EUCHARISTIN
1. "Eukaristi" betyder "tacksägelse". Denna tacksägelse gäller det faktum att Gud i sin Son
har gett oss "allting samtidigt med honom" (Rom 8:32).
2.

I eukaristin lever vår tro på Jesus själv som det jordiska livet lever på mat och dryck.
Den har för det andliga livet, nämligen tron, samma effekt som jordisk mat och jordisk
dryck har för vårt jordiska liv: Bevara, öka, återställa, glädja (Florens koncilium, DH
1322).

3. Uttrycket "transsubstantiation" syftar på att detta verkligen sker i eukaristin och
därmed utgör dess "substans". Orddelen "trans-" visar att det finns en kontinuitet mellan
det som ursprungligen var jordisk mat i form av bröd och vin och det faktum att de nu
fortfarande är mat och dryck, men för tron. Därför är eukaristins species inte tillfälliga
eller oviktiga.
4. . Kristus är närvarande i eukaristin som mat och inte som under en ädelsten. Tillbedjan
av eukaristin i monstransen är också en förberedelse för nattvarden.
5. Ordningsföljden i de eukaristiska invigningsorden: "Ta och ät, detta är min kropp", "Ta
och drick, detta är ..." visar att dessa ord inte bara syftar på brödet och vinet utan
också på hela måltidens gemenskap. Detta kallas därför också för "Kristi kropp".
Invigningsorden gäller alltså även själva församlingen. Vi bekräftar detta med "Amen"
när vi tar emot eukaristin (Augustinus).
6.

Inrättningsberättelsen föregås av epiklesis, åkallandet av den helige Ande över
gåvorna. Och efter berättelsen om instiftandet följer anamnesen (bön till minne av
Herrens död och uppståndelse), som avslutas med åkallandet av den helige Ande över
församlingen. De två bönerna före och efter berättelsen om instiftandet hör faktiskt
till den utvidgade formen av sakramentet; detta kan jämföras med hur hela
ordinationsprefationen för prästvigning utvidgar den väsentliga meningen i den. Det är
till denna helhet (epiklesis, institutionsnberättelse, anamnesis) som ropet "Trons
mysterium" hänvisar.

7. Eukaristin är ett "offer" i en ny mening, först och främst i riktningen från Gud till oss:
"Gud har älskat världen så mycket att han gav sin egen Son för den" (jfr Joh 3:16). Men
det är just detta som gör att Guds son lyder Faderns vilja, att han ger sig själv för oss.
På så sätt bevaras också den uppåtgående riktningen från världen till Gud.
8. Enligt institutionen tas eukaristin emot under de två species bröd och vin. Om man av
praktiska skäl begränsar sig till utdelning i form av bröd, är det trots denna "förkortning"
sant att man erhåller sakramentets fulla nåd.
9. 9 Rädslan för att andra kristna kyrkor har förlorat eukaristins sanna sakrament genom
att förlora det vigda kyrkliga ämbetet går inte ihop med konciliets uttalande att
ämbetet i kyrkan är omistligt (LG 27:2). Endast dess tecken får förkortas. I själva verket
ges ämbetet som en "nödvändig möjlighet" som inte kan lösas, i strukturen att till och
med allas tro fortfarande kommer från hörandet.
10. 0 Redan den blotta önskan om sakramentet deltar i sakramentets fulla verkan. Men
denna önskan består just i önskan att faktiskt ta emot själva eukaristin, och bara är
förhindrad genom omständigheterna.
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