
EGYSZER VOLT… AZ EUCHARISZTIA 

 

A szentmisében a kenyér és a bor Jézus Testévé és Vérévé válik. Lehetséges ez? 

 

 

 

Nézzük meg először Jézus szavait. 

János evangéliumának hatodik fejezetében hosszan be-

szélget tanítványaival. Azt mondja nekik: „Én vagyok a 

mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, 

örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ éle-

téért.”   

 

 

 

 

Jézus azt próbálta elmondani nekik, hogy 

testét ételként adja. De a tanítványok nem 

hittek neki. Erre ő meghátrálhatott volna, de 

helyette megismételte újból:  

„Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem 

isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.” 

Ekkor sok tanítványa elhagyta. 

 

 



A másik alkalom a Bibliában, ahol Jézus erről beszélt, az utolsó vacsora története. 

 

 

Mielőtt Jézust keresztre feszítették, megünnepelte tanít-

ványaival az első szentmisét, ahol először változtatta át 

a kenyeret és a bort Testévé és Vérévé. 

 

 

 

 

 

 

 

A pap ugyanazokat a szavak mondja ma is a szentmi-

sében, mint Jézus 2000 évvel ezelőtt. 

Az utolsó vacsorán Jézus papokká tette az apostolokat, 

és azt mondta nekik, hogy kövessék a példáját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De miért adta nekünk testét és vérét? 

Hogy ezt megérthessük, 

vissza kell utaznunk Ádám és 

Éva korába. Ettek az élet 

fájáról. Inkább a Sátánra 

hallgattak, mint Istenre. 

Szabad akaratukból hátat 

fordítottak neki. Ezt hívjuk 

eredendő bűnnek. 

Megtörték az egységet Isten 

és ember között. 

Elvesztették személyes kapcsolatukat Istennel. 

 

Halál és pusztulás jött a világba. 

 

A bűntettek után igazságot szolgáltattak, és az egyet-

len büntetés az emberi támadásokra maga a pokol 

volt. Végleges száműzetés. 

 

 

 

De Isten irgalma végtelen. Soha nem halványul el. 

 

 

 

 

 

Kigondolt egy tervet, hogy megmentsen minket a bűneinktől. 

Azt kérte az emberektől, hogy állatokat áldozzanak fel neki. 

     Így a büntetést ők szenvedik el helyettünk. 

 

 

 

 



A zsidók így minden Húsvétkor megöltek egy egyéves, hibátlan bárányt.  

 

De önmagában ez még mindig nem volt elegendő. 

Nem egyenlítette ki az Istentől való, végső kárhozattal 

járó elfordulást. 

Az Isten, végtelen szeretetéből fakadóan, egységet 

szeretett volna velünk. De ha az ember fizeti meg az 

árat, és az halállal végződik, hogyan van esélyünk 

elérni a mennyországot? 

 

 

 

 

Egyetlen út maradt: Isten emberré lett, és ő maga vállalta a halált a bűneinkért. 

Jézus az Isten báránya.  

Az ő élete, halála és feltámadása nyitotta meg számunkra a mennyország kapuját.  

 

 

 

 

Jézus elmondta tanítványainak az utolsó vacso-

rán, hogy csak rajta keresztül mehetünk az 

Atyához. 

Most már tudjuk, hogy miért kellett Jézusnak 

meghalnia. 

 



De miért kell megennünk a testét? 

Jézus mondta: Ha nem eszitek az Emberfia (azaz, Jézus) Tes-

tét, és nem isszátok az ő Vérét, nem lesz élet bennetek. 

Az étkezés a mindennapi életünk része. Nem tudunk nélküle 

élni. Isten ezen az úton üzen számunkra az örök életről.  

 

 

 

Evéssel követték el a bűnbeesést. 

 Ezen keresztül kapunk orvoslást is rá. 

 

 

 

 

 

Isten a Szentostyán keresztül adja nekünk erejét 

és életét, felvértez minket a kegyelmével. 

Azért, hogy ellenállhassunk a bűnös életnek, és 

tökéletessé válhassunk. Olyanná, mint az Atya. 

 

 

Ahhoz, hogy szentté válhassunk, tennünk kell, amit János evangéliuma mond: „Aki eszi az 

én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó 

napon.”  

Ádám és Éva Isten oldalán sétáltak az Édenkertben. Mi viszont fizikálisan is eggyé válhatunk 

vele. 

 

Forrás: SophiaSketchPad.org 

https://sophiainstituteforteachers.org/curriculum/lesson/sophia-sketchpad-eucharist-video-resources

