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Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a 

könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan 
az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az 
elsőszülött miatt szoktak. Azon a napon olyan nagy gyász lesz Jeruzsálemben, 
amilyent Hadad-Rimmónért szoktak tartani a megiddói völgyben. Gyászolni fog 
az ország, külön-külön minden nemzetség: külön Dávid házának a nemzetsége, 
asszonyaik is külön; külön Nátán házának a nemzetsége, asszonyaik is külön; 
külön Lévi házának a nemzetsége, asszonyaik is külön; külön Simei nemzetsége, 
asszonyaik is külön. A többi nemzetség is mind, külön minden nemzetség, 
asszonyaik is külön. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói 
számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. 

 
Imádkozzunk!  
 
Urunk! Most, ebben a reggeli órában hadd tekintsünk Rád, és hadd 

magasztaljunk Téged! Hiszen vállaltad a velünk való közösséget. Vállaltad, hogy 
erre a földre jössz, az emberi nyomorúság, az emberi szenvedés mélyére. 
Vállaltad értünk a halált. De köszönjük Urunk, hogy a harmadik napon 
feltámadtál. Urunk! Amikor magasztalunk Téged, és amikor Rád tekintünk, 
akkor hadd tekintsünk sajátmagunkra is, és hadd lássuk meg a kontrasztot. Hadd 
lássuk azt, hogy Te világteremtő Úr vagy, mi pedig kicsiny teremtményeid. Te 
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vagy a végtelen, mi pedig a végesek. Te vagy a Szent, az Igaz, a Tökéletes, a 
Bűntelen, mi pedig a bűnösök, a szentségtelenek, az igaztalanok. És mégis, 
amikor látjuk ez a szakadékot, Urunk, magasztalunk Téged, mert ezt a 
szakadékot Te hidaltad át kereszthalálod és feltámadásod által. Ezért kérünk, 
amikor magunkra tekintünk, akkor ne tekintsünk magunkra úgy, hogy Téged ne 
lássunk. Hogy ne csak a bűneinket, ne csak a nyomorúságainkat, ne csak a 
vétkeink mélységét lássuk, hanem lássuk a Te kegyelmedet is. de hadd kérjünk 
arra is, hogy amikor Rád tekintünk, akkor, ugyanakkor hadd tekintsünk magunkra 
is, mert különben nem értjük meg a megváltás miértjét, a megváltás értelmét és 
célját. Mert akkor nem érthetjük, hogy miért kellett a kereszten meghalnod. 
Urunk! Adj egységet a hitünkben! Adj egységet a cselekedeteinkben, hogy 
minden Rólad beszéljen, hogy hadd lehessünk engedelmes gyermekeid, akik 
átéltük a megváltás valóságát, az újjászületés titkát, és akik járunk a keskeny 
úton, a megérkezésig! Így könyörülj rajtunk, így adj bűnbocsánatot és örökéletet! 
És hadd kérjünk arra, hogy erre az órára add a Te Lelkedet, hogy Igéd által, 
Lelked nyomán értsük, amit üzenni akarsz nekünk! Könyörülj az Ige hirdetőjén, 
és könyörülj mindannyiunkon, akik hallgatjuk a Te szavadat!  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése:  
 
Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy 

lemossa a vétket és a szennyet. (Zak 13,1) 
 
 
Igehirdetés 
 
Kedves Testvérek!  
Nyilván ti is ismertek olyan történeteket, amikor egy koccanásos baleset 

után az autós elmegy a szervizbe, hogy a behorpadt karosszériát rendbe hozassa. 
Akkor a javító egyetlen egyet üt a karosszériára, és a javítás tökéletes. Aztán 
benyújtja a számlát: nyolcezer forint. Na de miért? Hát ebből maga az ütés talán 
lehet ötszáz. A többi hétezer ötszáz azt jelenti, hogy tudja, hogy hova kell ütni. 
Mert én hiába nézném az autót, hiába látnám, hogy be van horpadva, nem tudnám 
igazán, hogy hova kell ütni, hogy tökéletesen a helyére ugorjon.  

Vagy hogyha mutatnak nekem valamit, amihez nem értek, nézhetem, de 
nem látok benne semmit. Mert ha nekem mutatnak egy óraszerkezetet, amely 
elromlott, látom ott a rugókat, meg látok mindenféle alkatrészt, de hogy mi lehet 
rossz benne, arról fogalmam sincs, hiszen nem értek az órához.  

Így van ez Isten országában is. Lehet nézni úgy, hogy a lényeget mégsem 
látjuk, mert nem értjük, nem ismerjük, hogy mi van előttünk.  

Van egy régebbi, közismert felszólítás, hogy „Láss, ne csak nézz!” Így 
olvastam az Igében, hogy „Rátekintenek arra, akit átdöftek…” A mai Igének 
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pontosan ez az üzenete, az „igazi rátekintés”, amikor nemcsak nézünk, hanem 
látunk is.  

 
De mielőtt az Ige üzenetét megkeresnénk, azelőtt hadd mondjak el egy 

előzetes megjegyzést, méghozzá arról, hogy a próféciák többször is be szoktak 
teljesedni. Erről valamikor már szóltam közöttetek. Általában a próféciáknak van 
kétszeres, háromszoros beteljesedése is. Itt, ennél a zakariási próféciánál 
háromszoros beteljesülésről beszélhetünk. Az első a szó szerinti beteljesedés. A 
második a lélek szerinti beteljesedés, a gyülekezet történetében. És végül szó 
szerint és lelki értelemben majd Izráel népének a történetében.  

► A szó szerinti azt jelenti, hogy amikor az Úr Jézus függött a kereszten, 
amikor közeledett a szombat, és a két lator lábszárcsontját eltörték, hogy 
meghaljanak, akkor odamentek Jézushoz, és látták, hogy már kiszenvedett; a Ő 
lábszárcsontját nem törték meg, hanem a katona egy dárdát, egy lándzsát 
beleszúrt az oldalába, amelyből azonnal víz és vér jött ki (Jn 19,34). Itt idézi 
János apostol ezt a zakariási próféciát: „Néznek majd arra, akit átszúrtak.” (Jn 
19,37) Ez a prófécia szó szerinti beteljesedése ott, nagypénteken, amikor azok, 
akik ott voltak, a kereszt alatt néztek arra, Akit átszúrtak, Akit átszúrt a római 
katona.  

► De nemcsak ez a beteljesedés történt meg, hanem a prófécia lelki 
értelemben is beteljesedett, méghozzá az első pünkösdkor. Amikor Péter apostol 
pünkösdi beszéde elhangzott, és így szólt a tömeghez: Tudja meg tehát Izráel 
egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: azt a 
Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” Amikor ezt hallották, mintha szíven találták 
volna őket… (ApCsel 2,36-37) Ez a nagy rátekintés, ez a nagy felismerés, amikor 
háromezer ember tért meg egyetlen órában.  

► De két beteljesedése van ennek a zakariási próféciának, nemcsak ez a 
testi rátekintés nagypénteken és ez a nagy lelki rátekintés pünkösd vasárnap, 
hanem az utolsó időkben, Izráel népének történetében is egyszer majd még 
beteljesedik. Ugyanis a tökéletes beteljesedése ennek a próféciának még nem 
következett be. Hiszen a folytatásban ilyeneket olvasunk: „Azon a napon olyan 
nagy gyász lesz Jeruzsálemben, amilyent Hadad-Rimmónért szoktak tartani a 
megiddói völgyben. Gyászolni fog az ország, külön-külön minden nemzetség: 
külön Dávid házának a nemzetsége, asszonyaik is külön; külön Nátán házának a 
nemzetsége, asszonyaik is külön; külön Lévi házának a nemzetsége, asszonyaik is 
külön; külön Simei nemzetsége, asszonyaik is külön. A többi nemzetség is mind, 
külön minden nemzetség, asszonyaik is külön.  

Ez egy egyetemes gyász. Ilyen még nem volt, de lesz. Mert egyszer majd ez 
is beteljesedik. Ez lesz az, amiről Pál apostol a Rómaiakhoz írt levelében így ír: 
Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek 
tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, 
amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész 
Izráel, ahogyan meg van írva: „Eljön Sionból a Megváltó; eltávolítja a 
hitetlenséget Jákób házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor 
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eltörlöm bűneiket.” Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében 
tiértetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai 
és elhívása visszavonhatatlanok (Róm 11,25-29).  

Egyszer tehát Isten majd helyreállítja Izráel házát is, méghozzá úgy, hogy 
rátekintenek arra, Akit átdöftek, és majd siratják, mint ahogyan az egyszülöttet, 
szokták siratni. Ez lesz majd a nagy helyreállítás, a nagy egybeszerkesztés, 
amikor az Isten népe végre megint egy lesz, amikor a Gyülekezetből származó 
hívek és az Izráel népéből származó hívek együtt, egy szájjal, egy lélekkel fogják 
dicsőíteni az Urat.  

Szintén ezt bizonyítja az a megjegyzés, hogy „azon a napon”. Azon a napon 
olyan nagy gyász lesz Jeruzsálemben. Amikor az Igében ezt olvassuk, hogy 
„azon a napon”, akkor ez mindig az Úr napját jelenti. Nézzék meg a Testvérek, 
amikor a próféciákban ezt olvassuk, hogy „azon a napon”, az mindig az Úr napját 
jelenti. Mi, akik már természetesen újszövetségi ismeretekkel tekintünk ezekre az 
Igékre, tudjuk, hogy ez az a nap, a Úr napja, amikor majd Jézus Krisztus 
visszajön hatalommal és dicsőségben.  

 
Most pedig lássuk az Ige üzenetét három pontban. Az igazi rátekintés 

előzményéről szeretnék néhány szót szólni, majd az igazi rátekintés 
következményéről, végül az igazi rátekintés eredményéről.  

 
 az első tehát az igazi rátekintés előzménye. A 10. vers első felében 
ezt olvassuk: Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a 

könyörület és a könyörgés lelkét.  
1 
Miről van tehát szó? Arról, hogy mi nem tudunk csak úgy feltekinteni 

Krisztusra, Akit átdöftek a kereszten. Ha fel is tekintünk, nézünk, de nem látunk. 
Nézünk, de nem értünk. Isten a kezdeményező fél, Ő adja a Lelket. Hiszen 
amikor ezt olvassuk, hogy Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom 
a könyörület és a könyörgés lelkét, akkor így folytatódik: Rátekintenek arra, akit 
átdöftek… Amíg Isten az Ő Lelkét nem árasztja ki, addig mi nem tudunk 
felnézni, Rá tekinteni. Addig, hogyha Rá is tekintünk, nem látunk semmit, mert a 
szemünket, az értelmünket lepel borítja, és nem értjük, hogy miről van szó.  

Isten a kezdeményező fél, Ő adja a Lelket, Isten Szent Lelke nélkül 
legfeljebb csak nézünk, de nem láthatunk. Megtérésünk előtt nem fájnak igazán a 
bűneink. Sőt igazán nem is látjuk a bűneinket.  

Többször elmondtam már, hogy Kelenföldön, beosztott lelkész koromban 
megtért egy leány, és megtérése után újra meg újra bejött a lelkészi hivatalba, és 
kérdezgette, hogy „ez is bűn, meg az is bűn?” S akkor mondtam neki, hogy 
„igen!”, mert addig nem látta, hogy mi a bűn. Amikor megtért, akkor megértette. 
Megértette a bűnt és megértette a megváltást. És attól kezdve érzékeny lett a 
szíve arra, hogy Isten kedvét keresse. Újra meg újra látta, hogy „igen, ez is bűn, 
meg az is bűn, meg amaz is bűn”, és szeretett volna megtisztulni a bűneiből.  

Én is, mielőtt megtértem volna – ezt is elmondtam már többször –, hittem, 
hogy bűnösök vagyunk, hittem, hogy én magam is bűnös vagyok, hiszen minden 
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ember bűnös, és én is ember vagyok. Hittem azt is, hogy Krisztus meghalt a 
bűnökért. Olvastam az Igét. Néztem, de nem láttam. Nem értettem a lényeget, 
nem volt személyes hitem. Néztem, de nem láttam! Hittem ugyan, hogy Jézus 
Krisztus meghalt a bűnökért, és ezért meghalt én értem is, de hogy én értem miért 
kellett meghalnia, azt megtérésem órájáig nem értettem! 

Isten Szent Lelke nélkül csak nézünk, de nem látunk. Isten Szent Lelke 
nélkül nem látjuk, hogy te és én voltunk azok, akik átdöftük Őt a kereszten. Hogy 
a mi bűneink miatt szegezték oda fel Őt. Hogy a mi bűneik miatt kellett olyan 
keservesen szenvednie. Hogy a mi bűneink juttatták el Őt a halálba. És micsoda 
szenvedések árán! Amíg Isten nem adja az Ő Szent Lelkét, addig nézünk, de nem 
látunk. Addig nem fogjuk fel Jézus keresztjének a lényegét, az áldozat lényegét, 
hogy erre miért volt szükség.  

Hisszük, mert talán a szüleink ebben neveltek. Hisszük, mert talán a 
hittanórán ezt mondták az oktatóink. Hisszük, mert vasárnapról vasárnapra ezt 
halljuk. De csak az eszünkkel hisszük. Az „Igen” csak a fülünkig ér, vagy csak az 
eszünkig, de nem megy le a szívünkig. Mert Isten Szent Lelke nélkül nem értjük, 
hogy miért volt rá szükség, miért kellett Jézusnak meghalnia.  

Az igazi rátekintés előzménye tehát az, hogy Isten a kezdeményező fél, Ő 
adja az Ő Szent Lelkét.  

 
 Az igazi rátekintés következménye pedig az, amit alapigeként 
olvastam fel: Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, 

ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az 
elsőszülött miatt szoktak. Az igazi rátekintés következménye tehát a bűnbánat és 
a felismerés.  

2 
Öt versben a gyász egyetemességét részletezi az Ige. Ahogy külön-külön 

mondja el, hogy milyen nemzetségek, hogyan gyászolják az Isten egyszülött Fiát, 
hogyan ismerik fel, hogy kicsoda Ő.  

Van egy érdekes különbség a két fordítás között, hadd térjek ki erre. Károli 
úgy fordította ezeket a verseket, hogy „Reám tekintenek…”, egyes szám első 
személyben. Az új fordítás úgy adja vissza, hogy „Reá tekintenek…” Mindkettő 
jó, mert a kétféle kézirat van birtokunkban. Tehát a héber nyelvű kéziratok közül 
az egyik így mondja, a másik kézirat úgy mondja. De így is jó, meg úgy is jó. 
Hiszen Jézus Krisztus Isten második személye, a Szentháromság Isten harmadik 
személye, ezért lehet úgy is mondani, hogy „Reá tekintenek…”, de lehet úgy is, 
hogy – mivel Isten üzeni az Ő Igéjében –, hogy „Reám tekintenek…”  

Továbbá azt mondja az Ige, hogy „mint az egyszülöttre”, úgy gyászolják, 
mint az egyszülöttet. Igen! Hiszen Jézus Krisztus egyetlen gyermek, mint Isten 
Fia, Isten egyszülött Fia.  

És úgy is helytálló, ahogyan folytatódik az Ige, hogy „mint az 
elsőszülöttet…” hiszen elsőszülött mint ember fia, mint Máriának a fia. Mert 
tudjuk, hogy Máriának Jézus születése után még születtek gyermekei. Tehát 
egyszülött, mint Isten Fia, és elsőszülött, mint ember fia. Felismerni azt, hogy 
Kire tekintünk, felismerni azt, hogy Ki ez a Jézus Krisztus: ez az igazi rátekintés!  
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Ekkor felismerjük, hogy mit tettünk ellene! Hogy mélységes bűntudattal és 
bűnbánattal gyászoljuk Jézust, és gyászoljuk sajátmagunkat.  

De mikor a bűnbánatra, a gyászra gondolunk, hozzá kell tennünk, hogy bár 
akkor ott, nagypénteken Jézust a keresztre adtuk, és ezért gyászolhatjuk Őt, de ne 
felejtsük el, hogy három nap múlva feltámadt – és a gyász vígságra fordult.  

A másik pedig, ami a mi részünk, hogy a bűnbánat önmagában nem 
elegendő, semmit sem ér. Gondoljunk arra a példára, amit szintén sokszor 
szoktunk emlegetni, Júdás és Péter példájára: mindketten bűnbánatra jutottak. 
Péter bűnbánatra jutott, miután megtagadta az Urat; kiment, és keservesen sírt. 
Júdás is bűnbánatra jutott. Sőt jóvá is akarta tenni a dolgot: visszavitte a harminc 
ezüstöt. De aztán kiment, és felakasztotta magát. Nem elég a bűnbánat, és ezért 
van szükség majd a folytatásra is. Nem elég a bűnbánat, mert az olyan, mint 
amikor Jézus példázata szerint a tisztátalan lélek kimegy az emberből, s aztán 
lakatlan helyeken bolyong, és arra gondol, hogy milyen jó volt nekem, ahol 
voltam. Vesz maga mellé még hét, magánál gonoszabb lelket, és visszatérnek, és 
az ő házát – így mondja Jézus a példázatában – „felékesítve és üresen találja”. 
(Mt 12,43 k; Lk 11,24 k). Bemennek abba, s annak az embernek az állapota 
rosszabb lesz, mint először volt.  

Nem elég tehát a házat kiseperni és felékesíteni, majd üresen hagyni! Éppen 
így nem elegendő a bűnbánat sem. Nem elegendő a bűnbánat, amikor látjuk, 
hogy mit követtünk el, hanem bűnbocsánatra is szükségünk van. Júdás nem nyert 
bűnbocsánatot, de Péter bűnbocsánatot nyert.  

3 Ezért, harmadjára, hadd mondjam még el azt is, hogy az igazi 
rátekintés eredménye a bűnbocsánat. Ezért is kértem, hogy olvassa fel 
testvérünk a 13. rész 1. versét, amelyik már tulajdonképpen nem tartozik ahhoz 
az Igéhez, amit mára jelöltünk, de annyira ide kapcsolódik: Azon a napon forrás 
fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a 
szennyet.  

Az igazi rátekintés eredménye tehát nemcsak a bűnbánat és a felismerés, 
hanem a bűnbocsánat is, és ez megint Isten munkája! Ő fakaszt bűntörlő 
forrásvizet.  

Nem elég a bűnbánat, Jézus Krisztus vérére van szükségünk!  
Van egy szép énekünk; ezt elég sokszor szoktam énekeltetni, mert az egyik 

kedvenc énekem, most is énekeljük majd, ahol azt mondja az ének szövege: 
„Buzgóságom égne bár, s folyna könnyem, mint az ár, elégtételt az nem ad, csak 
Te válthatsz meg, Magad”.  

Tehát sem a buzgóságunk nem elegendő, sem a könnyeink folyása, még 
hogyha árként folyna a könnyünk, az sem elég, mert az sem hozza el a 
bűnbocsánatot. Hiába a buzgóság, hiába a bűnbánat, nincs bűnbocsánat, ha Isten 
nem fakasztotta volna fel számunkra a bűntörlő forrást, Jézus Krisztus vérét. Mert 
erre van szükségünk!  
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Olyan csodálatos, ahogyan az ószövetségi prófécia az üdvösség útjának 
lépcsőit ilyen gyönyörűen elénk tárja, hogy felmutatja nekünk Krisztust. Hogy 
először Isten Lelkére van szükségünk, hogy egyáltalán nézve, hogy látva tudjunk 
feltekinteni. Aztán ennek a látva való feltekintésnek a következménye a bűnbánat 
bennünk, amit Isten Szent Lelke készít elő… De hogy még ez sem elegendő, 
hanem megint Isten munkájára van szükség, hogy Jézus Krisztus vére 
megtisztítson bennünket bűneinktől, és hogy Ő az Ő Szent Lelkét belénk 
plántálja. Mert akkor nem lesz üres a szívünk, hogyha beteljesedünk Isten Szent 
Lelkével. Mert nemcsak bűnbánatra van szükségünk, hanem új életre is. Nemcsak 
bűnbánatra, hanem újjászületésre, megtérésre. Mert a megtérésnek csak az egyik 
oldala, hogy elfordulunk a bűneinktől. A másik oldala az, hogy Isten az Ő Szent 
Lelkével eltölt bennünket, mi pedig odafordulunk az Úrhoz, és kezdjük keresni az 
Ő akaratát, és kezdünk járni azon az úton, amit Ő ad elénk.  

Háromszorosan teljesedik be ez a prófécia: először szó szerint teljesedett be, 
azután lélek szerint beteljesedett ott, pünkösdvasárnap, aztán majd beteljesedik az 
idők végezetén a zsidó nép történetében. De azért minden próféciánál számunkra 
a legfőbb kérdés az, hogy bennünk már beteljesedette-e? Az igazi kérdés az, hogy 
vajon te és én már ilyen módon rátekintettünk-e arra, Akit átdöftünk?  

Bárcsak rátekintenénk Jézusra először, bárcsak rátekintenénk újra és újra, 
hogy ebben legyen a mi életünk!  

Ámen.  
 
 
Imádkozzunk!  
Urunk, Istenünk! Hálát adunk Neked, hogyha nemcsak nézünk, hanem 

látunk is. Hogyha nemcsak felnézünk Terád, Akit átdöftek, hanem látunk Téged, 
Akit átdöftünk. Urunk! Kérünk, hogy a megváltás lényegét minél többen értsék 
meg közöttünk! Ahogyan ott, a kereszten függtél ég és föld között, hogy 
helyreállíts bennünket, és megnyisd a szabad utat visszafelé, az atyai házba. 
Köszönjük, Urunk, hogy vállaltad a kínhalált, hogy nem futamodtál meg tőle. 
Hogyha kérted is az Atyát a Gecsemáné-kertben, hogy ha lehetséges, múljék el 
Tőled ez a pohár, de mégis kiittad, fenékig kiittad. Köszönjük, Urunk, hogy 
vállaltad mindazt, amit elvégeztél. És köszönjük, Urunk, hogy harmadnapi 
feltámadásod nemcsak bizonyíték arra nézve, hogy van bűnbocsánat, hanem az 
örökéletnek záloga is. Hiszen ha Te feltámadtál, azok is feltámadnak, akik a tiéid. 
Ha Te feltámadtál, akkor mi is új életre támadhatunk már itt, ezen a földön, 
amikor újjászületünk, amikor megtérünk, és rálépünk az örökkévalóság útjára, a 
keskeny útra. Magasztalunk Téged, Urunk, hogy van erre lehetőség. 
Magasztalunk Téged, hogy oly sokan már ismerünk Téged, és könyörgünk 
azokért, akik még nem. Urunk! Munkálkodj ebben a gyülekezetben! Munkálkodj 
a Te néped körében! Munkálkodj szerte a világon, hogy minél többeket elhívj a 
Te néped közösségébe! Hadd könyörögjünk így hazánkért is: adj ébredést, adj 
Feléd fordulást! Urunk! Hadd kérjünk azokért, akik betegágyon fekszenek, 
kórházban vagy otthon. Hadd kérjünk a gyászolókért, akik az elmúlt héten álltak 
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meg ravatal mellett. Te vigasztald őket! Hadd tudjanak feltekinteni Terád, Akit 
átdöftek, és ebből ne csak megtérés, ne csak újjászületés, hanem vigasztalás is 
fakadjon számukra! Urunk! Hadd könyörögjünk azokért a fiataljainkért, akik 
most Erdélyben vannak, és szolgálnak, hogy az énekszóban elmondott szolgálat 
is hadd erősítse meg a szavakban elmondott szolgálatot, hogy minden egyfelé 
mutasson: a Te kegyelmed felé! Kérünk Urunk, hogy vezess bennünket! És 
kérünk, hogy minden prófécia hadd teljesedjen be minél hamarabb, hogy 
megérjük, hogy átéljük a Te visszajöveteled kegyelmét. Szeretnénk ezt megérni, 
Urunk! Uram, jövel Jézus!  

Ámen.  
 

HEIDELBERGI KÁTÉ  XVI. ÚRNAPJA 
 
40. Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie?  
 
Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon a mi 
bűnünkért eleget tenni nem lehetett volna, hanem csakis magának Isten fiának a 
halála által. 
(1Móz 2,17; Róm 6,23; Mt 20,28; Lk 24,26; Róm 5,8; Zsid 2,9; 14-17.)  
 
41. Miért temettetett el? 
Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. 
(Mt 27,57-60; Mk 15,42-45; Lk 23,50-53; Jn 19,38-42; ApCsel 13,29.)  

 
42. Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nekünk is meghalni? 
A mi halálunk nem bűnünkért való elégtétel, 
- hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre. 
(Zsolt 49,8; Mk 8,37; - Jn 5,24; Róm 7,24; Fil 1,23.)  
 
43. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztfán való áldozatából 
és halálából? 
Az, hogy az Ő ereje által a mi óemberünk Ővele együtt megfeszíttetik, megöletik 
és eltemettetik, 
- hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak többé mibennünk, hanem mi 

magunkat hálaáldozatul Őneki szenteljük. 
(Róm 6,6-8; 11-14, Kol 2,12; Róm 6,12; Gal 5,24; Róm 12,1; 1Pt 2,5.) 
 
44. Miért teszed ezt is hozzá: „szálla alá poklokra ?” 
Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy 
az én Uram, a Krisztus az Ö kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel és 
rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, 
engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított. 
(Mt 26,37-38; 27,46, Lk 22,43-44; Ézs 53,11, Gal 3,13-14; Zsid 5,7-9; 1 Kor 
15,55-57)  


