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A fenti római katolikus megnyilvánulásokból 
vett idézetek:
„és ezek lényegülnek át Jézus testévé és 
vérévé” . „Az Oltáriszentségben velünk levő 
Krisztust szemlélve felfedezzük, milyen az, 
aki szeret………………….
…………….A pap kezébe veszi a kenyeret és a 
bort, és felajánlja Istennek……………….
……………Az Oltáriszentségből fakadó 
forrás………………”





Az Úrvacsora útja az egyháztörténet folyamán 

 

 Eucharisztia és áldozat 

Az őskeresztyénségtől fogva Krisztus egyházban mindig éltek  az Úrvacsora 

sakramentumával. Különböző képzetek kapcsolódtak hozzá, misztikus 

elképzelések is megfogalmazást nyertek, de az 

Oltáriszentség sarok tanításai nem váltak kötelezővé (átalakulás, áldozás, 

szentségimádás).  

Az eucharisztia szót maga Jézus használta, hálákat adott az úrvacsora 

szereztetésekor az áldozat ,az áldozás vagyis a mise kialakulásában szerepe 

volt annak, hogy a szeretetvendégségre (agapé) a gazdagabbak  kenyeret, 

bort, olajat és lisztet hordtak össze és ezeket az adományokat áldozati  

ajándékoknak, áldozatoknak nevezték, amiket a gyülekezet vezető hálaadó 

imádsággal szentelt fel (eücharisztein). 

A hálaadó formula, amit a pap elmondott már nem a gyülekezetnek szolt, 

hanem az elemeknek (a kenyérhez és a borhoz) és az átváltozást célozta s a 

consecratio a megszentelés általátalakult Krisztus testévé és vérévé, amit a 

pap felajánlott Istennek Krisztus áldozataként. igy lett a mise, az áldozás az 

úrvacsora középpontja,  

Az áldozatok tartalma kezdetben nem Krisztus teste és vére volt, hanem amit 

a gyülekezet által összehordott ajándékok.  Veszedelmessé vált a helyzet 

akkor, amikor magát az úrvacsorát kezdték áldozati jellegűnek tekinteni, 

melyet nem a gyülekezet ajánl fel, hanem a püspök visz az oltára és a kenyér 

és a bor hálaadással való megszentelésében állt. 



A dogmává alakulást óriási teológiai harcok előzték meg. A 9-ik 
században élt Radbertus  ivKrisztus testi jelenlétét tanította, 
míg  Ratramnus szerint a hívek a kenyeret és bort csak 
spiritualiter et secundum potentiam veszik, tehát csak lelkileg 
veszik magukhoz. A X-XI.században Berengar     a lelki jelenlét 
mellett foglalt állást. „ Racionalisztikus gondolkodását 
alkalmazta az eucharisztiával kapcsolatos tanítására Ratramnus 
nyomán azt tanítvaː a kenyér és a bor csak jele és záloga 
Krisztus testének és vérének, de lényegükben nem változnak. 
Ezzel a nézetével Berengár összeütközésbe került barátjával, az 
ortodox Lanfranc-kal…..egy időre bebörtönözték, de Hildebrand 
(a későbbi VII.Gergely közbejárására szabadon bocsátották.”    
Lásd a részletes  leírást a római katolikus Schütz 
Dogmatikájában. .Az egész római egyház Berengárra támadt, 
egy szigetre száműzték, ott élt papi felügyelet alatt haláláig. –A 
IV. Lateráni zsinat döntötte el végül a kérdést 1215-ben 
kimondta a  transubstantiatio dogmáját, a szereztetési igék 
elhangzásakor a jegyek átalakulnak Krisztus valóságos testévé 
és vérévé. Ennek módját a katolikus Schütz igen részletesen 
tárja elénk. 



Az Úrnapi  ünnep
Az Eucharisztiának külön ünnepet 
szenteltek,1264-ben IV.Orbán pápa által. 
Az Oltáriszentség imáfdandó és 
körmenetben vitele által magát az utcát 
is rk. templommá akarja tenni. Trident a 
XIII.ülésben kimondtta, hogy……Aki 
tagadja az eucharisztikus Krisztust, azaz a 
Krisztussá lett ostyának Istent megillető 
imádatát………….átkozott legyen” 



Itt külön kell szólnunk az Eucharisztikus csodákról: 
ferrarai(1171)és bolsenai(1263) csodáról, melyek a 
dogmává tételt kísérték.
Ezeknek leírása
Ezeknek értékelése:
Valóban megtörtént?
Ha igen, nyilvánvaló, hogy a láthatatlan világ 
beavatkozásával.
Mivel a bibliai normáknak nem felel meg, nyilvánvaló, 
hogy csak a láthatatlan világ bukott részéből származó 
csodák. Így lelki, spirituális hatásuk volt a kor embereire
agyára, hogy dogmát alkossanak
a rk. közhiedelemre
és az egész római egyházra.-ma is a két beszámolót  a 
2001-évi Római Katolikus Kalendáriumból 
vettem,melyben még külön a kép felirata alá írva 
olvashatjuk: Ime, hitünk szent titka! 







Az eucharisztia  végleges formába öntése a Tridenti Zsinaton 
történt meg 1547-ben: 
1642] „Mivel pedig Krisztus, a mi Megváltónk azt, amit a kenyér 
színe alatt felajánlott [Mt 26,26; Mk 14,22; Lk 22,19; 1Kor 
11,24] igazán az Ő testének mondta, ezért az Isten Egyháza 
mindig meg volt győződve, és ezt most a jelen szent zsinat újból 
kinyilvánítja: az átváltoztatás a kenyér és a bor átalakulásával 
jár, a teljes lényege szerint lesz a kenyérből Krisztus Urunk 
testének szubsztanciája, a bor teljes lényege válik az Ő vére 
szubsztanciájává. Ezt az átváltozást a szent, katolikus Egyház 
megfelelően és sajátosan az átlényegülés szóval illeti. [2. 
kánon]” 

A Tridenti Zsinat határozatai mind a mai napig érvényben 
vannak, ezeket nem vonták vissza ezekre kell esküt tenni a 
felszentelt papoknak.



Legújabb kor eseményei: 

Megigazulásról történt megegyezés 

1999. Október 31 Augsburg, közös megállapodás a Lutheránus Világszövetség 

és a Római Katolikus egyház között, a megigazulásról. Az evangélikus egyház 

feladta a Reformáció alap igazságát, a hit általi megigazulást. Fából vaskarika: 

a hit cselekedete által igazulnak meg. A biblikus keresztyáéén hit által nyeri el 

a bűnbocsánatot és Isten igazságát, majd csak ezután következnek a hit 

cselekedetei. 



2002.október 1. Ökumenikus Charta aláírása.

Az aláírók elkötelezték magukat 

a népek és kultúrák megbékítésében, az egyház látható 

egységének munkálásában, kölcsönösen elismert keresztség 

és eucharisztikus közösség elfogadásán keresztül az egység 

munkálását  

egység keresés a zsidókkal és a muszlimokkal

„Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy 

- egymásért és a Krisztus-követők egységéért könyörgünk; 

- más egyházak lelki életének különféle formáit és 

istentiszteleteiket megismerjük és megtanuljuk becsülni őket;

- törekszünk az eucharisztikus közösség megvalósítására.

Hollandia után a magyarországi egyházak képviselői írtak alá az 

ökumenikus Chartát.



2017-ben a Reformáció 500 ünneplése 

alkalmával adták  ki a Közös Nyilatkozatot

Az ökumené korában az egyházak egymáshoz közeledésének 

így csak egy módja lehet: római részről finomítani a 

kifejezéseket úgy, hogy római dogmák érvényben maradjanak

protestáns részről  elhagyni a reformátorok tanítását és olyan 

új álláspontot kialakítani, ahol már nincs lényegi különbség 

Róma és a reformáció mai népe között. Ez napjainkban már 

megvalósult, noha még nem ment át az egyházi  és 

adminisztrációba.

Így a lutheránus egyház már 1999-re átalakította Luthernek a 

megigazulásról való tanítását, ami így a Közös Nyilatkozatban 

már nem kerül elitélés alá római részről. Ezt a magyarországi 

református egyház  2017-ben hivatalosan szintén elfogadta, 

aláírta (bár megjegyezve, hogy bizonyos fenntartásokkal 

élnek).

Az Ágostai Hitvallás bemutatásának 500-ik évfordulója alkalmával 1999-ben a Lutherásus Vilászövetség és a Római 
Katolikus Egyház írta alá. ld. A szembeállástól……..22.u.



 A Közös Megállapodásban 2017-ben a Reformáció 500-k évében  az 

ökumenikus tárgyalások eredményét közzé tették: 

„A 16-ik századnak a megigazulástanról szóló  tanbeli elitélései új 

megvilágításba kerülnek :az evangélikus egyházaknak e nyilatkozatban 

előadott tanítása nem esik a tridenti zsinat elitélései alá. Az evangélikus 

hitvallásos iratok elitélései nem alkalmazhatóak a római katolikus egyháznak 

e nyilatkozatban előadott tanítására” (KNY41).1  

 

Miután  a hivatalos evangélikus tanítás megváltozott és így az már  Róma 

számára elfogadható lett.  Látható, hogy Rómának nem kellett megváltozni. 

az „elfogadó” ugyanaz maradt-Roma semper idem est”. 

A Közös Nyilatkozatban a finomított megfogalmazások közben is igen 

vigyáztak arra, hogy megmaradjon a transsubstanciatió, a Hostiában levő 

szenvedő Krisztus, az örök áldozat, amit a pap kezébe vesz és megjelenít 

reálpresentia, a szavak általi átváltozás (szómágia) ,tehát a római egyház 

hitének szent titka mint titkos forrás megmarad-most a világkongresszus által 

is szellemi-lelki forrásként. Ebből a forrásból sokan táplálkoznak, 

közösségformáló, állandó szelemi csatorna a beavatottak és általuk a 

környezet, a világ számára. Így értelmezik a 87-ik Zsoltár 7-ik versét, a 

Kongresszus jelmondatában: „Minden forrásom belőled fakad” Az 

Oltáriszentségből. A keresztyénség bibliai alaptanítása szerint minden 

forrásunk Istenből fakad és nem az Oltáriszentségből. 

1 A Szembeállástól  közösségig, Evangélikus-raómai katolikus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben 
Luther Kiadó 2016. 

                                                             



Néhány alapvető megjegyzés a szereztetési igéhez (Máté 26,26-29)
1. „Ez az Újszövetség vére”, a páskabárány vére helyett Jézus vére, a 
páska szabadítása helyett Jézus szabadítása. Eddig az ószövetség vére a 
páskabáránnyal és a bárányáldozattal volt kapcsolatos, ez jelezte Isten 
szabadítását, az újszövetségben Jézus vére szerzi meg a bűnbocsánatot és az 
örök üdvösséget 
2. „Miután evének”. Nem a páskavacsora része volt, azt befejezték. 
Teljesen vége az Ószövetségnek, ez már az Újszövetség. A páska helyébe az 
Úrvacsorát adta, annak rendeléseit  pedig megszüntette
3. Ezért nem kell követnünk a zsidós gyakorlat elemeit, páskavacsora 
szokásait, azokat Jézus eltörölte  
• Így nem kell a gyermekeknek is adni a szent jegyeket mint a 
páskavacsorán
• nem kell kovásztalan kenyeret használni
• nem kell kóser húst enni keserű füvekkel
• nem szabad bárányt áldozni- (a mi húsvéti bárányunk már    
megáldoztatott 1 Kor 5,7.)
4. Nem ellenségeinek, hanem tanitványainak adta, ez a hívők 
sákramentuma (a János 6. nem az Úrvacsoráról szól)
5. A kenyeret és a bort is adta, az  Úrvacsorának mindkét eleme 
szükséges 



6. Nem tartotta vissza bort tőlük, hanem ezt mondta: -
igyatok ebből mindnyájan (két szín alatt úrvacsoráztak)
7. Külön adta mindkettőt, Nem borba mártott kenyeret 
adott. Ez ellenkezne szándékával és gyakorlatával
8. A tanítványainak adta -a kenyeret és a bort -és nem a 
papságnak, a tanítványok közül egy pap sem volt
9. Az, hogy ekkor pappá tette volna valamennyit, csak a 
katolikus hitvédelem része, itt erről nincsen szó. Egyszerű 
tanulatlan emberek voltak, halászok, vámszedők és egyikük  
sem végzett teológiát (esetleg Bertalan- ha azonosítható 
Náthánáellel János 1,46.)
10. Miután elmondta a szereztetési igét, a bor bor 
maradt, nem lett vérré (a szőlőtőkének termését említi a 
továbbiakban is

11. Lukács közli azt a szót is, amit a többi szinoptikus 
nem írt le:  ”az én emlékezetemre”, ezért minden úrvacsora 
Jézus halálára való emlékezés is



János 6. 
Nem az Úrvacsoráról szól

a 47. vers kifejtése a következő versekben János6/1,2,3,4,5,6,7/a,7/6b  
Bizony, bizony mondom néktek:  A ki én bennem hisz, örök élete van annak.
János 6/1
A János 6 nem az úrvacsoráról szól, mert akkor ezt még nem szerezte, csak később
János 6/2
az Úrvacsorát tanítványainak adta és nem ellenségeinek kinálgatta- míg a hitet igen  
Bizony, bizony mondom néktek: A ki én bennem hisz, örök élete van annak 47.v.
János 6/3
a hit evéséről és ivásáról beszél
nem testi evésről szó hanem lelki evésről 
A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, 
lélek és élet. 63.v.
János 6/4.
A Krisztussal való hit -kapcsolatról szól János 6. nem az Úrvacsora evéséről, Aki Jézusban hisz- aki 
bennem hisz, 
meg nem szomjúhozik 35.v.
Ezt fejti ki. Tehát, aki bennem hisz…..aki énbennem hisz……
Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképen meg nem 
éhezik, 
és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha

https://www.online-biblia.ro/bible/1/JHN/6


János 6/5
Lelki kenyéről van szó
33-34.v. add ezt a kenyeret…..aki hisz bennem (a lelki kenyeret eszi)
Mert az az Istennek kenyere, a mely mennyből száll alá, és életet ád a világnak
35. v. kenyér=hozzám jön
ital=hisz bennem   és nem fogaival rágja, torkával nyeli a JézustJános6/6
Azok a jók(javak),amiket hirdet és kiábrázol nem testi, hanem lelkiek: 
bűnbocsánat, a lélek üdvössége
János 6/7
Jelképes beszéd ez mint az Ószövetségben oly sokszor
Ján 6/7/a
Mi a páskabárány? Ha a  ti fiaitok megkérdez téged, magyarázd meg. Ezt jelenti. 
Nem a szertartás maga adja a szabadítást, hanem arra emlékeztet, ami a valós 
szabadítás volt 2 Mózes 12, 26 kk.
Ján 6/7b. Mi a hét tehén 1 Móz 41,18.kk., a kőszikla 1 Kor 10,4, a körülmetélés
1 Mózes 17,10 ?
Jelképes beszéd, mint oly sokszor az Ószövetségben



Logikai érvek      L 1,2,3
(normális józan gondolkodás, amit Isten adott és a megtéréskor 
jól működővé tett-metanoia) 

L 1. A testi jelenlét ellenkezne Jézus kijelentésének céljával: 
az ő halálát hivatott kiábrázolni, nem az életét. 
Ha Krisztus valósággal benne lenne a szent jegyekben,
csak megdicsőült formában lehetne jelen, hiszen már nem 

szenved, 
hanem megdicsőült formában van, nem pedig megalázott 
voltában, 
ez már elmúlt. Így nem az úrnak halálát hirdetné, hanem 
dicsőségét



Logikai érvelés 2.   (L 2.) 

A normális érzékeléssel is ellenkezik, ami azt mondja, hogy az 
Úrvacsora kenyérben nincs hús, hanem csak kenyér
Márpedig ha a normális érzékelésnek nem hiszünk, oda lesz a 
keresztyénségünk bizonyos volta
Hinnünk kell sok mindent, amit érzékelésünkkel nem 
foghatunk, de amik azonban azokkal nyilvánvalóan ellenkeznek  
,azokat nem kell elhinnünk.
Egészen biztos Krisztus földi életének és feltámadásának 
igazsága, mert nem egyébben áll, mint az érzékelések 
bizonyságtételein 2 Pt 1,16,  1 János 1,1 + a 40 nap alatti 
megjelenések (vele ettünk és ittunk Apcsel 10,42,    500-nak 
egyszerre megjelent 1 Kor 15,6    Apcsel 10,31
Vajon szabadna így szólni:- tapasztalom hogy ez kenyér és nem 
más,  de nem hiszem, mert ez Krisztus valóságos teste
Nem szabad lett volna Tamásnak ezt mondani:-látomugyan, 
hogy z Krisztus teste, tapasztalom is, hogy ezek a sebeknek 
helyei, mindazonáltal nem hiszem  hogy ez a feltámadott 
Krisztus teste légyen?
De vajon így cselekedett-é?
Egyáltalán nem! Hanem miközben szemeivel látta és kezeivel 
tapasztalta, rögtön ezt kiáltotta:-én Uram és én Istenem  



Logikai érvelés 3.     L 3.

Isten megteremtette azokat a dolgokat, melyek lehetségesek.
Tehát amik eleve nem lehetnek, azokat maga Isten sem tudja 
és akarja megvalósítani-
Pl. azt hogy valami (ugyanaz) legyen is meg ne is legyen azt 
maga Isten  sem  cselekedheti meg, az önmagában 
ellentmondás, önmagában nem lehetséges

Márpedig az Úrvacsorai kenyérben levő Krisztus teste ugyanaz 
legyen, ami már előtt megvolt, akkor ugyanazon dolog 
egyszersmind lenne is meg nem is lenne,
ti. Krisztusnak a szűz Mária méhében fogant teste már 
valósággal megvan
ami test pedig a kenyérből lesz, még valóságban nincs meg,
így Krisztus ugyanazon teste egyidőben lenne is meg nem is, 
van is meg nincs is, 
ezt maga Isten sem cselekedheti meg



1 Kor 11,26-28. A szereztetési igék elhangzása után is Pál kenyérről és nem testről 
beszél
27.v. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát 
hirdessétek, a míg eljövend.
28.v. Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr 
teste és vére ellen.
Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból 
a pohárból,

Ugyanígy  Jézus az utolsó vacsorán szavainak elmondása azután nem vérről, hanem a 
szőlő terméséről beszélt 
Máté 26,29. Mondom pedig néktek, hogy: Mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének 
ebből a terméséből mind ama napig
a mikor újra iszom azt veletek az én Atyámnak országában.
=A kenyér-- kenyér marad, a bor bor marad

https://www.online-biblia.ro/bible/1/1CO/11
https://www.online-biblia.ro/bible/1/1CO/11


1 Kor 10,16   A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus 

vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus 

testével való közösségünk-é? 

és a 18.v. Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! A kik az áldozatokat eszik, 

avagy nincsenek-é közösségben az oltárral? 

Közösség aaaz Oltárral, közösség Krisztus testével. Az oltárral való közösség 

csak lelki-szellemi lehet, nem azt jelenti, hogy harapdálja az oltárt,-ami szájába 

kerül, az a bálványáldozati hús- 

A Krisztussal való közösség nem Krisztus testének evését jelenti, hanem annak 

kiábrázolását a kenyeret eszi 

Így a Krisztus testének evése nyilvánvaló módon a kenyér evését jelenti 

mint a pogányok nem a bálványt magát eszik (Shiva egyik karját), hanem a 

bálványáldozatot-és közben szellemileg azonosulnak a bálvánnyal 

így a kenyeret eszem és lelkileg azonosulok Krisztussal,  de közben 

nem rágom fogaimmal a testét és nem iszom torkommal az ő vérét, 

hanem a kenyeret rágom és lelkem vele egyesül 



A Zsidókhoz írt levél evidenciái:  
7,27 „egyszer”  - 

A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját 

bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, 

maga-magát megáldozván. 

9,12 már megszerezte az örök váltságot 

És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be És 

nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer 

s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve 

 

9,15-28 nem sokszor áldoz, nem sokszor szenved: egyszer…….Nem is, hogy 

sokszor adja magát áldozatul, mint a hogy a főpap évenként bemegy a 

szentélybe idegen vérrel; 

26.v. Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; 

így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a 

bűnt. 

egyetlen áldozata volt Zsid 10,14     Mert egyetlenegy áldozatával örökre 

tökéletesekké tette a    



Nem minden Krisztus igazi Krisztus
Máté 24,26
Krisztus testileg a mennybe ment és onnan 
csak a világ végén jön vissza. Nincs itt testileg a 
földön 
és nincs benne az oltáriszentségben!
Máté 24,23 és 26-27  
Lukács 17.23,24   Apcsel 1,11   János 6,61-62
Ha azt mondják itt a Krisztus, ott a Krisztus, ne 
higgyétek
Ha azt mondják: itt van! - ne higgyétek, nincs 
benne az oltáriszentségben. 



Már nem szenvedhet ma Krisztus:

Róma 6,9. (többé meg nem hal)

Tudván, hogy Krisztus, a ki feltámadott a halálból, 

többé meg nem hal; a halál többé rajta nem 

uralkodik….

Ezért mi reformátusok a keresztet használhatjuk 

bár jelképként, de corpus nélkül, mert az a 

szenvedő Krisztust ábrázolja (crucifix). Gályarab 

prédikátorainknak ezt kellett volna megcsókolniuk 

szabadulásuk érdekében.



A felmerülő problémák
transsubstantiáció
testi benne lét
szentségimádás
áldozat
sakramentalizmus



Az ökumené kérdései

A mostani ökumené helyett egy tiszta, követhető, igazi kapcsolódás rendszert 

kellene megfogalmazni, az ökumené  keretéből kivenni és beépíteni  egy másik 

rendszerbe mindazt ami jó. Megfogalmazni, milyen is az igazi ökumené. Illetve 

más szót keresni, mert ez a mozgalom már meg van terhelve egy  olyan 

örökséggel, ami nem követhető, és lejáratott,  továbbá nem mozog szabadon, 

mivel  Róma irányítása alatt működik akkor is, ha hivatalosan Róma nem tagja 

az ökumenikus mozgalomnak.

Különböző korszakok különböző jelszavai.  A XVI.századé  igazság  -bármi áron.  

A XX.és XXI-ik századé: egység bármi áron: Tolerancia. Legalább a vallásos 

dolgokban legyen megértés és egység. Ne a különbözőségeket keressük, hanem 

azt ami összeköt. 

Legjobb a kettőt összekapcsolni: békesség, megértés- de nem az igazság 

rovására. S ha mindenben nem is tudunk megegyezni, a szeretet egysége 

maradjon meg. Tehát  tolerancia-vallásszabadság, lelki erőszakmentesség, 

szabad szív, mindenek előtt a szeretet, de legfontosabb  Isten Igéjének 

útmutatása. 



Egyháztörténeti könyvemben bemutatom azokat az embereket, akik becsületes 

római katolikusok voltak, de megérintette őket az evangélium és igazán 

újjászülettek. Lelki formálódásuk, csendes változásuk mutatja azt a lelki 

állapotot, melyben Isten vezeti övéit ma is a római katolikus egyházban. Nagy 

szeretettel és imádsággal gondolunk rájuk.  Említett könyvemben megismerjük 

Zwingli vallásos fejlődését, igazság keresését, ő mint becsületes plébános 

miként jutott el egy kis alpesi faluba, ahol a plébános egy évszázadokkal korábbi 

liturgia szerint szolgáltatta kis az úrvacsorát két szín alatt.  Valóban hitének szent 

titkáról volt szó, amit a Szentlélek magyarázott meg hitelesen. Így történik ez 

meg ma is római katolikus testvéreink, barátaink életében!

Az ökumené manapság a római katolikus prozelitizmus eszköze lett: ez a nagy 

gyüjtőháló, amibe belegabalyoodnak a más vallásúak, aki pedig a hálót kiveti és 

összehúzza, a mindenkori pápa az.

Reformáció valójában, Ébredés Alapítvány Pécel2018.
Re3formáció valójában 57.o.



Az Ökumené története: feldolgozás alatt
Jól indult, nemes célokért, kiváló emberek vettek benne 
részt.1948.Amsterdan. A bázis egyértelműen megfogalmazta, 
hogy azon közösségek mozgalma, melyek Jézus Krisztust 
egyedüli megváltónak tartják, a világ előtti egyégük 
megmutatásával kívánnak megjelenni az életben
1961,1968,1972,
Balratolódás: Prága
Róma átveszi az irányítást



Idézetek:
Amikor szemléljük és befogadjuk őt az Eucharisztiában, akkor Ő 
maga közvetlenül kíván bennünket alakítani, formálni. Az 
Oltáriszentségben velünk levő Krisztust szemlélve felfedezzük, 
milyen az, aki szeret.
Az Oltáriszentségben velünk levő Jézus valóságos mennyország 
közöttünk
.A szentmisében a felszentelt pap ezeket a teremtett dolgokat 
veszi a kezébe, és ezek lényegülnek át Jézus testévé és vérévé. 
A pap szolgálata főként abban áll, hogy összekapcsolja a hívők 
önátadását Jézus áldozatával, és megszentelje a népet (vö. KEK 
1566). A papi szolgálat hozzájárul, hogy Isten és az emberek 
közötti szeretetkapcsolat, kommunió megerősödjön.
Az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust szemlélve 
felfedezzük, milyen az, aki szeret. Egészen önmaga marad, 
miközben isteni valósága a kenyér és a bor színe alatt rejtőzik 
el. Képes arra, hogy egyszerű legyen. Elérhetővé teszi magát. 
Van bátorsága önmagát másoknak odaajándékozni. Áldozatot 
hoz. Fel tudja vállalni a törékenységét és kicsinységét. Erejét és 
méltóságát azáltal valósítja meg, hogy szabadsággal 
ajándékozza meg a másik személyt: kiszolgáltatja magát a 
szeretetnek.
A vele eltöltött csendes időkben – szentségimádások 

alkalmával – két barát időzik egymással
A pap kezébe veszi a kenyeret és a bort, és felajánlja Istennek (a 
szenvedő Krisztust, megjelenített áldozatát)
ld továbbá a Tridenti Zsinat határozatait  





Csak az látja ennek szükségességét, aki nincs hit általi napi 
kapcsolatban Krisztussal. Ezért  meg kell erősíteni a gondolatot: 
Hit általi kapcsolat Krisztussal. Sola fide- s nem érzékszervek 
érzési kapcsolata, nem testi-testi kapcsolat: mert az 
Oltáriszentség az:
materiális ,dologiasított, kézbevehető, papok által létrehozott, 
papok által kiszolgáltatható, 
szemléljük és befogadjuk őt az Eucharisztiában
Oltáriszentségben velünk levő
és ezek lényegülnek át Jézus testévé és vérévé. miközben isteni 
valósága a kenyér és a bor színe alatt rejtőzik el 
ezek lényegülnek át Jézus testévé és vérévé. A pap szolgálata 
főként abban áll, hogy összekapcsolja a hívők önátadását Jézus 
áldozatával,
szentségimádások alkalmával  (az ostyában imádják Krisztust)



Hostia 

a pap létrehozza, a szenvedő Krisztust felajánlja, ebbe az áldozatba a hívőket 

bekapcsolja 

Az ostya, a Hostia= 

szenvedő személy 

azért alakul át, hogy szenvedhessen 

kifejezés: szenvedését állandóvá tenni, megjeleníteni 

így mindennap bűnhődik, áldozatának  örökkévaló folytatása 

Krisztus a misében öröké feláldozza magát 

ez a kereszten levő corpus jelentése (crucifix),Krisztus még most is haldoklik a 

világ bűneiért (a gályarab prédikátorok ezt ezért nem csókolták meg) 

ezt az eucharisztiában levő örökkévalóáldozatot isteni tisztelet és imádat illeti 

meg ez a latreia 

nemsak az áldozás  pillanatában, hanem utána is, akár a monstranciában, 

akár az úrnapi körmenetben 

 

tehát benne van 

szenved 

bűnbocsánatot szerez 

forrás 







Végül hallgassuk meg dr.Sebestyén Jenő intelmeit, amit az 
1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszus előtt mondott:
„Miután kifejté kérését, hogy a protestánsokat ne zaklassák az 
Eucharisztiával kapcsolatban  „
„Ebből az is következik, hogy.elveinkből kifolyólag- mi se 
zavarjuk a római katolikus egyházat a maga belső ünnepében. 
Református emberek tehát  a kongresszusnak még csak a tájára 
se menjenek, s így az oltáriszentség diadalmas  
körülhordozásának útvonalára se vonuljanak ki kiváncsi 
lélekkel, hanem vonuljanak vissza házaikba, vagy végezzék 
rendes napi munkájukat,, olvassák bibliájukat vagy a református 
igazságokat tanulmányozzák s azok szépségérő elmélkedjenek, 
az Isten dicsőségét szakadatlanul szolgálni vágyó lélek szent 
református értelmezésű eucharisztiájával.  


