szentség,
és pedig egy a hét szentség közül, melyet az Anyaszentegy
ház mindig vallásos, szent tisztelettel vett körül. A kehely
konszekrációjánál ugyanis így hívják: a hit misztériuma..Ezen
kívül, mellőzve az egyházi íróknak számtalan tanúságtételét,
akik mindig azt vallották, hogy ezt az igazi szentségek közé
kell sorolni, - igazolhatjuk ezt magának a szeritségnek ter
mészetéből és mivoltából. Megvan ugyanis benne a külsö, ér
zékelhető jel; megvan az a tulajdonság, hogy jelzi és egyszers-

1 L Kor. 11, 23. 2 Ján. 13, 1. 3 V. ö. L Kor. 11, 24. és az evan
gelisták.
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mind létrehozza a kegyelmet. Ezenkívül sem az evangelisták,
sem Szent Pál apostol nem hagynak semmi kétséget affelől,
hogy Krisztus alapította. Minthogy mindez együttesen bizo
nyítja, hogy valóban szentség, nyilvánvaló, hogy nincs szükség
más érvekre. (7. c.).

Mely dolgokat jelez
az Oltáriszentség?

Három dolgot jelez számunkra ez a szentség. Az első

Krisztus Urunk szenvedése, mely már elmúlt; ő maga mondta
ugyanis: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre",' és az
Apostol is tanuskodik emellett: "Valahányszor ezt a kenyeret
eszitek és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, míg
el nem jŐ."2 A második az isteni kegyelem, melyet most a je
lenben ad az Úr e szentség által a lélek táplálására és fenntar
tására. Mert amint a keresztség által új életre születünk, a
bérmálásban pedig erőt kapunk, hogy képesek legyünk a sá
tánnak ellenállni és Krisztus nevét nyiltan megvallani, - úgy
az Oltáriszentség lelkünk táplálására és fönntartására szolgál.
A harmadik pedig előrejelezése a jövőnek, vagyis az örök vi
gasságnak s dicsőségnek, melyet a mennyei hazában fogunk Is
ten ígérete szerint elnyerni ... (11. c.)

Nem szabad az érzékek ítéletére
hagyatkoznunk ebben a szentségben

... Mivel az Apostol figyelmeztet bennünket, hogy igen sú
lyos bűnt követnek el azok, akik "az Úr testét meg nem külön
böztetik"," elsősorban arra oktassák a híveket a lelkipásztorok,
hogy figyelmüket és gondolkozásukat minden igyekezettel for
dítsák el az érzékektől. Ha ugyanis a hívekben az a tévhit erő

södnék meg, hogy ebben a szentségben csak az van, amit érzé
keikkel észrevesznek, feltétlenül a legnagyobb istentelenség
re jutnának, minthogy úgy ítélnének, hogy csak kenyér és bor
van a szentségben, hisz szemük, tapintásuk, szaglásuk, ízlésüle
csak a kenyér és bor külső színét veszi észre. Arra kell tehát
törekedni, hogy a hívők lelke amennyire csak lehet, elfordul
jon az érzékek ítéletétől, és Isten végtelen erejének és hatal
mának szemléletére buzduljon. (25. c.)

Mit hoz létre a titokzatos kon
szekráció ebben a szentségben?

Amint a katolikus hit minden kétség nélkül tartja és vall
ja, a konszekráció szavai által három csodálatos és tiszteletre
méltó dolog jön létre ebben a szentségben. Az első az, hogy

1 Luk. 22, 19. 2 I. Kor. 11, 26. 3 U. o. 29.
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ez a szentség magába foglalja Krisztus Urunk valóságos testét,
ugyanazt a testet, mely a Szűztől született és most ott ül az
Atya jobbján. A második az, hogy benne az eredeti anyagok
lényegéből semmi sem marad vissza, bár ez a tény mindennél
jobban ellenkezik érzéki megismerésünkkel. A harmadik pe
dig, - amit az előbi kettőből könnyen kikövetkeztethetünk,
másrészt meg a konszekráció szavai is világosan kifejeznek 
az, hogy a járulékos tulajdonságok, melyeket vagy szemünk
kel, vagy más érzékünkkel tapasztalunk, minden hordozó alany
nélkül léteznek, valami csodálatos és megmagyarázhatatlan
módon, A kenyér és bor járulékait ugyan mind észlelhetjük,
de ezek nem tapadnak semmiféle lényeghez, hanem magukban
állnak fenn; minthogy a kenyér és bor lényege változik át az
Úr testévé, hogy a kenyér és bor lényege teljesen megszünik
létezni. (26. c.)

Biztos az, hogy az Oltáriszentségben
jelen van Krisztus teste, ugyanaz a
test, mely Szűz Máriától született .. .

Igyekezzenek a lelkipásztorok megmagyarázni, mennyire
félreérthetetlenek és világosak az űdvözítőnek azok a szavai,
melyek azt bizonyítják, hogy teste valóban jelen van a szent
ségben. Mert mikor azt mondja: "Ez az én testem, ez az én
vérem", lehetetlen, hogy valaki józan ésszel ne tudja, mit kell
rajta értenünk ... (27. c.)

Hogyan lehet még igazolni Krisztus tes
tének jelenlétét az Oltáriszentségben?

Ezenkívül azonban ki kell még fejteniök a lelkipásztorok
nak azt a másik szentírási helyet is, amelyből egész világosan
kitűnik, hogy Krisztus valóságos teste és vére jelen van az Ol
táriszentségben. Miután ugyanis az Apostol említést tett arról,
hogy az Úr konszekrálta a kenyeret és bort és a szent miszté
riumokat apostolainak kiszolgáltatta, így folytatja: "Tehát vizs
gálja meg magát az ember, és úgy egyék ebből a kenyérből,

és igyék ebből a kehelyből. Mert aki méltatlanul eszik és iszik,
ítéletet eszik és iszik magának, mivel nem különbözteti meg az
Úr .testét."! Ha már most az Oltáriszentségben semmi mást nem
kellene tisztelnünk, mint Krisztus szenvedésének emlékét és
[elét, minek kellett akkor a híveket ily kemény szavakkal fi
gyelmeztetni arra, hogy vizsgálják meg önmagukat. Mert ezzel
a kemény szóval: ítélet, kifejezésre juttatta az Apostol, hogy
gyalázatos gonoszságot követ el az, aki tisztátalan lélekkel ve
szi magához az Úrnak az Oltáriszentségben rejtőzködő testét és
így azt a másfajta ételtől meg nem különbözteti. Ugyanezt en
nek a levélnek előző részeiben is kifejtette az Apostol e sza-

l I. Kor. 11, 28-29.
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vakkal: "Az áldás kelyhe, melyet megáldunk, nemde Krisztus
vérében való részesülés-e? És a kenyér, melyet megtörünk.
nemde az Úr testében való részesülés-ej" Ezek a szavak Krisz
tus Urunk testének és vérének valóságos lényegére mutatnak.
A Szentírásnak ezeket a helyeit kell tehát a lelkipásztoroknak
kifejteniök és különösképpen azt kell hirdetniök, hogy ezek
ben nincsen semmi kétségnek vagy bizonytalanságnak helye,
annál is inkább, mert Isten egyháza megfellebbezhetetlen te
kintélyével adott róluk magyarázatot. (28. c.)

Ennek a szentségnek fönségéből kitű-

nik, milyen a küzdő Egyház méltósága

Ha a jámbor lelkek meggondolják, mily nagy e szentség
méltósága, akkor örömük és lelki hasznuk mindennél nagyobb
lesz. Mert először is megértik, mily tökéletes az evangéliumi
törvény, hogy valóságban bírhatja azt, amit a mózesi törvény
idején csak jelek és előképek sejttettek .. , És valóban sosem
telhetnek be a hívek az Anyaszentegyház tökéletességének és
nagyszerű dicsőségének csodálatával, hiszen közte és a meny
nyei boldogság közt csak egy fok a különbség. Mert közös gaz
dagságunk az ég lakóival, hogy náluk is, nálunk is jelen van
Krisztus mint Isten és ember. De abban az egyben különbö
zünk, hogy míg ők az Ö színe előtt a boldog látást élvezik, ad
dig mi szilárd és állhatatos hittel tiszteljük öt, mint aki köz
tünk van, de mégis el van takarva szemünk elől és a szerit
misztériumok csodálatos fátyla alatt rejtőzködik. Azután meg
a hívek ebben a szentségben megtapasztalják Krisztusnak, a mí
űdvözítőnknek végtelenü! tökéletes szeretetét. Nagyon is illett
ugyanis az ő jóságához, hogy azt a természetet, amelyet mitö
lünk vett fel, soha tőlünk el ne vonja, hanem, hogy amennyire
ez lehetséges, velünk maradjon, velünk éljen, - és így min
den időben igazolódjék annak a mondásnak teljes igazsága:
"Gyönyörűségem az emberek fiaival lennem."2 (32. c.)

Hogyan nyerjük e szentség által a kegyelmet?

Ha "a kegyelem és igazság Jézus Krisztus által lett'? ak
kor az szükségképpen a lélekbe is árad, mikor a lélek tisztán
és szentül veszi magához azt, aki ezt mondta: "Aki eszi az én
testemet és issza az én véremet, énbennem marad és én őben

ne"! Senki előtt sem lehet ugyanis kétséges, hogy akik jámbor
és buzgó lélekkel veszik magukhoz ezt a szentséget, úgy fogad
ják be magukba az Isten Fiát, hogy élő tagokként kapcsolód
nak az Ö testébe. Mert hiszen meg van írva: "Aki eszik en
gem, ... él énáltalam", és: "A kenyér, melyet majd én adok,
az én testem a világ életéért" . .. (49. c.)

1 I. Kor. 10, 16. 2 Péld. 8, 31. 3Ján. 1, 17. 4.Ján. 6, 57. 5 U. o.
28. és 52.
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Az Oltáriszentség által elnyer
jük kisebb büneink bocsánatát

Nem lehet kételkedni abban, hogy az Oltáriszentség által
elnyerjük kisebb, vagyis bocsánatos bűneinknek bocsánatát és
elengedését. Mert mindazt, amit a lélek a szenvedély hevében
elveszít, ha valamely jelentéktelenebb dologban kisebb vétket
követ el, azt az Oltáriszentség teljes egészében helyreállítja és
a kisebb vétkeket eltörli. Hisz testünkben is érezzük, hogy amit
életerőnk melegéből naponként elveszítünk, azt a természetes
táplálkozás lassanként pótolja és helyrehozza. Éppezért mél
tán mondotta Szent Ambrus erről a mennyei szentségről: "Ezt
a mindennapi kenyeret mindennapos gyarlóságaink orvossága
ként vesszük magunkhoz." Természetesen ezt azokról a bűnök

ről kell értenünk, amelyektől a lélek már elfordult. (52. c.)

Ez a szentség a jövendó
bajoktól is megóvja a lelket

Ezeknek a szent misztériumoknak még az az erejük is meg
van, hogy tisztán és érintetlenül megóvnak minket a bűnöktől,

sértetlenül megvédenek a kísértések viharától, és mintegy
mennyei orvossággal előre felkészítik a lelket, hogy valami ha
lálthozó kísértés mérge egykönnyen meg ne fertőzze és pusz
tulásba ne döntse. Éppen emiatt, Szent Ciprián tanusága sze
rint, megvolt a katolikus egyházban az az ősi szokás, hogy ab
ban az időben, amikor a zsarnok uralkodók a híveket nagy
számban hurcolták kínhalálral keresztény hitük megvallása
miatt, - a püspökök kiszolgáltatták nekik az Úr szent testét,
hogy az iszonyatos fájalmak súlya alatt valamiképp el ne lan
kadjanak az üdvösségért vívott harcban. De éppígy megfékezi
és legyőzi a test vágyait is; mert míg a lelket nagyobb szeretetre
gyullasztja, szükségképpen lelohasztja az érzéki szenvedély
lángját. (53. c.)

Mely okok vezették Krisztus Urun
kat az Eucharisztia alapításában?

A lelkipásztorok tanítsák meg különösképpen arra a hi
veket, hogy Krisztus két okból alapította az Eucharisztiát. Az
egyík az, hogy lelkünknek mennyei tápláléka legyen és ennek
segítségével a lelkiéletet megvédhessük és megőrizhessük. A
másik pedig az, hogy az Egyháznak örökkétartó áldozata le
gyen, mely kiengeszteli bűneinket és arra indítja a mennyei
Atyát, akit bűneínk sokszor oly súlyosan megbántanak, hogy
haragját irgalomra, ígazságosan büntető szigorúságát kegye
lemre változtassa. Nem is adhatta volna űdvözítőnk - mikor
sajátmagát a kereszt oltárán az Atyaistennek bemutatni ké
szült - irántunk való mérhetetlen szeretetének kiválóbb [elét,
mint hogy ezt a látható áldozatot hagyta számunkra, hogy ez ál-
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tal megújuljon a nemsokára bemutatandó egyszeri véres ke
resztáldozat és az egész földkerekségen elterjedt Egyház az Ö
emlékét nap-nap után igen nagy haszonnal megünnepelje.
(70. c.)

A szentmisében végbemenó áldozat ugyan
az, mint a keresztfán bemutatott áldozat

Azt valljuk, és így is kell tartanunk, hogy a szentmisében
végbemenő áldozat és a keresztfán bemutatott áldozat egy és
ugyanaz. Mint ahogy egy és ugyanaz az áldozati tárgy is, t. i.
Krisztus Urunk, aki csak egyszer áldozta fel magát vérontással
a keresztfán. A vérontással és a vérontás nélkül bemutatott
áldozati tárgy ugyanis nem két különböző áldozati tárgy, ha
nem csak egy; és ennek feláldozása óta, hogy az Úr megpa
rancsolta: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre",' az Eu
charisztiában naponként megismétlődik. (76. c.)

Mindkét áldozatnál ugyanaz
az áldozatot bemutató pap is

De egy és ugyanaz a pap is: Krisztus Urunk. Azok a szol
gák ugyanis, akik az áldozatot végzik, nem a sajátmaguk. ha
nem Krisztus személyét öltik magukra, mikor az ő testét és vé
rét elkészítik. Ezt magának az átváltozásnak szavai is mutat
ják. Nem azt mondja ugyanis a pap: Ez Krisztus teste, hanem:
Ez az én testem; t. i. Krisztus Urunk szerepét viseli és így vál
toztatja át a kenyér és bor lényegét az Ö szent testének és vé
rének lényegévé ... (77. c.)

1 Luk. 22, 19.
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