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Károli fordítás:   
És adának nékem vesszőhöz hasonló nádszálat, és angyal áll vala mellém 

és monda: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, a kik 
abban imádkoznak. De a tornáczot, a mely a templomon kívül van, kihagyd, és 
azt meg ne mérd; mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják 
negyvenkét hónapig. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy 
prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig. Ezek az a két 
olajfa, és a két gyertyatartó, a melyek a földnek Istene előtt állanak. És ha valaki 
akar nékik ártani, tűz származik az ő szájokból, a mely megöli az ő 
ellenségeiket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek 
van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében 
eső ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és 
megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És mikor 
elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik 
ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek ama nagy  
városnak utczáin, a mely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hívatik, a hol 
a mi Urunk is megfeszíttetett. És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek 
közül valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttestét nem 
engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtok, és 
ajándékokat küldenek egymásnak; mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek 
lakosait. De három és fél nap múlva életnek lelke adaték Istentől ő beléjök, és 
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lábaikra állának; és nagy félelem esék azokra, a kik őket nézik vala. És hallának 
nagy szózatot az égből, a mely ezt mondja vala nékik: Jőjjetek fel ide. És 
felmenének az égbe felhőben; és láták őket az ő ellenségeik. És lőn abban az 
órában nagy földindulás, és a városnak tizedrésze elesék; és megöleték a 
földindulásban hétezer ember neve; és a többiek megrémülének, és a menny 
Istenének adának dicsőséget. A második jaj elmúlt; ímé a harmadik jaj hamar 
eljő.  

 
Új fordítás:  
Ekkor bírói pálcához hasonló, mérővesszőt adtak a kezembe, és ez a szó 

hangzott: „Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és az ott 
imádkozókat; de a templom külső udvarát hagyd ki, és ne mérd meg, mert 
megadatott a pogányoknak, hogy a szent várost tapodják negyvenkét hónapig. 
Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy ezerkétszázhatvan napig 
prófétáljanak zsákruhába öltözve”. Ez a kettő pedig a két olajfa és a két 
gyertyatartó, amelyek a föld Ura előtt állnak. Ha valaki bántani akarja őket, tűz 
tör elő szájukból, és megemészti ellenségeiket, és ha valaki bántani akarja őket, 
annak így kell megöletnie. Nekik megvan az a hatalmuk, hogy bezárják az eget, 
hogy ne essék eső prófétálásuk napjaiban; és van hatalmuk arra, hogy a vizeket 
vérré változtassák, és megverjék a földet mindenféle csapással, ahányszor csak 
akarják. És amikor bevégzik bizonyságtételüket, a fenevad, amely feljön az 
alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük a nagy város 
utcáján hever, amelynek neve lelki értelemben Sodoma és Egyiptom, ahol az ő 
Urukat is megfeszítették. A népek és törzsek, a nyelvek és nemzetek fiai látják az 
ő holttestüket három és fél napig, de nem engedik sírba tenni. A föld lakói pedig 
örülnek ennek és vigadnak, ajándékokat küldenek egymásnak: mert ez a két 
próféta gyötörte meg a föld lakóit. A három és fél nap elmúltával azután az 
Istentől az élet lelke szállt beléjük, és lábra álltak. Nagy félelem fogta el azokat, 
akik látták őket. És hatalmas hangot hallottak a mennyből, amely így szólt a két 
prófétához: „Jöjjetek fel ide!” És ellenségeik szemeláttára felmentek a felhőben 
a mennybe. Abban az órában nagy földrengés támadt, és a város tizedrésze 
összedőlt, a földrengés megölt hétezer főnyi embertömeget, a többieket pedig 
rémület szállta meg, és dicsőítették a menny Istenét. A második jaj elmúlt: íme, a 
harmadik jaj eljön hamar. 

 
 
Imádkozzunk!  
Urunk, Istenünk! Áldunk és magasztalunk Téged a Te nagy hatalmadért, 

amivel kézben tartod a mindenséget, amivel kézben tartod a Te Egyházadat, és 
szeretnéd kézben tartani a mi életünket is. Köszönjük, Urunk, hogy szólsz 
hozzánk, mert tudod, hogy a Te szavadra van most is szükségünk; arra, hogy Te 
jöjj közel. Arra, hogy Te mutass utat, Te tégy helyre bennünket, hiszen Nélküled 
mi nem találjuk az utat, Nélküled sötétségben vagyunk. De amikor a Te 
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világosságod ragyog fel, akkor megérthetjük a Te kegyelmedet, annak a 
nagyságát. Urunk! Könyörülj rajtunk, hogy így lehessen ezen az istentiszteleten 
is, hogy megértsük ezt az igeszakasz is, hogy Te mutass utat, Te vezess tovább. 
Köszönjük Urunk jóságodat és kegyelmedet, az Úr Jézus Krisztusért.  

Ámen. 
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog 

ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. 
(Zsolt 32,1-2)  

 
 
Igehirdetés  
Az előző fejezet ott ért véget, hogy Jánosnak meg kellett ennie a 

könyvecskét, ami a szájában méz volt, de a gyomrában keserű. A feladat is 
keserű, amit kap: újból prófétálnia kell sok népek nemzetek, nyelvek és királyok 
felől. Innen folytatódik a 11. fejezet, a mai szakasz. Ismételten egy feladat: meg 
kell mérnie a templomot. Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát. (Jel 11.1) 

Ez a fejezet is olyan, mint egy vízió. Belelátunk a jövőbe, olyan képekkel, 
amelyek lehetséges, hogy tőlünk idegenek és érthetetlenek, mert nem vagyunk 
benne a próféciák világában. Ebben a szakaszban több ószövetségi prófécia is 
előjön, szinte egymásba olvad. Próbálom mindezeket egy láncra felfűzni, és egy 
oldalról megközelíteni.  

Jánosnak az Isten templomát kell megmérnie. Ezékielnek is ezt kellett 
tennie. Ott a próféta ezt azért teszi, mert a templomot helyre kell állítani. Itt más 
a mérés célja. A templom a jeruzsálemi Templomra hasonlít. Ez a templom 
akkorra már romokban hevert. De a Templom a Bibliában az egyházat jelképezi. 
Pál apostol is erről beszél az Efézusi levélben, amikor azt mondja, hogy a hívő 
nép szent templommá épül fel az Úrban: ti magatok is, mint élő kövek épüljetek 
fel lelki házzá. (1Pét 2,5)  

Több kép is van a Szentírásban az egyházra vonatkozóan: Krisztus teste, 
aminek Ő a feje, Krisztus nyája, mennyasszonya. Isten temploma, amelyben ő 
maga lakozik Szentlelke által. (vö. 1Kor 3,16-17; 6,19; 2Kor 6,16; Ef 2,21-22)  

János kap egy vesszőhöz hasonló nádszálat, és ezzel kell megmérnie az 
Isten templomát. És az oltárt és azokat, akik abban imádkoztak. A jeruzsálemi 
Templom három részből állt: a Szentek Szentje, ahova csak a főpap mehetett be 
évente egyszer, a belső rész, az oltár, ahová az Isten népének volt bejárása, ahol 
imádkoztak és a külső rész, a pitvar, ahol bárki tartózkodhatott. Ezt a részt nem 
kellett megmérnie.  

A mérés itt azt jelenti, hogy körülhatárolni, elkeríteni, védelem alá venni. 
Akik a templomon belül vannak,akik imádkoznak, azok védelem alatt vannak, 
azok biztonságban lesznek, bármi is fog történni. Azokat Isten elfogadja, 
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magáénak tartja, akik azon kívül maradnak, azokat nem. Ez az első üzenete 
ennek a szakasznak.  

Mert mi is az egyház? Lehetne itt meghatározásokat mondani. Ha valaki 
bemegy a pénztárszobánkba, ottlát a falon egy kiírást arról, hogy kik lehetnek 
egyháztagok. Azok, akik 18 évesek elmúltak, akiket megkereszteltek és 
konfirmáltak, akik látogatjákalkalmainkat rendszeresen. Ezek mind külső 
dolgok. Ezeket meg lehet cselekedni. Felkerülünk egy listára, egy papírra, de 
ettől még nem biztos, hogy felkerülünk Isten nyilvántartásába. Mert ettőlmég 
nem biztos, hogy szív szerint is az egyháznak tagjai vagyunk. Itt kik vannak a 
belső körben, akik az oltár körül imádkoznak. Az oltár az áldozat helye. Azok 
vannak a belső körben, akik Krisztus áldozatából élnek, és nem a maguk erejére, 
igazságára számítanak, akik Őt lélekben és igazságban imádják. (Vö. Jn 4,23-
24)  

A templom körül mindig sokan voltak, nagy volt a tolongás. Gondoljunk 
csak arra a jelenetre, amikor az Úr Jézus Krisztus a jeruzsálemi templomban 
felháborodik azon, miféle zsibvásár zajlik ott: adnak-vesznek, kereskednek, 
nyerészkednek, s nem azért vannak ott, amiért a templom áll. Nem azért vannak 
ott, hogy az Urat dicsérjék, hanem azért, hogy közben a maguk pecsenyéjét 
sütögessék, a maguk hasznát keressék. Még ott is világi dolgokat művelnek, 
aminek semmi köze sincs az istentisztelethez.  

Isten tehát a szívünket vizsgálja, a hitünket nézi. A világ behatol az 
Egyházba, azt birtokba akarja venni, mindenkit, akit csak lehet. Sokan vannak, 
akik csak látszatból tartoznak az Egyházhoz, valami miatt. De nem az Úr Jézus 
Krisztus miatt. Nem amiatt, hogy részesedtek volna abban a kegyelemben, amit 
Ő nekünk kínált. Neveltetés, megszokás, társaság, vallásosság… De ha a szívet 
néznénk, akkor kiderülne, hogy az csak látszat-keresztyénség.  

Különbség van az igaz és gonosz között: az Isten szolgája között, és a 
között, aki nem szolgálja Őt. Tehát nem elég, ha valaki csak közeledik Istenhez, 
valaki csak a külső részig, a pitvarig jut el. Át is kell lépni a küszöböt!  

Vigyázat, mert ez az Ige arról is szól, hogy Isten elválasztja az övéit! És Ő 
az övéit számon tartja, csak őket fogja oltalmazni ama napon. S azok közül 
senki nem vész el. Az igazi Egyház megmarad! És itt nem a Református 
Egyházra gondolok, vagy akármelyik másikra is, hanem mindazokra, akik 
Krisztus áldozatából élnek, akik Jézus Krisztusban el vannak rejtve, legyenek 
akármilyen felekezetbe tartozók.  

Igazából mi sem tudjuk szétválasztani azt, hogy ki hova tartozik. De nem is 
nekünk kell ezt méricskélni, mert a mi mércéink nagyon emberiek, ezért 
hamisak. János is a mércét, amivel mér, Istentől kapta, nem ő maga készítette.  

Jézusnak van egy példázata a konkolyról és a búzáról (Mt 13,24-). Igazából 
most, a nyáron ismertem meg, hogy milyen a konkoly: kaptam belőle egy tövet 
lepréselve, hogy el ne felejtsem. Nagyon szép, kedves kis lila növény. De semmi 
haszna nincs, elveszi a búzától a táplálékot. Jézus azt mondja rá, hogy 
„Hagyjátok, hogy a konkoly nőjön együtt a búzával, és majd egy napon, az idők 



 5

végezetével kigyomláltatik az Isten angyalai által”. Tehát nem a mi dolgunk a 
tépegetés, az ítélgetés, a gyomlálás. Mert akik ma kívül vannak, lehet, hogy 
Isten kegyelméből a holnapi nap már belül lesznek, mert az Isten kegyelmes 
szeretete rájuk talált. Akik egykor nem-nép voltak, Isten népévé lettek, mert 
Isten elhozta ennek az idejét az életükben.  

De arra nagyon vigyázzunk a magunk életével kapcsolatban, hogy tudjuk: 
most hol is vagyunk? Belül vagy kívül? Nehogy hamis hitben ringassuk 
magunkat! S a mi dolgunk az, hogy igenis, ragaszkodjunk a mi Urunkhoz, hogy 
imádjuk Őt, hogy imádkozzunk Hozzá szüntelenül; hogy Hozzá szabjuk 
magunkat, s ne a világhoz, és ne kifelé kacsingassunk. És az a feladatunk, hogy 
úgy éljünk, hogy azt látva mások is kívánkozzanak beljebb, az oltár közelébe. 
Hogy mások is kívánkozzanak erre az imádságos életmódra, hogy segítsünk 
másokat is a megtérésre. Mert Krisztus az övéit megvédi, és az Egyház nem 
vész el, bármi történjék vele. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz üldöztetés, és 
nem lesz nyomorúság és nem lesz szenvedés, mert lesz! De az Egyház 
megmarad! Még akkor is, hogyha seregek törnek ellene. Megmarad az Isten 
Igéje, megmaradnak az Ő kijelentései. Az ég és föld elmúlnak, de az Ő Igéi soha 
nem változnak, és nem múlnak el. (Vö. Mt 24,35; Mk 13,31; Lk 21,33).  

Nincs külső fal, amely megvédené az Egyházat, oltalmazna bennünket, 
mert Isten ennél sokkal hatalmasabb oltalmat ad: az Ő szárnyait terjeszti ki 
felettünk. (Zsolt 91,4). S minket az Isten hatalma véd hit által, az üdvösségre.  

Az ítélet is az Ő kezében van. Nekünk szükségünk van az Egyházra, 
szükségünk van erre a védelemre, mert egymás nélkül nem tudunk megállni. Az 
is védelem, hogy együtt lehetünk, és támogathatjuk, erősíthetjük egymást a 
hitben.  

Megjelenik két tanú is az Igében, akik prófétálnak. Ez a feladatuk 1260 
napig, azaz három és fél évig. Ez is ismerős az Igéből: két tanúra volt szükség 
mindenkor, hogy megálljon az, amit mondanak. Ezékielnél is két tanú szerepel. 
Ott hamis tanú, itt pedig Isten tanúi, igaz tanúk vannak. Írásmagyarázók 
találgatnak, hogy kik lehetnek ezek: talán Zakariás, Illés, Mózes. Én inkább nem 
találgatnék. Úgy gondolom, ha lényeges lenne a nevük, akkor Isten 
gondoskodott volna róla, hogy az is megírattassék.  

Ami lényegesebb, az az, hogy mit csinál ez a két tanú, mivel bízattak meg. 
Az a feladatuk, hogy prófétáljanak. Hatalom adatott nekik, hogy bezárják az 
egeket. Hatalmuk van a vizek felett. Megverhetik a földet csapásokkal, 
akárhányszor akarják.  

Mi is az a prófétálás? Mit jelent ez? Igehirdetés, Isten akaratának a 
kijelentése, előremutatás, bizonyságtétel. Jézus Krisztusról szóló tanúságtétel.  

A két tanú jelzi az Egyház szolgálatát ebben a világban. Hogy igen, az 
Egyháznak az a szolgálata, hogy mi irányt mutassunk, hogy előre mutassunk. 
Hogy beszéljünk arról, Aki a mi Megváltónk és Megtartónk: az Úr Jézus 
Krisztusról. Hogy megmutassuk az életnek az útját. Ha pedig valaki ártani 
próbált ennek a két tanúnak, akkor tűz származott a szájukból.  
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Kemény beszéd ez is! Illés története lehet párhuzamosan előttünk. Illésnél 
is Isten bezárta az egeket, és nem volt eső. (1Kir 17,7). Vagy arra az 
újszövetségi Igére, hogy Jézus hatalmat ad a tanítványainak arra, hogy oldjanak 
és kössenek ezen a földön. (Mt 18,18).  

Hirdetjük az Igét. Van, aki meghallja, és van, aki megkeményedik erre a 
szóra, mert nem fogadja el. Van, aki életre jut, amikor hallja az életnek a 
beszédét, és lesznek, akik elkárhoznak. Van, aki túlzásnak tartja az Igét. 
Kifacsarja, és azt mondja, hogy „Nem! Nekem ez nem kell!” Vagy egyenesen 
kikéri magának ezt a beszédet, vagy ki is neveti, hogy „A mai világban?... 
Ugyan már!... Ez idejét múlta!” Az Isten Igéje megmutatja mindig nekünk azt, 
hogy mi a jó és mi a rossz, szétválasztja azt.  

Az Isten Igéjének ítélete is van a bűn felett. Erre lehet figyelni, de lehet 
félretenni is. Aki ezt félreteszi, annak az életében biztos, hogy nem lesz áldás – 
hogy finoman fogalmazzak.  

Az Egyháznak tehát az a hatalma ebben a világban, hogy szolgáljon, hogy 
hirdesse Isten Igéjét. Nem kiszolgálni irányzatokat vagy embereket, hanem 
szolgálni az Urat. Hirdetni az Ő kijelentéseit. Hirdetni a kegyelem 
örömüzenetét, hogy Jézus Krisztusban van az életnek a forrása. Szabad, lehet 
Hozzá térni. De ugyanakkor hirdetni az ítéletet a bűn felett, hogy Isten azt nem 
nézi el. Mert Isten bűngyűlölő Isten, és az Isten Igéje megemésztő tűz is. (Vö. 
Zsid 12,29). Ugyanakkor éltető és melegítő tűz is.  

Sokan szerették volna minden korban elhallgattatni az Isten Igéjét, az 
Egyház hangját. Ma is sokan szeretnék azt más mederbe terelni.  

Itt arról is szól az Ige, hogy ezután a bizonyságtevőket a mélységből feljövő 
fenevad megöli. A tanú nem csak azt jelenti, hogy bizonyságul van, hanem azt 
is, hogy áldozatul esik. Amíg a megbízatásuk tart: három és fél évig nem 
árthatnak nekik, senki nem árthat, de ha bevégezték küldetésüket, akkor 
áldozatul esnek; a világ fenevada megöli őket. 

S ez történt magával az Úr Jézus Krisztussal is. Amikor eljött az Ő ideje, 
akkor megáldoztatott ott, a kereszten értünk. Nem várhatunk mi sem mást!  

De itt nem ért véget a történetük, mert három és fél nap után feltámadnak, a 
halál nem tartja őket fogságban. S ez a harmadik üzenete ennek a szakasznak. 
Az egyház szolgálatáról, az Egyház mibenlétéről, hogy igen, Isten megengedi 
azt, hogy üldözzék a keresztyéneket. Megengedi, hogy szétzúzzák az Egyházat. 
Megengedi, hogy ellehetetlenítsék az intézményeit vagy az életét. Megtehetik 
azt, hogy hiteltelenné tegyék az Egyház szavát. Mindezt Isten megengedi!  

A két tanú holtteste ott hever az utcán. A járókelők még örülnek is ennek. 
Sőt úgy írja itt az Ige, hogy ajándékokat visznek egymásnak, mivelhogy ezt úgy 
élik meg, hogy vége van a gyötrelmüknek.  

Mint amikor Keresztelő Jánost börtönbe vetették, és levágták a fejét, mert 
nem bírták elviselni az igazságot, amit ő nyíltan kimondott.  

Sokan szeretnék, hogy az Egyház ne legyen tényező ebben a világban, ne 
legyen tényező az emberek életében, és ezért mindent meg is tesznek. Mert a 
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bűnös embernek gyötrelem hallani az evangéliumot. Az önző ember nem szeret 
olyant hallani, hogy adja oda Istennek mindenét, és kövesse Őt szabadon.  

Az igazi szeretetnek a gyakorlása is éget bennünket. Nem vagyunk 
hozzászokva. Azzal nem tud az ember mit kezdeni. Jézus egyenesen azt is 
mondja, hogy ne csodálkozzatok azon, hogyha gyűlöl titeket a világ, hanem 
tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt tinálatok (Jn 15,18).  

Nehéz ezt megélni, akár családon belül is!  
A héten hallottam a rádióban egy riportot. Egy nagymamát faggattak 

családon belüli kapcsolatairól. A nagymama nagyon szomorúan mondta el a 
szívfájdalmát, hogy nem engedik az unokákat a közelébe. Miért nem? Kiderült, 
hogy azért nem, mert ő mélyen hívő, s a szülők nem akarják, hogy gyermekeik 
is azok legyenek. Az unokák a nagyszülők közelében látták a nagyszülők és a 
szülők élete közötti különbséget. Érezték az igazi szeretetet. S otthon erről 
beszéltek is, és szóvá tették, hogy ezt mi miért nem így csináljuk, vagy szóltak 
az édesanyának, hogy „Te ebben nem mondtál igazat, és ez így nem jó”. Ez 
pedig igen-igen bántotta a szülőket, olyannyira, hogy nem engedték az unokákat 
a nagyszülők közelébe. Inkább megtiltották a látogatásokat, semmint hogy 
szembenézzenek ezekkel.  

Tehát nehéz ezt megélni családon belül, hogy néha gyűlöletesek leszünk, 
mert kimondjuk az igazságot, mert betöltjük a küldetésünket.  

Ezek tények. De ugyanakkor az is itt van ebben az Igében, hogy ez csak 
ideig-óráig való, mert életet kapnak a tanúk. Mert Isten nem hagyja az övéit a 
halálban. Dicsőséget készített el nekik a romlás után. Élet száll a megholtakba, 
és talpra állnak. A többiek pedig reszketnek és félnek.  

Eljön az idő, amikor Isten az övéit Magához veszi, hazahívja az örökkévaló 
országába, ahol eltűnik a fájdalom és a sóhaj. A szenvedés után dicsőség 
következik majd. Egyik a másik után, és ez bizonyos, mert ezt Ő ígérte meg.  

 
Isten adja meg, hogy mi szív szerint tartozzunk az Egyházhoz, hogy be 

tudjuk tölteni a mi küldetésünket, és reménységgel nézzünk a jövőbe, és 
reménységgel viseljük még a nehézségeket és szenvedéseket is. Mert 
mindezek ideig-óráig valók, és Isten nekünk sokkal jobbat készített el!  

Ámen. 
 
 
Imádkozzunk!  
Köszönjük Neked, Úr Jézus Krisztus, azt a bizonyosságot, amiről 

énekeltünk is, hogy Te vagy a Fő, és nem hagyod, hogy egy tag is elvesszen, 
akit véreden megváltottál. Köszönjük, Urunk, a Te oltalmadat. Köszönjük azt, 
hogy Benned élhetünk, és Téged hívhatunk mindenkor segítségül. Köszönjük 
Neked az Egyházat, ahova tartozhatunk, ahova elhívtál bennünket. Urunk! 
Könyörülj rajtunk, hogy szív szerint tartozzunk oda! Teljes életünkkel akarjunk 
Neked szolgálni, és Téged dicsérni! Köszönjük, hogy Te vagy az, Aki felépíted 
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a Te Egyházadat, és azon nem vehet senki sem diadalt. Urunk, Istenünk! 
Bocsásd meg, amikor megrémülünk! Bocsásd meg, amikor félelemből 
megalkuszunk! Bocsásd meg, amikor nem tudunk járni a Te utadon! Könyörülj 
rajtunk, és kérünk, hogy Te készíts bennünket arra, hogy be tudjuk tölteni 
küldetésünket! Hogy tudjuk egész életünkkel, szavainkkal is hirdetni a Te 
szavadat! Azt, hogy Te élsz, hogy Te jó vagy, hogy Te kegyelmedet készíted 
számunkra! Urunk, Istenünk! Bocsásd meg, amikor csak magunkról beszélünk, 
önző kívánságainknak teszünk eleget, amikor nem figyelünk Rád, és nem töltjük 
be küldetésünket. Urunk, Istenünk! Te légy a gyászolókkal,a sírókkal! Emeld fel 
tekintetüket az eljövendők felé, a Te mennyei országod felé, ahova vársz 
bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy mindannyian így tekinthetünk fel, és az a 
reménységünk, hogy a tieidet egyszer majd ott összegyűjtöd, és igazából ott fog 
majd meglátszani, hogy ki tartozik Hozzád és ki nem. Add, hogy mi 
mindannyian ott lehessünk, a mennyei örömben!  

Ámen.  
Hangfelvételről lejegyezve. 

 
HEIDELBERGI   KÁTÉ  XXIX. ÚRNAPJA  
 
78. Valósággal Krisztus testévé és vérévé válik hát a kenyér és a bor?  
Nem;  
- amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el 

nem mossa a bűnt,  
- hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga, ugyanúgy az úrvacsorában 

sem válik a kenyér magává a Krisztus testévé, ámbár a sákramentumi 
kifejezésmód szerint a Krisztus testének nevezzük.  

(Mt 3,11; 26,29; Mk 14,24; - 1Kor 10,16-17; 11,26-28; 1Móz 17,10-11; 
2Móz 12,27; 43; 48; 1Kor 10,1-4; Tit 3,5; 1Pt 3,21).    

 
79. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az Ö testének és a poharat az 

Ö vérének vagy az Ö vére által való újszövetségnek, Pál apostol pedig 
ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek?  

Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél:  
- nemcsak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a 

bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az Ő megfeszített teste és kiontott vére 
valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, 

- hanem, mi több, e látható jeggyel és záloggal bizonyosakká akar tenni 
minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé 
válunk az Ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy e szent 
jegyeket az Ő emlékezetére testi szánkba vesszük, - továbbá, hogy az Ő 
szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a mienk, mintha mi magunk 
szenvedtünk volna és tettünk volna eleget a bűnért.  

(Jn 6,35; 51; 55; - 1Kor 10,16-17; - Róm 5,19).    


