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AZ  ÉN  TESTEM  IGAZI  ÉTEL…  

 
Olvasandó (lectio): Jn 6,52-71 

Heidelbergi Káté*: XXXII. Úrnap 
(*Olvasható a szolgálat végén) 

 
Alapige (textus): Jn 6,53-56 
 
Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek 

az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. Aki eszi az 
én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt 
az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi 
az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne. 

 
 
Imádkozzunk!  
 
Urunk, Istenünk! Valóban kemény beszéd ez, amit akkor mondtál a 

tanítványaidnak, a Téged követőknek, és mondasz most nekünk is. Kemény 
beszéd ez, mert az evangélium, a Te Igéd mindig kemény beszéd: élet és halál 
van benne. De Urunk! Kihez mehetnénk? Hiszen örök életnek beszéde van 
Nálad! Urunk! Veled akarunk lenni, Veled akarunk járni, Hozzád akarunk 
hűségesek lenni, mert tudjuk, hogy Te vagy az Atyától küldött Megváltó, Aki 
életedet adtad érettünk. Köszönjük, Urunk, a megváltást, köszönjük az örökélet, 
az Élet és a feltámadás lehetőségét. Köszönjük, hogy mindezeket ígéred nekünk, 
hogyha hiszünk Benned. Urunk! Olyan sokszor kemény a szívünk. Olyan 
sokszor nem értjük, hogy mit teszel velünk, mit mondasz nekünk. Olyan sokszor 
más elképzeléseink vannak az életről. És olyan sokszor másképpen képzeljük a 
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bűnbocsánatot, mint ahogyan azt Te adod. Sokszor úgy gondoljuk, hogy mi 
magunk meg tudjuk szerezni magunk számára, hogy csak úgy kell élnünk, és a 
miénk az örökélet. Bocsásd meg, Urunk, ezeket a tévelygéseket! És bocsásd 
meg, hogy kemény szívvel sokszor haragot gyűjtünk a fejünkre! De köszönjük, 
hogy mindenre van bocsánat. Mindenben megbocsátasz, ha Hozzád fordulunk, 
és Tőled várjuk életünkre a megoldást. Kérünk, hogy így légy közöttünk, ezen a 
vasárnap reggelen is! Így szólj hozzánk, így taníts bennünket, az étel és az ital 
titkára, a Te váltsághalálod titkára! És így add Szent Lelkedet, hogy valóban 
érthessük az Igét!  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése:  
 
A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása 

nélkül nincs bűnbocsánat.   
És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután 

pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét 
elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik 
várják őt üdvösségükre. (Zsid 9,22; 27-28) 

 
 
Igehirdetés 
Kedves Testvérek!  
Az elmúlt héten, az úrvacsorai előkészítő két napján a földi és a mennyei 

kegyérről szólt Isten Igéje, éppen a János evangéliuma 6. része alapján. 
Csütörtökön a földi kenyérről volt szó, az ötezer ember megvendégelése 
kapcsán (1-15 vers), és hitetlenségeinket, kishitűségünk fajtáit tekintettük végig 
ennek az Igének az alapján. Pénteken pedig a mennyei kenyér témakörét jártuk 
körül, Jézus ön-kijelentése kapcsán: „Én vagyok az élet kenyere” (Jn 6,35; 48).  

 
Most ez az Ige, és ez a gondolatmenet folytatódik tovább. De itt egy 

nagyon-nagyon komoly kérdés merül fel: hogy hogyan kell Jézus szavait érteni? 
Hogyan kell az Ő szavait érteni, hiszen saját maga mondta: „Az én testem igazi 
étel, és az én vérem igazi ital”. És az eredeti görög szövegben az „igazi” 
kifejezés azt jelenti, hogy „valóságos”. S ezeket a mondatokat, ezeket a 
kijelentéseket háromféleképpen is lehet érteni, s most ezeket tekintsük végig!  

1 
 

 Az első a szó szerinti értelem, a fizikai evés és ivás. Azok a 
tanítványok, az a sokaság, aki körülvette Jézust, a zsidók éppen így 

értették az Igét, és bizony, meg is botránkoztak Benne. Ők úgy gondolták, hogy 
Jézus azt mondja, hogy fizikailag egyék a testét, és fizikailag igyák a vérét, és 
ezért olvassuk aztán később ezt a megjegyzést: Tanítványai közül sokan, amikor 
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ezt hallották, így szóltak: „Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt?” És néhány 
verssel később: Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem 
jártak vele többé. Megbotránkoztak Jézusban! Elsősorban azért botránkoztak 
meg Benne, mert rosszul értették azt, amit Jézus mondott. Hiszen Jézus testét 
fizikailag enni – elnézést a kifejezésért – kannibalizmus! Jézus vérét fizikailag 
inni, ez pedig amellett, hogy ez is a kannibalizmushoz tartozna, ellenkezne a 
vér-tilalommal, is, ahogyan Mózes könyveiben olvassuk: Vért egyáltalában ne 
egyetek lakóhelyeiteken sehol, se madárét, se állatét. Ki kell irtani népe közül az 
olyan embert, aki bármilyen vért eszik. (3Móz 7,26-27) S mivel Jézus azt 
mondta, hogy az Ő teste valóságos étel, és az Ő vére valóságos ital – és ezt így 
értették a zsidók, ahogyan Jézus mondta –, ezért megbotránkoztak Őbenne. S 
valljuk meg őszintén, hogy nem is csoda!  

Ha mi szó szerint értenénk, bizony, nekünk is meg kellene botránkoznunk.  
De Jézus testét enni, és vérét inni fizikailag már csak azért is lehetetlen lett 

volna, hiszen Jézus ott áll, velük szemben, fizikai valóságában. Élő ember volt! 
Isten Fia is, de élő ember is. És ott állt, velük szemben. Ott beszélgettek 
egymással. Hát hogyan lehetett volna az Ő testét enni, és az Ő vérét inni? A szó 
szerinti értelem így lelki értetlenségről, sőt – bocsánat a kifejezésért, de – 
bizonyos fokú primitívségről is bizonyságot tesz. Mert ha valaki úgy érti, hogy 
fizikailag enni és inni, nem csoda, hogyha megbotránkozik.  

És kedves Testvérek, ezért nincs igazuk a katolikusoknak sem, mert az 
ostya nem változik át Jézus testévé, és a bor pedig vérévé, mint ahogyan azt ők 
tanítják. Mert még egyszer mondom – és elnézést a megbotránkoztató 
kifejezésért, de – akkor kannibálok lennénk, és Isten parancsolatait is tudatosan 
áthágnánk.  

Nem szabad a Bibliában mindent teljes egészében, szó szerint értelmezni. 
Hát Jézus mondott olyanokat is, hogy „Én vagyok az ajtó” (Jn 10,9), vagy: „Én 
vagyok az igazi szőlőtő…” (Jn. 15.1). Hát gondolják meg a kedves Testvérek! 
Beállítunk ide egy ajtót, és azt imádjuk? Vagy ültetünk egy szőlőtövet, s azt 
gondozgatjuk itt, a templomon belül? Természetesen nem, mert tudjuk, hogy 
ezeket Jézus hasonlatképpen mondta önmagára, és szimbolikusan kell ezeket 
érteni.  

Vagy amikor Péternek azt mondja, hogy „Távozz tőlem, Sátán!..” (Mt 
16,23; Mk 8,33)… Hát Péter nem volt Sátán. Jól kell érteni, amit Jézus mondott! 
Mert Péter szavaiban Jézus felismerte a Sátán kísértő gondolatait, hogy eltérítse 
Őt küldetésétől. „Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!” – mondta 
Péter. S erre mondta Jézus, hogy „Távozz tőlem, Sátán!” Ezt sem kell szó szerint 
érteni, hogy ezt Péterre mondta, hogy Péter lenne a Sátán.  

Vagy amikor azt mondta Jézus, a gazdag ifjúnak, hogy „…add el 
vagyonodat, oszd szét a szegényeknek,… aztán jöjj, és kövess engem.” (Mt. 
19.21), ezt akkor ott, annak a gazdag ifjúnak tényleg szó szerint kellett értenie. 
De mi, amikor olvassuk az Igét, nem biztos, hogy nekünk szó szerint kell érteni.  
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Ismerek egy férfit, aki már nyugdíjas, és kevés a jövedelme, és egyszer úgy 
kérdezte tőlem, hogy „azt a keveset, amim van, azt is adjam el, és osszam szét 
azoknak, akik még nálam is szegényebbek?” Mondtam, hogy nem erről van szó!  
Hanem arról van szó, hogy ha valakinek a szíve hozzá van kötve a vagyonához, 
amihez oda van kötve, attól kell megszabadulni. Jól kell érteni azt, amit Jézus 
mond!  

Vagy ahogyan mondja: „Ha megbotránkoztat téged a te lábad, vagy kezed, 
akkor vágd le… Hogyha a szemed botránkoztat meg, akkor vájd ki… (Mt 5,28k; 
Mt 18,9k; Mk 9.47k) Lehet rosszul értelmezni! Mint ahogyan a középkori 
öncsonkítások esetében, bizony rosszul értelmezték. Jól kell érteni az Igét! Amit 
szó szerint kell értelmezni, azt szó szerint. Amit hasonlatként, vagy 
szimbolikusan, azt bizony hasonlatként, vagy szimbolikusan.  

De ha megértettük, hogy mit mond Isten, akkor az legyen Szentírás a 
számunkra! Hiszen egész életünkben erről van szó, a hívő életben, hogy Isten 
vezetését szeretnénk átélni. Isten akaratát szeretnénk megérteni. De nem 
kiragadott Igék szó szerinti értelmezése révén vezet bennünket Isten.  

Gondolom, a Testvérek is ismerik azt a kis tréfás történetet, amit talán már 
el is mondtam néhány évvel ezelőtt: Amikor valaki kereste Isten akaratát, és úgy 
gondolta, hogy azáltal lehet megtudni, hogy valahol felcsapja a Bibliát, és ami 
először a szemébe ötlik, azt kell tennie. Éppen Máté evangéliumánál nyitotta ki 
a Bibliát, és azt olvasta Júdásról, hogy ment, és felakasztotta magát (Mt 27,5). 
Megijedt, gyorsan becsukta a Bibliát. Kinyitotta máshol, és Lukács 
evangéliumánál, az irgalmas samaritánus történetének utolsó versét olvasta: 
„Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.” (Lk 10,37) Hát Isten nem így vezet 
bennünket! Júdás ment, és felakasztotta magát, … menj el, te is hasonlóképpen 
cselekedj! Nem!  

Az egész Biblia összefüggésében, a nehezebb részeket a könnyebben 
érthető részek által magyarázva kell megérteni, hogy mit üzen itt és most Isten. 
S ahogyan a II. Helvét Hitvallásban is olvassuk a Szentírás magyarázatáról 
éppen ezt a gondolatot, hogy a nehezebben érthető részeket a könnyebben 
érthető Igékkel kell magyarázni, de oda van írva az is, hogy a hit és a szeretet 
reguláját alkalmazva rá.   

Tehát ha olvasunk valamit az Igében, akkor, ha nehezen érthető, kell 
keresni hasonló, könnyebben érthető Igéket. Azokkal kell magyarázni úgy, hogy 
az megfeleljen hitünk alapjainak, és megfeleljen a szeretnek, az Isten iránti 
szeretetnek, és a felebarát iránti szeretetnek. Hogyha így magyarázzuk az Igét, 
akkor jól fogjuk érteni! És nem értjük félre.  

Ha valaki meg akart botránkozni Jézus szavain, akkor meg tudott 
botránkozni, mert Jézus gyakran mondott olyanokat, amelyek szó szerint 
megbotránkoztatóak. Sőt mondott olyanokat is, amelyek valóban, átvitt 
értelemben is megbotránkoztatóak voltak, és sokan ott hagyták Őt, és nem jártak 
Vele.  
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Mi is, hogyha olvassuk az Igét, nemcsak az evangéliumokat, hanem bárhol 
olvassuk a napi bibliaolvasó kalauz szerinti igeszakaszt, vagy valamilyen más 
igeszakaszt, bizony, ha meg akarunk botránkozni benne, meg tudunk 
botránkozni.  

Ezért van az, hogy sokan nem szeretik az Ószövetséget, hiszen tele van 
háborúkkal, nyomorúságokkal. Tele van furcsa parancsokkal. Ha meg akarunk, 
meg tudunk botránkozni benne! Pedig Isten szava! Jól kell érteni!  

Kedves Testvérek! Megvallom őszintén, hogy közvetlenül megtérésem 
után egy Igét teljesen szó szerint értelmeztem, és úgy gondoltam magamra, hogy 
nagy prófétai küldetéssel ajándékozott meg engem az Uram. Aztán később jött a 
felébredés és a kijózanodás. Mert jól kell érteni, amit Isten mond. Isten elhívott, 
valóban elhívott, hogy az Ő Igéjét hirdessem, de olyan sokszor lehet félreérteni, 
amit üzen nekünk.  

Szó szerinti értelemben nem lehet ezt az Igét értelmezni, mert nem 
vagyunk kannibálok!  

 
 De lehet értelmezni átvitt értelemben, hogyha lelki evésre és lelki 
ivásra gondolunk. Mert a kulcsot a 35. vers adja a kezünkbe: „Én 

vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem 
hisz, nem szomjazik meg soha…”  

2 
„Enni” tehát azt jeleni, hogy „Jézushoz menni”. „Inni” pedig azt jeleneti, 

hogy „Őbenne hinni”. Mégpedig ez éppen a hitre jutás pillanata, vagyis a 
megtérés, és a hitnek a folyamata, ahogyan járunk a hétköznapi hívő életben. 
Tehát az élő hit. Jézushoz menni: egyszeri esemény az életünkben, amikor 
először odamegyünk Hozzá, és aztán Benne hinni, folyamatosan Vele járni – ez 
a megtérés és az élő hit.  

Ugyanaz, amit Jézus a Hegyi Beszédben mondott: „Menjetek be a szoros 
kapun! … Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és 
kevesen vannak, akik azt megtalálják.” (Mt. 7.13-14)  
Ezek mind-mind párhuzamos képek.  
• Mert a szoros kapu ugyanaz, mint Jézushoz menni, az ugyanaz, mint enni, az 
ugyanaz, mint hogy Jézus teste igazi étel, és ezt átvitt értelemben érthetjük az 
újjászületés, a megtérés pillanatára.  
• Másik oldalról: a keskeny út ugyanaz, mint Jézusban hinni, az ugyanaz, mint 
inni, az ugyanaz, mint hogy Jézus vére igazi ital. Ez az élő hitnek a folyamata. 
Ugyanazokat az igazságokat fejezik ki más és más oldalról.  

 
De most vajon Jézus miért éppen az evés és az ivás, miért az étel és az ital 

képét használja fel, amikor a Vele való kapcsolatról beszél?  
Kedves Testvérek! Képzeljünk el egy esküvői vacsorát. Finomabbnál 

finomabb ételekkel és italokkal van megterítve az asztal. Halak, húsok, 
mártások, éjfélkor az elengedhetetlen töltöttkáposzta, üdítőitalok, sörök, borok, 
no persze pezsgő, aztán az esküvői torta, sütemények garmadája. De kedves 



 6

Testvérek! Ha csak beszélünk róla, legfeljebb megindul a gyomornedv-
elválasztás. Ha csak beszélünk ételekről és italokról, vagy akár csak látjuk, és 
szagoljuk, magyarul: amíg rajtunk kívül van az étel és az ital, addig semmi 
hasznunk nincsen belőlük. Csak ha a szánkba vesszük, ha megízleljük, ha 
megesszük, ha lenyeljük, akkor lesz hasznunk belőle. Ha belülre kerül az, ami 
kívül volt korábban: az étel és az ital. Akkor hasznunk van belőle! Mert finom, 
és táplál.  

Nos, ilyen a Krisztus áldozata is. Amíg csak beszélünk a keresztről, ahol 
értünk megtöretett a teste, és kiontatott az Ő vére, amíg képletesen szólva csak 
látjuk és – bocsánat – szagoljuk, amíg rajtunk kívül van, addig semmi hasznunk 
nincsen belőle. Csak ha belülre kerül! Ha belülre kerül, egészen a szívig, akkor 
lesz hasznunk a Krisztus keresztjéből. S ez a kívülről belülre kerülés a vacsora 
esetében az evés, míg a megváltás, a lelki értékek esetében a hit.  

Tehát evés az, amikor a rajtunk kívül eső étel és ital belénk kerül, a 
bensőnkbe. A hit pedig az, amikor a rajtunk kívül álló kereszt, a megváltásnak a 
nagy tényei, kívülálló dolgokból belülre kerülnek. Nem fizikai evéssel, hanem 
hittel, hitbeli, igazi élő hittel, megtéréssel, újjászületéssel, Krisztussal járással. 
Akkor kerül, ami kívül volt, belülre, és akkor használ nekünk valamit is 
egyáltalán.  

Van egy énekünk, amiben van egy ilyen sor: „Hitünk karja úgy ölelje édes 
Megváltónkat át”. Én szívesebben beszélnék a hitünk „szájáról”, hogy még 
jobban megértsük, hogy mi a hit.  

Jézus tehát azt mondja, hogy „Az én testem igazi étel, és az én vérem igazi 
ital”. Miért? Mert az étel tápláló, ízletes, sokoldalú, valamint tartalmaz zsírokat, 
fehérjéket, szénhidrátokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, táplálja a sejteket, 
azaz regenerálja és fenntartja az életet. Más összetevők pedig energiát 
szolgáltatnak, munkavégzésre tesznek bennünket képessé. És így Jézus 
kereszthalála és feltámadása is életet és energiát ad, felüdít és táplál, ha belülre, 
a szívünkbe kerül.  

 
Mit mond Jézus? Aki eszi a testét és issza a vérét… És itt három dolgot 

mond el.  
► Az első az, hogy abban élet van. Ezt negatívan fogalmazza meg Jézus az 

53. versben: „Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem 
eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek…” 
Tehát ezzel végül is azt mondja Jézus, hogy ha eszitek és isszátok, akkor viszont 
élet van bennetek. Isten gyermekeként, Jézus megváltottjaként járhatjuk a földi 
utat, ha élet van bennünk; itt, ezen a földön éljük át az üdvösséget, a Krisztussal 
járás örömét. Ha Belőle táplálkozunk, akkor élet van bennünk. Akkor értjük, 
hogy mit akar Isten tőlünk, és akkor tudunk rá válaszolni imádságban is, és 
engedelmességben is. Akkor az Övé az életünk. Akkor bennünk élet van!  

► De még mást is mond. Nemcsak e földi életben van Életünk, hanem ez 
az Élet örökké tart. Mert azt mondja: „Aki eszi az én testemet, és issza az én 
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véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon...” Ez az 
Élet az igazi, üdvösséges élet, és istengyermekség. Nem pusztulhat el még a 
halállal sem, hanem ez az élet túlmutat ravatalon és túlmutat síron, egészen az 
örökkévalóság felé. Ez ugyanaz a gondolat, amit máshol így mond Jézus: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet, … és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg 
soha…”  (Jn 11,25-26) Mert ezt az életet nem lehet elveszíteni! Ez az élet már 
itt, ezen a földön is üdvösséges élet, de túlmutat a földi kereteken, és elvezet az 
örökkévalóságig, az örökéletig, az örök boldogságig, az Istennel való örök 
közösségig.  

► Jézus mond még egy harmadik dolgot is erről a táplálkozásról, hogy ez 
nem jelent mást, mint Jézussal maradni, és viszont, hogy Ő is bennünk marad. 
Az 56. versben mondja: „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az 
énbennem marad, és én őbenne”. Kedves Testvérek! Bocsánat a matematikáért, 
de hogyha A≥B, és B≥A, akkor az azt jelenti, hogy A=B, mert máskülönben 
nem lehetne. Vagy hogyha egy halmaz egy másik halmaznak a részhalmaza, és 
az a halmaz meg ennek a részhalmaza, az megint csak azt jelenti, hogy 
egyenlőek. Hogyha Krisztus bennem van, s ugyanakkor én Krisztusban vagyok, 
akkor ez azt jelenti, hogy azonosak vagyunk. Értsük meg jól, hogy ez mit jelent! 
Ez az, amit a teológia így mond, hogy „uniomistica cum Christo”, a Krisztussal 
való titokzatos egyesülés. Mert Jézus belénk költözik a Szentlélek által. S 
ugyanakkor én Benne maradok. Istengyermeki természetet kapok az 
újjászületésem alkalmával, és azt soha nem veszíthetem el! Mert mindig Benne 
maradhatok, és Ő mindig bennem marad, és ezért egy titokzatos egyesülés jön 
létre Jézus Krisztussal.  

  
Ami csodálatos az egészben, az az, hogy Jézusnak ezek a szavai beszélnek 

a pillanatról is, meg a folyamatról is. Beszélnek a megtérésről, az 
újjászületésről, és beszélnek a hitben járásról. Beszélnek olyan sokoldalúan a 
hívő életről.  

3 
 

 De röviden szeretnék még beszélni ennek a kijelentésnek a harmadik 
féle értelmezéséről is. Ez pedig nem más, mint az úrvacsora. Ezt 

nevezi a II. Helvét Hitvallás „sákramentum-nyerésnek”. Amikor a fizikai és a 
lelki evés összekapcsolódik. Amikor fizikailag is eszünk, mert valóban egy 
darabka kis kenyeret és egy kortynyi kis bort magunkhoz veszünk. De hogyha 
ezt hittel tesszük, akkor nem csak egy fizikai test-evés következik be, hanem 
hittel fordulunk Jézus Krisztushoz, Őhozzá megyünk, Őbenne hiszünk, és ezért 
lelkileg is táplálkozunk. Az úrvacsorában ez a kettő mégis titokzatosan 
összekapcsolódik, mint ahogyan egy távirányítás esetében is valamit én végzek 
a kezelőberendezésen, és valahol messze valami más annak a hatására 
bekövetkezik. Ilyen összefüggés van a testi és lelki evés, a fizikai kenyér és a 
lelki, mennyei kenyér között az úrvacsorában.  
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És azért mondtam el ezt a harmadik fajta értelmezést is, hiszen János 
evangéliumában nincs szó az utolsó vacsorán az úrvacsora szereztetéséről. De a 
másik három evangéliumban le van írva, hogy ott hasonló szavakkal mondja 
Jézus, hogy „Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik...” 
(1Kor 11,24; Vö. Mt 26,26; Mk. 14.22; Lk 22,19). Hasonlóképpen vette a 
poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: „E pohár az új szövetség az 
én vérem által… ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.”  

János evangéliumában nincs leírva az úrvacsora szereztetése, de egy egész 
fejezet erről is beszél. Ez a 6. rész, amit az előkészítő hét alkalmával, és most itt 
majdnem teljesen végigolvastunk.  

Krisztus testét enni, és vérét inni szó szerinti értelemben nem lehet. Lelki 
értelemben: a Benne való hit, és az úrvacsora értelmében pedig az, hogy 
kenyeret és bort veszünk magunkhoz, de mindezt hittel tesszük. Íme, meg van 
terítve az úrasztala! Vár bennünket a mi Urunk, hogy Hozzá menjünk, és Benne 
higgyünk most és mindörökké!  

Ámen.  
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Imádkozzunk!  
 
Urunk, Istenünk, Úr Jézus Krisztus! Hálát adunk Neked, hogy Önmagadat 

kínálod táplálékul, hogy életre keljünk, és Életünk legyen, és ez az Élet örökre 
megmaradjon. Köszönjük az ígéretet, hogy még a halál után is van folytatás. Sőt 
nem csak a lelkünket akarod örökké éltetni, hanem testünket is feltámasztod, 
hogy teljes emberi életünk legyen majd az örökkévalóságban is, dicsőséges 
mennyei testben. Köszönjük Urunk ezt a lehetőséget, és ezt a perspektívát. 
Köszönjük, hogy Te kínálod Önmagadat a hitre, hogy higgyünk Benned, hogy 
odamenjünk Hozzád, és higgyünk Benned. És így kínálod testedet és véredet 
igazi táplálékul, és igazi italul. Add, hogy jól értsük a Te szavaidat! És add, 
hogy ne megbotránkozzunk, hanem éljünk Általad! És kérünk Urunk arra is, 
hogy mindig jól érthessük az Igét, hogy mit akarsz nekünk üzenni. Hogy 
valóban, amit szó szerint kell érteni, azt soha ne légiesítsük el, soha ne hígítsuk 
fel, soha ne próbáljunk ráhúzni valamilyen jelképes értelmet, hanem amit szó 
szerint kell, azt értsük szó szerint. Amit viszont képes beszédben mondasz, 
hasonlatként, szimbólumként, Urunk kérünk, hogy azt szintén jól érthessük! És 
annak alapján rendezzük be életünket. Kérünk, hogy adj megértést a szívünkbe, 
amikor napról napra olvassuk Igédet, amikor táplálkozunk a Te Igéd 
táplálékával. Így vezess bennünket, Urunk; amíg élünk, ezen a földön, addig e 
földi életben, s ha meghaltunk, akkor az örökkévalóságban. Vagy ha Te, Úr 
Jézus még ezelőtt visszajössz erre a földre, akkor a Hozzád való gyűjtetésünk 
által kérünk, hogy dicsőítsd meg Magadat bennünk és általunk!  

Ámen.  
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HEIDELBERGI  KÁTÉ 
 

HARMADIK RÉSZ 
 

A  HÁLÁDATOSSAGRÓL 
 

XXXII. ÚRNAPJA 
 

86. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül, 
kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk?  

Azért, mert Krisztus, miután vére árán megváltott, Szentlelke által meg is 
újít minket az Ő hasonlatosságára avégre,  

- hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való 
háládatosságunkat az Ő jótéteményéért, és így Isten dicsőíttessék általunk;  

- továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől annak gyümölcsei által mi 
magunk is bizonyosakká legyünk  

- és istenes életünkkel felebarátainkat is megnyerjük Krisztusnak.  
(1Kor 1,30; 6,11; Tit 2,14; - 5Móz 32,6; Zsolt 116,12; Róm 6,13; 12,11; 

1Kor 6,20; 1Th 5,18; 1Pt 2,5; 9,10;12; Jn 15;8; Mt 5;16; - 1Pt 1,6-7; Mt 7,17; 
Gal 5,6; 22,23; Jk 2,3-4; 1Jn 2,3-4; 1Pt 2,12;3,1-2; Róm 14,19; Zsid 10,24).  

 
87. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik háládatlan és bűnben 

megátalkodott életükből nem térnek meg Istenhez?  
Semmiképpen nem:  
- mert miként az Írás mondja, „se paráznák, se bálványimádók, se 

házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se ragadozók nem 
örökölhetik Isten országát”.  

(1Kor 6,9-10,; Ef 5,5; 1Jn 3,14).     


