
Irenaeus az 
Eucharisztiáról 
Szent Irenaeus (Kr. u. 140 k. – 202 k.) Szmürnában született, majd a 
Római Birodalom nyugati részén, Lugdunumban (ma Lyon) lett püs-
pök 178-ban. Ő adott először rendszerezett, a Szentírás egészére, 
vagy is az Ó- és Újszövetségre egyaránt alapozó választ a korai egy-
házban megjelenő, illetve arról leváló, azzal vetélkedő, magukat álta-
lában „gnosztikusnak”, vagyis az ismeret birtokosainak tartó irányzatok 
tanítására.1 Irenaeustól két mű maradt ránk, de egyik sem az eredeti 
görög nyelven: az 1904-ben örmény fordításban felfedezett Demonst-
ratio apostolicae praedicationis (rövidítve ezután: Dem) és az öt könyv-
ből álló, A hamis elnevezésű gnózis cáfolata, latin címén: Adversus haere-
ses (Az eretnekségek ellen, rövidítve ezután: AH) című munka, amely 180 
és 185 között készülhetett, s teljes egészében csak latin fordításból is-
mert, amelyet valamikor a 3–4. században készítettek el. Az eretneksé-
gek ellen írt munkájában az Eucharisztiáról az ebioniták, a valentiniá-
nusok és a markioniták kapcsán beszél. Meggyőződése szerint e 
közösségektől eltérően az apostoli hagyományt megőrző egyházakban 
a tanítás és az eucharisztikus gyakorlat összhangban van egymással, 
és kölcsönösen erősíti egymást. Noha gondolatait hitvita keretében fej-
ti ki, álláspontja mögött felsejlik az Eucharisztia végiggondolt teoló-
giája. Hogy ezt a teológiát megértsük, előbb érdemes felidézni antro-
pológiai tanítását, amelyben a testnek kitüntetett szerepe van.2 

Irenaeus az istenképmás fogalmát szorosan összekapcsolja a test-
tel. A gnosztikusok elleni érvelésének fontos tézise, hogy a képmás nem 
szellemi fogalom, mert egy képmás esetében a formának anyagban 
kell megmutatkoznia (AH 2.7.6).3 Az ember esetében ez az anyag a 
test, vagyis az a plaszma („alkotás, készítmény”, „megformált dolog”), 
amelyet Isten a maga képmására alkotott meg, amikor megformálta 
az embert, és belélehelte az élet leheletét (AH 5.6.1). Az élet a Szentlé-
lek (Spiritus, Pneuma), az élet lehelete az emberi lélek (anima, pszükhé), 
amely formát és életet ad a testnek (caro, szarx, vö. AH 5.12.2). Az em-
ber tehát összetett lény: test és a testet éltető lélek egysége. Ez az, amit 
Isten a saját képmására, vagyis Krisztusra alkotott meg. Az ember ős-
képe ugyanis nem a preexisztens Ige, hanem a megtestesült Ige (Dem 
11 és 22). Ádámot úgy alkotta meg Isten, hogy mintegy előretekintett 
a majdan időben megtestesülő Igére, Jézus Krisztusra. Az időben Ádám 
testi léte megelőzi ugyan Jézus Krisztus testi létét, de ha figyelembe vesz-
szük az isteni előretudást, akkor más a logikai sorrend — post hoc non 
est propter hoc —: a megtestesült Krisztus a mintakép, az ok, és Ádám 

 
 
 
 

HEIDL GYÖRGY 
 
1967-ben született Várpa-
lotán. Eszmetörténész, a 
PTE BTK dékánja, az Esz-
tétika és Kulturális Tanul-
mányok Tanszék vezetője. 
— A tanulmány az NKFI  
K-128321 sz. kutatási prog-
ram keretében készült. 

 
1A gnózis és az úgyneve-
zett „gnoszticizmus” meg-

határozásának és eredeté-
nek nehéz kérdésében, 

valamint a forrásokról és a 
bőséges szakirodalomról 

szakszerű, ugyanakkor 
könnyen érthető eligazítást 
nyújt Christoph Markschies 

magyarul is elérhető 
kis könyve: A gnózis. 

Szent István Társulat, 
Budapest, 2011. 

 
2Ehhez felhasználtam egy 

korábbi írásom néhány 
bekezdését: Irenaeus és 
a test teológiája. Vigilia, 
78 (2013/11), 812–819. 

Irenaeus antropológiájáról 
kitűnő összefoglalást ad 

John Behr: Asceticism and 
Anthropology in Irenaeus 

and Clement. Oxford 
University Press, 2000 

(reprint 2007). Klasszikus 
tanulmány Adhémar 

d’Alès: La doctrine eucha-
ristique de S. Irénée. 

802

AZ EUCHARISZTIÁRÓL



az őskép leképeződése, az okozat. Irenaeus teológiájában Krisztus meg-
testesülése az a történelmi esemény, amely egyedül képes a maga tel-
jességében megvilágítani az első ember megalkotását, és megmutat-
ni azt, hogy milyen képmás hasonló az Ősképhez (Dem 22 és AH 
5.16.1–3). Krisztus ugyanis nem csupán az isteni természetet nyilat-
koztatja ki számunkra, hanem az emberit is. 

A képmásra megalkotott ember még nem tökéletes, mert az em-
bert csakis Isten Szelleme, a Szentlélek teheti teljessé, amikor a kép-
más hasonlóvá lesz Istenhez. „Az Atya kezei, vagyis a Fiú és a Szel-
lem által lesz Isten hasonlatosságára az ember, és nem az ember része. 
Mármost a lélek és a Szellem nem lehetnek az ember része, az em-
ber pedig egyáltalán nem: a tökéletes ember nem más, mint az Atya 
Szellemét felöltő lélek keveréke és egyesülése azzal a hús-vér test-
tel, ami Isten képmása szerint formáltatott meg. (…) Ha ugyanis el-
tekintünk a hús-vér test, azaz a megformált dolog (plaszma) való-
ságától, és pusztán a szellemre gondolunk, akkor, ami megmarad, 
már nem szellemi ember, hanem az ember szelleme vagy Isten Szel-
leme. Amikor pedig ez a lélekhez vegyült Szellem egyesült a meg-
formált dologgal, a Szellem kiáradása miatt szellemi és tökéletes em-
ber jött létre: és ő az, aki Isten képmására és hasonlatosságára lett. 
Ha pedig hiányzik a lélek mellől a Szellem, akkor az ilyen ember va-
lóban lelki (animalis) és testi (carnalis) marad és tökéletlen lesz, mert 
adott ugyan számára a képmás a megformáltban, de nem kapja meg 
a Szellem által a hasonlatosságot” (AH 5.6.1, vö. 5.1.3). 

Az ember nem az Isten képmására teremtettségét veszítette el a bűn -
esettel, hiszen akkor megszűnt volna embernek lenni, hanem a ha-
sonlóságot, a Szellemet. A Szellem nem antropológiai entitás, nem ré-
sze, hanem beteljesítője az embernek. Isten ajándéka, akiben hasonlóvá 
leszünk Istenhez. Az Isten képmására, a megtestesült Krisztusra 
megformált és életet kapott test, vagyis maga az ember, a keresztség-
ben elnyeri a Szellemet, és ezzel visszakapja Istenhez való hasonlósá-
gát. Tökéletes lesz, de a megistenülés folyamata ezzel nem ér célba, hi-
szen az ember feladata az, hogy megmaradjon és növekedjék ebben 
a hasonlóságban, és majd a testi feltámadásban visszanyerje a romol-
hatatlanságot és halhatatlanságot, és így legyen igazán teljessé. A ro-
molhatatlan testben élő tökéletes ember látni fogja Istent mint hason-
ló a hasonlót. Ebben az üdvtörténeti folyamatban, az Istenhez való 
hasonlóvá válásban kitüntetett szerepe van az Eucharisztiának. 

„Amikor tanítványainak meghagyta, hogy a teremtmények zsengéjét 
felajánlják Istennek — nem azért, mert szüksége van rá, hanem, hogy 
ők maguk ne legyenek gyümölcstelenek és hálátlanok — vette a ke-
nyeret, amely teremtett dolgokból van, és hálát adott, mondván: Ez az 
én testem (Mt 26,26). És ugyanígy a kelyhet is, amely hozzánk hason-
lóan teremtmény, saját vérének vallotta, és megtanította az újszövet-
ség új felajánlását, amelyet az egyház az apostoloktól átvéve az egész 
világon felajánl Istennek, aki táplálékot ad nekünk mint ajándékainak 
zsengéjét az újszövetségben. Erről jelezte a tizenkét próféta egyike, Ma-
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lakiás: Nem lelem kedvemet bennetek, mondja a mindenható Úr, és nem fo-
gadok el áldozatot a kezetekből. Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én 
nevem a nemzetek között, és minden helyen tiszta tömjént áldoznak, és tisz-
ta áldozatot mutatnak be nevemnek, mivel nagy az én nevem a pogányok kö-
zött, mondja a mindenható Úr (Mal 1,10–11). Ezzel világosan jelezte, hogy 
előbb felhagy a nép az áldozatbemutatással Istennek, de mindenütt ál-
dozatot mutatnak be neki, mégpedig tiszta áldozatot, és a neve meg-
dicsőül a pogányok között” (4.17.5). „És mi más az ő neve, amely meg-
dicsőül a pogányok között, mint ami a mi Urunké, aki által megdicsőül 
az Atya és megdicsőül az ember?” (4.17.6). 

Az Istennek bemutatott, teljesen tiszta áldozat előképe Ábel áldo-
zata, a külsőleg tiszta, de hamis szándékkal bemutatott áldozat előképe 
pedig Káiné. Az áldozat tisztasága ugyanis az áldozatot bemutató 
szívének tisztaságától függ. 

„Mert Isten kezdettől fogva Ábel ajándékára tekintett, mivel őszin-
tén és igaz módon áldozta fel azt; Káin áldozatára azonban nem tekin-
tett, mivel irigységgel és rosszindulattal telve megosztást táplált a szí-
vében testvérével szemben. (…) Ha tehát valaki arra tesz kísérletet, hogy 
pusztán látszólag tisztán, helyesen és törvény szerint mutasson be ál-
dozatot, lelkében viszont nem helyesen osztozik az embertársával való 
közösségben, és nincsen benne istenfélelem, külsőségeiben helyesen ho-
zott áldozata nem vezeti félre Istent, ha közben bensejében bűn van, és 
az ilyen áldozat semmit nem használ neki, hanem az, ha véget vet a be-
lül megfogant gonoszságnak, nehogy a színlelt cselekedet által a bűn sa-
ját maga gyilkosává tegye az embert” (4.18.3, Répás László fordítása). 

Talán éppen erre az Istennek tetsző, tiszta áldozatra utal 4. szá-
zadi ókeresztény szarkofá gokon az a jelenet, amikor Káin bú za kalászt 
vagy kenyeret, Ábel bárányt ajánl fel egy trónon ülő alaknak, akit 
véleményem szerint az örök Igével — és nem az Atya Istennel! — 
azonosít hatunk. 
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Feltűnő, hogy ezeken az ábrázolásokon Isten elfogadja mindkét ál-
dozatot, nemcsak Ábelét, hanem Káinét is. Ez összhangban van Ire-
naeusnak az anyagi világot lebecsülő gnosztikusok ellen kifejtett ér-
velésével, amely szerint a teremtmények jók, a föld termése jó, a zsenge 
Istent illeti meg. Nem a Káin által felajánlott gabonával van baj, hanem 
azzal a lelkülettel, amellyel azt felajánlotta. Az egyház áldozata, 
amelynek Ábel felajánlása az előképe, nem azért tiszta, mert az egy-
ház papjai emberileg tökéletesek, hanem azért, mert azt maga az egy-
ház mutatja be az Eucharisztiában. Valójában egyedül az egyház ál-
dozata tiszta áldozat, hiszen az egyház elismeri Istent Teremtőnek, hálát 
ad teremtményeiért, amelyeket jónak tart, és e teremtményeinek első 
zsengéjét, vagyis Krisztus testét és vérét ajánlja fel. A zsidó áldozatok 
megszűntek, mert ők elutasították az egyetlen lehetséges közvetítőt Is-
ten és emberek között, az eretnekek áldozatai pedig voltaképpen blasz-
fémek és önellentmondásosak, hiszen teremtett dolgokat ajánlanak fel 
annak a felsőbb Atyának, aki szerintük messze felülmúlja e teremt-
mények Alkotóját. Azaz vagy olyasmit ajánlanak fel neki, amihez sem-
mi köze nincsen, vagy olyasmit, ami ellentétes vele, mert a szükség, 
a hiány, a tudatlanság és a szenvedés világához tartozik. 

„Szükséges tehát, hogy áldozatot mutassunk be Istennek, és min-
den körülmény közepette hálásnak találtassunk a Teremtő Isten iránt, 
tiszta gondolkozással, képmutatás nélküli hittel, szilárd reménységgel, 
izzó szeretettel hozva elé teremtményeinek első zsengéjét. Ezt az ál-
dozatot pedig egyedül az egyház mutatja be tisztán a Teremtőnek, 
hálaadással áldozva teremtményeiből. A zsidók viszont már nem mu-
tatnak be áldozatot, mivel kezük vérrel van rakva; mert nem fogadták 
be az Igét, aki által áldozatot lehet bemutatni Istennek. De az eret-
nekek egyetlen gyülekezete sem [mutat be áldozatot]. Egyesek ugyan-
is miközben a Teremtőn kívül másik Atyáról beszélnek, ebből az ál-
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talunk ismert teremtett világból való dolgokat áldoznak neki, és ez-
zel bebizonyítják, hogy a máséra vágyik, és más tulajdonát kívánja 
magának. Akik pedig azt mondják, hogy ez a teremtett világ a hi-
ányból, a tudatlanságból és a szenvedésből állt elő, amikor a hiány, 
a tudatlanság és a szenvedés gyümölcseiből mutatnak be áldozatot, 
vétkeznek saját Atyjuk ellen, és inkább megsértik őt ezzel, mintsem 
hogy hálát adnának neki” (4.18.4, Répás László fordítása). 

Az Eucharisztia bemutatásának mikéntje szorosan összefügg a te-
remtésről és a megváltásról alkotott felfogással. Az ebioniták a világot 
az igazi Isten alkotásának tartották, csak Máté evangéliumát fogadták 
el, megtartották a törvény előírásait, a körülmetélést és a zsidó életmódot, 
és Jeruzsálem felé fordulva imádkoztak (AH 1.26.2). Ők azonban csak 
vizet használtak az Eucharisztiához, mert tagadták, hogy az isteni és 
az emberi természet egyesülhetne, holott ez az egyesülés Ádám meg-
alkotásakor éppen úgy megtörtént, mint a keresztségi újjászületésben, 
hiszen mindkét esetben Isten Szelleme egyesül a földből formált em-
beri természettel, hogy tökéletessé tegye azt.  

„Elutasítják [az ebioniták] a mennyei borral való keveredést, és csu-
pán evilági víz akarnak lenni, mert nem fogadják el, hogy Isten ön-
magával vegyíti őket, és megmaradnak abban az Ádámban, aki le-
győzetett és kiűzetett a Paradicsomból. Nem veszik észre, hogy 
amiképpen Ádámban való megformálásunk kezdetén az élet Isten-
től származó lehelete a megformált alkotással (plasma) egyesülve meg-
elevenítette az embert és az értelmes élőlényként jelent meg, úgy a 
végben az Atya Igéje és Isten Szelleme Ádám megformált alkotásá-
nak régi szubsztanciájával egyesülve élővé és tökéletessé tette az em-
bert, aki képes befogadni a tökéletes Atyát, hogy amint a lelki em-
berben mindnyájan meghaltunk, úgy a szellemiben mindannyian 
éljünk (1Kor 15,22)” (AH 5.1.3). 

Érdemes megjegyeznünk, hogy Andrew McGovan szerint a víz eu-
charisztikus használata legfeljebb az ebioniták egyik irányzatára lehetett 
jellemző, mert más ókeresztény forrás, például Órigenész, ezt nem rója 
fel nekik. Az első néhány évszázadban a szerző szerint az Eucharisz-
tia nem kizárólag kenyér és bor volt, lehetett csak kenyér, vagy kenyér 
és víz. Ez utóbbira példa az először Irenaeus által említett ebionita Eu-
charisztia, amelynek doktrinális alapú magyarázata Irenaeustól ered, 
nem pedig az ebioniták saját teológiáját tükrözi.4 Az ebionitáktól eltérően 
a valentinánusok a katolikusokéhoz hasonló szertartás keretében ün-
nepelték az Eucharisztiát, miközben tagadták, hogy a teremtő Isten Jé-
zus Krisztus Atyja lenne, és nem hittek a testi feltámadásban sem. Más 
forrásokból is tudjuk, hogy a kenyér szerintük életadó táplálék, és va-
lamiképpen Jézussal azonos (Fülöp evangéliuma 103 és 111).5 Jézus tes-
te a Logosz, vére pedig a Szentlélek (uo. 105), a bor pedig a Szentlé-
lek kegyelmének hordozója, s aki részesedik belőle, az saját angyali 
természetét ölti magára. „Az imádság kelyhében van bor, van víz, hogy 
szimbólumai legyenek az ő vérének, ami fölött az eucharistiát mond-
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ják. Szentlélekkel telik meg, és a valóban tökéletes emberé. Amikor azt 
isszuk, megszerezzük magunknak a tökéletes embert” (uo. 123). A bor 
a mindent megelőző és felülmúló, elgondolhatatlan Kegyelem hor-
dozója, s belőle részesedve a benső ember betöltekezik és megsokasodik 
benne az ismeret. Irenaeus beszámol a valentinánus Markosz trükk-
jéről, aki a borral elegyített vízbe valamilyen vegyszert tett, majd hosszan 
elnyújtotta az invokációt, hogy közben a bor bíbor és skarlátvörös szí-
nűvé változzék, mintha a mindent felülmúló aiónok Kháriszának vére 
csöppenne bele (AH 1.13.2). Mindez erősen emlékeztet a mágus Ana-
xilaos eljárására, amelyről az idősebb Plinius tudósít (Historia natura-
lis 35.175). A mágus titokban forró szenet és ként tett a boros kehely-
be, majd körbeadta az asztalnál, a felkészületlen vendégek pedig sokkot 
kaptak a lejátszódó kémiai reakció látványától.6 

Irenaeus valentinánusoknak adott válasza általános érvénnyel bír, 
és a lex orandi, lex credendi elv talán legkorábbi megfogalmazásának te-
kinthető. Leszögezi, hogy az Eucharisztia gyakorlata és a dogmatikai 
elvek kölcsönösen összefüggnek egymással: „Hogyan lesznek bizto-
sak abban, hogy a hálaadás kenyere Uruk teste, és a kehely az ő vére, 
ha nem tartják őt a világ Teremtője Fiának, azaz Igéjének, aki által a fa 
gyümölcsöt hoz, a források felfakadnak, és a föld megtermi először a haj-
tást, azután a kalászt, majd a fejlett szemet a kalászban. (Mk 4,27–28). Ho-
gyan mondhatják továbbá, hogy romlásra jut, és nem kapja vissza az 
életet az a test, amelyet az Úr teste és vére táplál? Nos, vagy a tanítá-
sukat változtassák meg, vagy fejezzék be azt az áldozatbemutatást, ame-
lyet előre megjövendöltek. A mi tanításunk összhangban van az Eu-
charisztiával, és megfordítva, az Eucharisztia megerősíti tanításunkat. 
A sajátját ajánljuk fel neki, megfelelőképpen hirdetve a test és a Szel-
lem közösségét és egységét. Amint ugyanis a földből származó kenyér 
elnyeri Isten invokációját, és többé már nem közönséges kenyér, ha-
nem Eucharisztia, amely két dologból áll: földiből és mennyeiből, úgy 
testünk is, az Eucharisztiából részesülve már nem romlandó, hanem 
a feltámadás reményét bírja” (AH 4.18.4–5). 

Aki Krisztus testének és vérének tartja az Eucharisztiát, mint Va-
lentinosz követői is, annak szükségképpen el kellene fogadnia, hogy 
a világot és benne a természeti javakat az az Isten alkotta, akit Krisz-
tus saját Atyjának nevez.7 Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a 19. 
század derekától kezdve tévesen Római Hippolütosznak tulajdonított 
Refutatio omnium haeresium (6.37.7–8) megőrizte Valentinosz egyik him-
nuszát, amely mutatja, hogy Valentinosz egyáltalán nem tekintett olyan 
ellenségesen az anyagi világra, mint későbbi követői. A himnuszban 
az anyagi világot a Lélek-Démiurgosz alkotja meg, és alkotójától függ. 
A Lélek-Démiurgoszt a Szellem, a külső Pléróma és Bölcsesség tartja 
a fenn, ezt pedig a belső Bölcsesség és Pléróma, amely azon aiónok Tel-
jessége, amelyek az Atya mélyéből emanálódnak. Nyersfordításban: 
„Látom, hogy minden a szellemen függ. Értem, hogy mindent a szel-
lem tart fenn. A hústest a lélektől függ, a lélek pedig a levegőhöz kap-
csolódik. A levegő az étertől függ. A mélységből pedig termések sar-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6Vö. Robert M. Grant: 
Irenaeus of Lyons. Rout-
ledge, London, 1997, 18. 
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jadnak, az anyaméhből gyermek születik.” A testimónium a himnusz 
valentinánus értelmezését is tartalmazza: „Szerintük a hústest az anyag, 
amely a lélektől, vagyis a Démiurgosztól függ. A lélek pedig a levegőhöz 
kapcsolódik, azaz, a Démiurgosz a Szellemhez, amely a külső teljes-
ség. A levegő pedig az étertől függ, azaz a külső Bölcsesség a belső Ha-
tártól és az egész teljesség (Szellemétől). A mélységből termések sar-
jadnak, vagyis az Atyától van az aiónok teljes kiáradása.”  

Irenaeus gondolatmenete így folytatódik: amikor felajánljuk a ke-
nyeret és a bort Istennek, azt ajánljuk fel neki, ami az övé. A felaján-
lás ugyanakkor megszentelés, hiszen az addigi közönséges kenyeret 
és vízzel kevert bort a felajánlási imádság és invokáció által a Szent-
lélek Krisztus testévé és vérévé teszi. Ha a közönséges kenyér ily mó-
don szellemivé és mennyeivé lesz, akkor az Eucharisztiából részese-
dő emberi test is képes lesz majd az elváltozásra, hogy romlandóból 
romolhatatlanná váljék. Az eucharisztikus szertartás egyszerre ta-
núskodik arról, hogy a testi dolgok Teremtője jó, aki jó teremtményeket 
alkotott, s ezért hálával tartozunk neki, továbbá, hogy a testi és földi 
dolgok valóban szellemivé és mennyeivé alakulhatnak. Ráadásul az 
Eucharisztia kenyere és bora nem csupán példát mutat arra, hogy a 
földi test szellemivé és romolhatatlanná változhat, hanem a benne való 
részesedés által mi magunk is szellemivé válunk, s így az Eucharisztia 
mintegy előmozdítója annak a folyamatnak, amely végül a testi fel-
támadásban fog beteljesedni. 

Krisztusban az isteni és az emberi valóság testben egyesült, ezért a 
keresztségben újjászületett és az Eucharisztiában részesülő ember egy-
részt Krisztus titokzatos testének, az egyháznak lesz tagja, másrészt 
a misztikus test tagjaként az Eucharisztiában egyesül a feltámadt Krisz-
tus testével. Ez a fizikai és spirituális egység a biztosítéka és záloga 
a most még halandó és romlandó test majdani feltámadásának a ro-
molhatatlan életre. Az örök életre feltámadt embert nevezi Irenaeus 
tökéletes embernek (AH 5.6.1). A tökéletes emberben az emberi ter-
mészet a maga egészében kiteljesedik, mert akkor az embert mint test-
lélek egységét teljes mértékben áthatja majd Isten Szelleme (AH 2.33.5). 
Az ember és az egész emberiség tökéletesedésének célja a halhatat-
lanság és romolhatatlanság elnyerése. Ezt a fejlődést és növekedést 
a bűneset sem tudta megállítani, sőt bizonyos értelemben még len-
dített is rajta, hiszen akkor vált felnőtté az ember, amikor megta-
pasztalva a rosszat megismerte a jót. A növekedés és sokasodás az 
emberiség történetében az Isten népévé válás folyamata. Isten kivá-
lasztott egy népet, majd népévé tette a pogányokat is. Isten népének 
tagjai, az egyház tagjai, foglalót (pignus) kapnak Isten Szelleméből, 
hogy eljuthassanak a tökéletességre. A foglaló a Szellem egyetemes 
kegyelmének a záloga, a Szellemé, aki a maga teljességében kiárad 
majd a feltámadásban (AH 5.8.1). Már a foglaló is a Szellem, akit az 
ember a hit által befogad a szívébe (AH 5.9.2). Az ilyen ember az egy-
házban visszanyeri eredeti természetét, amely Isten képmására és ha-
sonlatosságára lett (AH 5.10.1), de tovább tökéletesedik, testi emberből 
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szellemi emberré alakul, mert nem a test kívánságainak enged, ha-
nem a Szellem ösztönzéseinek. Az egyes ember és az emberiség fej-
lődése tehát analóg: gyermekség, növekedés, felnőttség, sokasodás, 
megerősödés, dicsőség, Isten látása, romolhatatlanság. A romolha-
tatlanság pedig Istenhez teszi hasonlóvá (AH 4.38.3). 

„Teljesen ostobák azok [ti. a markioniták], akik megvetik Isten egye-
temes gondviselését, mert tagadják a hústest üdvösségét, és elutasít-
ják annak újjászületését, azt állítva, hogy képtelen a romolhatatlanság 
befogadására. Márpedig, ha nem fog üdvözülni, akkor az Úr sem vál-
tott meg minket vérével, és az Eucharisztia kelyhe sem az ő vérében 
való részesülés, és a kenyér, amelyet megtörünk, nem az ő testében való 
részesülés. A vér ugyanis az erekből, a húsból, és a többi szervből szár-
mazik, amely az ember lényegéhez tartozik, márpedig Isten Igéje va-
lóban ezzé lett, és vérével megváltott minket. Az Apostol is így mond-
ja: »Akiben vére által megváltást nyertünk, a bűnök bocsánatát« (Kol 
1,14). És mivel »az ő tagjai vagyunk« (vö. 1Kor 6,15; Ef 5,30), és te-
remtménnyel táplálkozunk, a teremtményt pedig ő adja nekünk, hi-
szen »napját felkelti, és tetszése szerint ad esőt« (Mt 5,45), a teremtményét 
tartalmazó kelyhet vérének vallotta, amely a mi vérünket gyarapítja, 
és a teremtményből lett kenyeret saját testének állította, amely a mi tes-
tünket növeli. Ha tehát a vegyített kehely és az elkészült kenyér Isten 
Igéjét elnyerve Krisztus testének és vérének Eucharisztiájává lesz, és 
belőlük gyarapodik és áll fenn testünk állaga, miképpen tagadhatják, 
hogy az a test, amelyet Krisztus vére és teste táplál, és amely az ő tag-
ja, képes befogadni Isten ajándékát, az örök életet? Így mondja a bol-
dog Apostol is az efezusiakhoz írt levelében: minthogy tagjai vagyunk 
testének, az ő húsából és csontjából (Ef 5,30). Nem valami szellemi és lát-
hatatlan emberről beszél — a szellemnek ugyanis nincsen csontja (Lk 24,39) 
—, hanem valódi emberi szervezetről, amely húsból, idegekből, és cson-
tokból áll, és amelyet az ő vérének kelyhe táplál, és testének kenyere 
gyarapít. Amint a földbe ültetett szőlőtő (vö. Ez 15,2.6) gyümölcsöt hoz 
a maga idejében, és a földbe hullott búzamag (Jn 12,24), miután fel-
bomlott, megsokszorozódva kihajt Isten Szelleme által, aki mindent át-
fog (Bölcs 1,7), hogy azután a bölcsesség révén az ember hasznára vál-
jék, és Isten Igéjét befogadva Eucharisztiává, azaz Krisztus testévé és 
vérévé legyen, úgy a mi testünk is, amely az Eucharisztiából táplálkozott, 
majd pedig a földbe kerülve felbomlott, feltámad a maga idejében, mi-
után Isten Igéje megadja neki a feltámadást az Atya Isten dicsőségé-
re (Fil 2,11), aki halhatatlansággal övezi fel ezt a halandót, és ingyen 
megajándékozza romolhatatlansággal a romlandót (vö. 1Kor 15,53). Is-
ten ereje ugyanis az erőtlenségben teljesedik ki (2Kor 12,9), nehogy bár-
mikor is felfuvalkodottan azt gondoljuk, hogy önmagunktól van élet-
ünk, és hálátlan lélekkel Isten ellen kevélykedjünk. Sőt inkább 
tapasztalatból megtudva, hogy az ő nagyságának, és nem saját ter-
mészetünknek köszönhetően teszünk szert örök megmaradásra, soha 
ne csapjuk be magunkat azzal, hogy hamisan vélekedünk Istenről vagy 
saját természetünkről, hanem tudjuk, mire képes Isten, és milyen jó-
téteményt nyer el az ember” (AH 5.2.2–3). 
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Mint a bevezetőben hangsúlyoztam, Irenaeus Krisztus megteste-
sülésében látta a világ megalkotásának értelmét és célját. Krisztus 
az Atya Isten képmása, Isten erre a képmásra alkotta meg az embert. 
Nem egyszerűen szellemi értelemben ősképe az embernek Krisztus, 
hanem testileg is: a megtestesült Krisztus az az őskép, amelyre az 
első emberpárt és leszármazottaikat megalkotta Isten. A Teremtő 
ugyanis előre tudta, hogy milyen következményekkel jár majd a sza-
bad akarattal és önrendelkezéssel felruházott ember megalkotása; 
tudta, hogy az majd elfordul tőle, de tudta azt is, miként hívja vissza 
önmagához az emberiséget a megtestesült Igében. Krisztus teste nem 
pusztán Ádám egyik utódának a teste, hanem az a test, amely min-
tául szolgált az ember testének megalkotásához. Az első ember tes-
te így Krisztus testének képmása. 

Noha Irenaeus nem fejti ki, de teológiai szemléletéből következik, hogy 
ha Krisztus testi megjelenése a világ teremtésének célja, akkor végső so-
ron minden teremtmény e cél szolgálatára alkottatott meg, különösen 
azok, amelyek az emberi test növekedését és fenntartását szolgálják. 
A testet éltető kenyér, a víz és a bor tehát eleve eucharisztikus célból te-
rem tetett: azért tudniillik, hogy belőlük épüljön fel majd Jézus Krisz-
tus teste, az a test, amely ugyan halandó és romlandó, de amelyet a Szent-
lélek halhatatlanná és romolhatatlanná változtatott a feltámadásban. 

Egyes ókeresztény szarkofágokon a bűnbeesés jelenetét úgy áb-
rázolták, hogy Ádám kezében egy köteg búzakalász van, míg Éva egy 
bárányt tart. Irenaeus teológiája mély értelmet kölcsönöz e jelene-
teknek: a kezdet magában foglalja véget. A búzakalász és a bárány 
már a kezdet kezdetén a megtestesült Jézus Krisztusra utal, aki test-
ben eljön, hogy magához hívja a bűnösöket, és húsvéti bárányként 
áldozatul adja magát, hogy akik magukhoz veszik az ő testét és vé-
rét, azoknak örök élete legyen.

4. A teremtett világ 
a maga egészében 

eucharisztikus 
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