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Károli: 
Az Úr igéjének terhe Izráel ellen. Így szól az Úr, a ki az egeket 

kiterjesztette, a földet fundálta, és az ember keblébe lelket alkotott: Ímé, én 
részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet minden körülte való népnek; Júdának is 
az lesz, mikor ostromolják Jeruzsálemet. És azon a napon lesz, hogy 
nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet minden népnek; a ki emelni akarja azt, mind 
szakadva-szakad meg, noha összegyül ellene a föld minden pogánya. Azon a 
napon, így szól az Úr, megverek minden lovat rettegéssel, a lovagját pedig 
őrültséggel; de a Júda házát nyitott szemmel nézem, a népeknek pedig minden 
lovát vaksággal verem meg. És azt mondják szívökben Júda fejedelmei: Az én 
erősségem Jeruzsálemnek lakói, az ő Istenökkel, a Seregek Urával. Azon a 
napon olyanokká teszem Júda fejedelmeit, mint a milyen a tüzes serpenyő a fák 
között, és a milyen a tüzes fáklya a kévék között: megemésztenek jobb és bal felől 
minden körülvaló népet; de Jeruzsálem tovább is a helyén marad 
Jeruzsálemben! És megoltalmazza az Úr Júdának sátrait, mint azelőtt, hogy ne 
legyen nagyobb Dávid házának dicsősége és Jeruzsálem lakosának dicsősége, 
mint a Júdáé. Azon a napon oltalma lészen az Úr Jeruzsálem lakosának, és azon 
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a napon olyan lesz köztök a legalábbvaló, mint Dávid, a Dávid háza pedig, mint 
az Isten, mint az Úrnak angyala ő előttök. És azon a napon lesz, hogy kész leszek 
elveszteni minden pogányt, a kik Jeruzsálemre támadnak;  

 
Új fordítás:  
Fenyegető jövendölés. Az ÚR igéje szól Izráelről. Így szól az ÚR, aki az 

eget kifeszítette, a földnek alapot vetett, aki lelket adott az emberbe. Íme, én 
részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte levő népek számára. Júdára 
is rákerül a sor, amikor ostromolják Jeruzsálemet. Azon a napon majd súlyos 
kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára: aki föl akarja emelni, mind 
megszakad bele, még ha összefog is ellene a föld minden népe. Azon a napon - 
így szól az ÚR - azzal verem meg őket, hogy a lovak mind megvadulnak, és a 
lovasok elvesztik a fejüket. Júda házát éberen őrzöm, de a népek lovait 
vaksággal verem meg. Júda törzsfői ezt mondják magukban: Jeruzsálem 
lakóinak ereje Istenükben, a Seregek URában van. Azon a napon olyanokká 
teszem Júda törzsfőit, amilyen a tüzes serpenyő a fahasábok közt, és amilyen a 
fáklya a kévék közt: jobbra-balra égetik a körülöttük levő népeket, de 
Jeruzsálem továbbra is békében marad a maga helyén. Először Júda sátrait 
szabadítja meg az ÚR, hogy ne dicsekedjék Dávid háza, és ne dicsekedjenek 
Jeruzsálem lakói Júdával szemben. Azon a napon az ÚR oltalmazza Jeruzsálem 
lakóit, és olyan lesz közöttük még a botladozó is azon a napon, mint Dávid. 
Dávid háza pedig előttük jár, mint Isten, mint az ÚR angyala. Azon a napon meg 
fogok semmisíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad. 

 
Imádkozzunk!  
 
Dicsérünk Urunk, Istenünk, hogy a Te nagyságodról, hatalmadról szólnak 

ezek az Igék, mert hogy valóban az vagy! Ma is az, vagy megmutattad 
hatalmadat. Megmutattad hatalmadat, amikor Krisztust kihoztad a halálból, a 
sírból, és feltámasztottad Őt. És megmutathatod Te bármikor, hogy fel tudsz 
hozni bennünket a sírból, meg tudsz eleveníteni, meg tudsz újítani Lelked által. 
Kérjük is, várjuk is ezt. Várjuk az életünkre nézve. Várjuk gyülekezeteinkre 
nézve, de várjuk országunkra nézve, hogy Te emelj fel, Te vigyél bennünket 
előre a hit útján. Köszönjük, Urunk, hogy Teelőtted nem akadály, akik vagyunk, 
hiszen ismersz bennünket. Ismered a mi rejtett vétkeinket is. Ismered a 
bűneinket. Előtted vannak gyengeségeink. Köszönjük, hogy Te tudsz bennünket 
tisztára mosni. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint akarsz velünk cselekedni, 
hanem Fiadra tekintve kegyelmesen. És kérjük, várjuk is ezt, hogy 
kegyelmességedből szólj mihozzánk. Hadd érthessük a Te üzenetedet!  

Ámen.  
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Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
 
Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én 

kősziklám, ő benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem. (Zsolt 
18,3) 

 
 
Igehirdetés  

 
Az előző fejezet ott ért véget, hogy a pásztor eltörte a kegyelem botját, azaz 
megszűnt a népekkel kötött szövetsége, megszűnt a politikai, biztonsági 
egyensúly. Felszabadultak azok az erők, amelyek Izrael teljes megsemmisítését 
tűzték ki célul. A felszabadult népek és nemzetek hatalmas erővel fognak össze 
és vonulnak fel Jeruzsálem ellen. A bekövetkező események nem véletlen 
történések, hanem olyan dolgok, amik Isten hatalmában állnak, tőle jönnek, 
rendeltetésüket és céljukat Ő határozza meg. A jövendölések Isten népére, 
Izraelre vonatkoznak, a jövőbeli messiási birodalomra, de ahhoz még néhány 
feltételnek teljesülnie kell, a pogány világhatalmak megdöntése, a zsidó 
emberek újjászületése. Ezeket a feltételeket Isten maga fogja teljesíteni. 
Rögtön ezzel is kezdődik a prófécia, Isten meghatározza önmagát. Így szól az 
Úr, aki az egeket kiterjesztette, a földet fundálta, és az ember keblébe lelket 
alkotott. Miért van erre szükség? Lényeges része ez a próféciának, hogy ne 
felejtsük el egy pillanatra sem, ki mondja ezeket, kicsoda a mi Istenünk?  
Fontos, hogy meghatározzuk, hogy milyen Istenről beszélünk. Mert mi 
emberek, sok mindent érthetünk alatta. Az a szó: isten, mindegyikünknek egy 
kicsit mást jelent és ebben nagy eltérések is lehetnek egymás között és az igazi, 
élő Isten között.  
Ha Istenre csak úgy általánosan gondolunk, mint valami személytelen erőre, 
fogalomra, elvétjük a célt. Ha őt emberi korlátok közé szorítjuk, emberi 
tulajdonságokkal ruházzuk fel, akkor is, mert Ő nem olyan, mint amilyennek mi 
képzeljük.  
Egy beszélgetés jutott az eszembe, amit erősen meghatározott az, hogy a 
beszélgetőtársam Istent büntető századosnak képzelte el, ítélő bírának, aki 
mindent azért tesz, hogy az ő múltbeli rosszaságait megtorolja.  
Isten mérhetetlenül több ennél. Egy-egy konkrét élethelyzetben Isten 
hangsúlyossá teheti valamilyen oldalát, tulajdonságát, van úgy, hogy valóban 
úgy áll előttünk mint ítélő bíró, de ugyanakkor minket szerető Istenünk is a 
Jézus Krisztusban, aki pedig az életét tette le értünk a keresztre. Érdemes 
nekünk mindig arra figyelnünk, hogy Isten mit mutat meg magából, mit jelent ki 
nekünk.   
Az Úr alkotó erejének leírása mutatja, hogy képes is megtenni, amit itt előre 
megmond, megerősíti ezzel az Isten, hogy Ő a király, Ő a hatalmas Úr, Ő az 
általa teremtett világ őrizője is. Nincs más Isten és nincs több Isten. Az 
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embernek is ő adott lelket, azt ő bármikor vissza is veheti. Függetlenül attól, 
hogy mit gondolnak felőle, Isten a szuverén Ura az egész teremtett világnak és 
az embernek is, anyagilag is, lelkileg is, mindenféle tekintetben. 
Ez az Úr Igéjének a terhe, mert hogy valóban nem könnyű érteni, elhordozni 
ezeket az igéket. Teher, amit nem dobhat le az ember a válláról, amit el kell 
mondania, tovább kell adnia, mert az élet, az áldás, a jövő függ tőle.  
A környező népek összegyűlnek Jeruzsálem ellen, hogy ostromolják. Ezek a 
népek azt látják csak, hogy védtelen a város, de nem látják, hogy Isten attól még 
nem hagyta el őket.  
Isten el fogja pusztítani a környező népeket, azaz a föld minden népét, akik 
Júdát és Jeruzsálemet ostromolják. Fontos, hogy a nép jelenlegi helyzetében is 
tudatában legyen ennek. A múltjuk és a jelenük nem túlságosan biztató, a jövőbe 
maguktól nem látnak. Jobb is, ha magunktól oda nem akarunk látni, hiszen az 
ellenség is tud ilyenkor torz képeket mutatni nekünk, amik félelmet keltenek 
szívünkben. Zakariáson keresztül itt Isten győzelmes képeket mutat nekik, ez az, 
ami éltetheti őket, ami erőt adhat nekik már a jelenben is.  
Számunkra is fontos az, hogy jelenlegi helyzetünkben azt is lássuk, arra is 
legyünk kíváncsiak, hogy Isten mit szeretne velünk a jövőben, mi a terve 
velünk. Ne legyintsünk erre, hogy semmi, mert neki igenis terve van 
mindegyikünkkel, jó terve, s ennek a tervnek tudatában másként élhetjük a 
jelenünket, más döntéseket is hozhatunk.   
Jeruzsálem részegítő pohárrá lesz. Ez is egy költői kifejezés, ami Isten ítéletére 
vonatkozik. Többször is szerepel az Ószövetségben ez a kép. Jeremiásnak is el 
kell vennie Isten kezéből a harag poharát és meg kell itatnia vele a népeket, 
akikhez őt Isten küldi.  
Isten emelőkővé teszi Jeruzsálemet, olyan kővé, amelynek felemelésével a 
férfiak erőpróbát állnak ki. Az ókor ifjai is versenyeztek, ki az erősebb. Volt, aki 
tévesen ítélte meg az erejét, gőgösen, elvakultan azt hitte fél kézzel fel tudja 
emelni ez a követ, de nem sikerült neki, beleszakadt, a kő kifogott rajta. 
Jeruzsálem olyan kő, amelyet a pogányok összefogott, egységes erővel sem 
tudnak felemelni. A kő felülmúlja minden erejüket és képességüket. A pohár 
csak megrészegít, de itt ez a kő minden népet megszakít, egészen elpusztít. 
Hányszor volt úgy a történelem során, hogy népek fogtak össze Isten népe ellen, 
hogy majd mi elpusztítjuk őket. De egyetlen egynek sem sikerült, mert ez a nép 
az Isten népe. És itt gondolhatunk az Isten újszövetségi népére is. Kicsiny nyáj, 
de ne félj te kicsiny nyáj, mert az Isten néktek adja az országot – hangzik az 
ígéret. Egyetlen, ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Isten népét nem 
lehet csak úgy legyőzni, Isten embereit nem lehet csak úgy félretenni, mert az 
övéire Istennek gondja van. Akik ellen törnek, azok tévesen ítélik meg az 
erejüket. 
A 4. verstől kezdve harcot ír le az ige, amelyben Isten szól közbe, a lovak mind 
megvadulnak, a lovas megbolondul, a lovak megvakulnak. A hősködők 
elveszítik a fejüket. Elizeus kérésére Isten vaksággal verte meg a szíriai 
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csapatokat, akik így az izraeliek kezébe kerültek. Isten tehát már bebizonyította, 
hogy ő képes erre. Ebben a harcban az ige szerint ott van Júda is. Beteljesül, 
amiről az előző fejezetben még csak próféciaként olvastunk, hogy felbomlik a 
testvérség Júda és Izrael között. Saját népe ellen megy? Igen, az ember képes 
erre az elvakultságra, hogy saját magának ellensége. Holló a hollónak nem vájja 
ki a szemét, de az ember képes erre. Milyen kegyelem, hogy a harc közben erről 
olvashatunk, hogy Júda házát szemmel tartom. Érthetetlen Isten kegyeleme. 
Megbüntethetné Júda házát, de nem teszi, szemeivel tanácsolja vagy más 
fordítás szerint: felnyitja a szemét. Az ember vagdalkozik, harcol; lehet ezt látni 
az élet szinte minden színterén, politikában, családban, bizony még testvéri 
kapcsolatokban is, sőt, ott még durvábban. És egyszerre szinte csoda történik 
vele, mert felismeri, hogy ezt nem így kellene. Olyan ez itt, mintha megtérnének 
Júda törzsfői, akik felismerik hirtelen, hogy Isten adott nekik győzelmet, 
felismerik, hogy noha Jeruzsálem ostrom alatt van, de népe mégis bizakodó és 
nem fél. Bizalmuk és erősségük az Isten, a Seregek Ura. Júda törzsfői, akik 
népüket harcba vitték Jeruzsálem ellen, eddig azt hitték, hogy akkor lesznek 
erősek, ha a pogány nagyhatalmakkal fognak össze, holott erősségük csak abban 
van, amiben a Jeruzsálem lakóinak is: az Istenben. Júda itt rájön arra, hogy csak 
ez lehet az ő erőforrása is.  
Hamis bármikor is azt hinni, hogy rajtunk segít az istentelen erőkkel való 
összefogás, az csak gyengíteni fogja a hitünket. Vannak erők, szövetségek, 
amikkel nem szabad összefogni. Mindig jobb az Úrban bízni, mint emberekben 
reménykedni.  
Még két hasonlat: Júda olyan lesz, mint amilyen a tüzes serpenyő a fahasábok 
között és amilyen a fáklya a népek között. A helyreállt Júda részt vállal az 
ellenség megsemmisítésében. A népek és seregeik gyorsan és teljesen 
elpusztulnak majd. Két tűz-kép szimbolizálja, hogy ez a harc nem lesz könnyű, 
kemény és véres lesz, olyan, mint az erdőégés. Isten tüzétől elpusztulnak a 
nagyhatalmak. Amíg minden pusztul jobbról és balról, addig Jeruzsálem a 
helyén marad.  
Isten meg fogja oltalmazni Jeruzsálemet, nem pusztulhat el. Amikor harcolt 
egymással Juda és Izrael az volt a tét, ki a nagyobb, ki az erősebb. Itt Isten 
tulajdonképpen igazságot tesz, az ő szemében nincs ilyen elsőbbségi kérdés, 
Isten nem válogat közöttük. Elsőbbségi kérdéseket mi szoktunk gyártani 
magunknak, ki hol áll a ranglétrán. Kinek adatott több, ki az értékesebb, ki a 
hasznosabb, licitálunk, szeretnénk elöl állni.  
Isten nem így lát minket. Látja, hogy egyformán Őrá vagyunk utalva, Ő előtte 
nem dicsekedhet egy test sem. Az eljövendő korszakban megszűnnek a 
különbségek. Isten országában nem lesz rangsor, nem lesznek címek. Olyan 
nagynak látjuk itt ezeket, – meg valljuk be őszintén – fel is szoktuk fújni, hogy 
nagyobbnak látsszon.  
Odaát semmi ilyen nem lesz. Nem lesz rá szükség, mert egyformán fogunk 
részesedni az Isten gyermekeinek dicsőségéből. Abbahagyhatnánk már most a 
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hatalmi harcokat, és hálát adhatnánk, hogy a Krisztusért részesedünk az Isten 
kegyelmében, hely készíttetett az Isten országában, ugyanazt a Lelket kapjuk és 
ugyanazzal a végéremehetetlen szeretettel szeret minket Urunk.  
Isten saját erejével ruházza fel azokat, akik Jeruzsálemben laknak, a 
leggyengébbtől a leghatalmasabbig. Ez a megerősítés olyan hatékony lesz, hogy 
a leggyengébb is olyan hatalmas hős lesz, mint Dávid, a város vezetői pedig 
emberfeletti erőt fognak kapni. Olyan lesz a leggyengébb is, a botladozó is, mint 
Isten angyala. Az Isten országában helyreáll a teremtési rend. Itt a földön még 
gyengeség, erőtlenség, félelem és rettegés van bennünk. Isten ígérete a 
helyreállítás, aminek jó előízeit már most érezhetjük. A végső csatában 
megsemmisülnek Isten népének ellenségei. Talán éppen ma úgy vagyunk vele, 
hogy nagyon szeretnénk ezt látni, hogy győz a jó, a pogányok pedig ítélet alá 
esnek. De hiszem, hogy nem véletlen, hogy ezeket az ígéreteket éppen ma 
kaptuk, bármi is legyen a mai nap végeredménye. Mi ezekre az ígéretekre nézve 
élhetjük az életünket.  

Ámen. 
 
Imádkozzunk!  
Köszönjük azt Urunk, hogy erős vár vagy: menedék és oltalom, biztos 

kőszikla. Minden megrendülhet, de ez nem, és köszönjük, hogy ezt tudhatjuk. S 
köszönjük azt, hogy erős hitet Te tudsz nekünk adni, hiszen mi magunkban 
semmik vagyunk, erőnk magunkban mit sem ér, mint ahogyan énekeltük. Mégis 
bocsásd meg, hogy olyan sokszor gondoljuk azt, hogy tudunk előrehaladni a mi 
erőnkkel, bölcsességünkkel. Bocsásd meg azt, hogy sokszor vagdalkozunk. 
Bocsásd meg azt, hogy világi erőkkel fogunk össze, és nem Téged tekintünk 
oltalmunknak, hanem máshova húzódunk. Köszönjük, Urunk, a Te végtelen 
nagy szeretetedet, hogy Te akarsz vonni most egészen Magadhoz. Segíts, hogy 
ezeket a kötőszálakat tudjuk elszakítani, ezekre „nem”-et mondani, és Rád teljes 
szívből az „igen”-t. Hiszen egyedül Te tudsz bennünket megtartani az ítéletben. 
Te tudsz bennünket erősekké tenni harcainkhoz. Urunk! Eléd visszük ma 
népünket, hogy könyörülj rajtunk! Nem látjuk mi a jövőt, de a Te kezedbe 
tesszük azt le. Kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk! Köszönjük ígéretedet, hogy 
a tiéidet minden körülmények között megmented és oltalmazod. Urunk! Add, 
hogy bármit hoz is a jövő, mi erősen álljuk, mozdíthatatlanul Benned, és 
végezzük azt, amit Te ránk bíztál. Kérünk Urunk azokért a területekért az 
országban, ahol az árvíz sújt, erősítsd ott is a tiéid hitét! Segítsd őket, hogy az a 
nehéz közel vigye őket Hozzád, mikor szemeikkel látják, hogy minden meginog. 
Bízzanak Benned, Aki soha meg nem inogsz. Urunk, Istenünk! Te áldd meg 
most a csendben elmondott imáinkat is! Te áldd meg gyászolóinkat, akik 
szomorúságukat, fájdalmaikat hozzák most Eléd. Kérünk, hogy adj nekik 
vigasztalást!  

Ámen.  
Hangfelvételről lejegyezve. 
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HEIDELBERGI   KÁTÉ  XV. ÚRNAPJA  
 
37. Mit értesz az alatt, hogy "szenvede ?" 
 
Azt, hogy Ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, 
Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében-lelkében 
elhordozta, 
- és pedig avégre, hogy e szenvedésével mint egyetlenegy engesztelő áldozattal 
a mi testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa- és számunkra 
Istennek kegyelmét, az igazságot (megigazulást) és az örök életet megszerezze. 
(Ézs 53,2-6;12; Zsolt 22,17-18; Mt 26,38; 2Kor 8,9; Fil 2,8. Zsid 5,7-8; 1Pt 
2,24; - Jn 3,14-15; Rm 3,25; 8,34; 1Kor 6,20; Ef 1,6-7; 1Thessz 1 ,10; Zsid 9,12; 
10,14; 1Jn 2,2; 4,9-10.) 
 
38. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt?  
 
Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el 
- és ily módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely reánk 
szállana. 
(Mt 27,2; 19; 24; Lk 23,14-15; Jn 18,38; 19,4-6; 13-16; ApCseI4,27-28; Zsolt 
69,5; Ézs 53,9; 1Pt 2,22; Róm 8,34; 2Kor 5,21; Gal 3,13; 1Pt 3,18.) 
 
39. Nagyobb dolog-e az, hogy Jézus keresztre feszíttetett, mintha másnemű 
halállal halt volna meg?  
 
Nagyobb, 
- mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy Ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam 
volt, magára vette, a kereszthalált ugyanis Isten megátkozta. 
(Fil 2,8; 1Kor 2,2; Gal 6,14; Kol 1,20; 2,14-15; 1Pt 2,24; Jn 3;14-15; 12,32; Gal 
3,13; 5Móz 21,22-23.) 
 


