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Azután mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, 

évről évre elmennek, és leborulnak a Király, a Seregek URa előtt, és megünneplik 
a sátoros ünnepet.  

Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az ÚR szent tulajdona! …  
Attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a Seregek URának házában. 
 
 
Imádkozzunk!  
 
Urunk! Magasztalunk Téged azért, mert bár most még nem látszik, hogy Te 

vagy a mindenség Ura, és ennek a földnek a Királya is, most még emberi szem 
nem láthat Téged, de eljön majd az az idő, amikor felállítod örökkévaló 
királyságodat a földön. Hálát adunk Neked, Urunk, hogy e felé a királyság felé, e 
felé az uralom felé tartunk. Hogyha az emberi szem a gonoszság tombolását, a 
Sátán uralmát, sok-sok összevisszaságot, nyomorúságot, bajt, betegséget, halált is 
lát, mégis a végső győzelem a Tiéd. Urunk! Éppen ezért, amikor felteszed 
számunkra a kérdést, hogy vajon melyik oldalon állunk, hadd legyen a mi szívünk 
boldog válasza az, hogy a Te oldaladon. És mégis, Urunk, annyiszor teszünk 
Ellened! Annyiszor élünk engedetlen, nyomorúságos életet! Kérünk, Urunk, hogy 
szentelj meg bennünket! Ajándékozz meg a bűnbocsánat, az örökélet és az örök 
boldogság ajándékával! Egyszülött Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért! És kérünk, 
Urunk, hogy küldd el most Szent Lelkedet! Küldd el a Te Igéd üzenetét, hogy 
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mindannyian, akik várjuk szavadat, értsük és befogadjuk azt! Adj értelmes, Neked 
dobogó szívet!  

Ámen. 
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése 
 
Az ÚR szent tulajdona (leszünk)! (Zak 14,20b) 
 
 
Igehirdetés 
 
Kedves Testvérek!   
1948. május 14-én kikiálltották a független Izráel államot. 1967. június 28-

án, a „hatnapos háború” után újra egyesítették Nyugat-Jeruzsálemet, és az addig 
Jordániához tartozó Kelet-Jeruzsálemet, az óvárost. 1980. július 30-án pedig 
jogilag is bekebelezték Kelet-Jeruzsálemet, és a Nagy-Jeruzsálemet Izráel állam 
örökös és oszthatatlan fővárosává nyilvánították. És kedves Testvérek, ezzel a 
három eseménnyel a világtörténelem befordult a célegyenesbe, s immár a 
legutolsó időkben élünk!  

Az üdvtörténet legközelebbi eseménye, amire várunk: az élő hitre jutottak 
elragadtatása lesz. Pál apostol szavaival élve: „…maga az Úr fog alászállni a 
mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, 
és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a 
levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.” (1Thessz 4,16-17) Kik? Ahogy 
mondtam: az élőhitre jutottak, az újjászületettek. Lehet, hogy ez még ma este 
következik be, lehet, hogy húsz év múlva, lehet, hogy ötven év múlva, nem tudjuk, 
de valamikor igen, mert jön az az idő, amikor a mi Urunk visszajön. És amikor 
megtörténik az elragadtatás, akkor állítja fel az Antikrisztus immár akadály nélkül 
teljhatalmú sátáni birodalmát, s kezdődik meg Jeruzsálem ostroma, amiről itt, az 
Igében olvasunk. S akkor majd Isten közbelép, csapással sújtja a népeket, és nagy 
győzelmet arat felettük! Mi (az Újszövetség népe) már tudjuk, hogy úgy 
következik be, hogy az Úr Jézus majd visszajön, szentjeivel együtt. Leveri az 
Antikrisztust és seregeit, s felállítja a földön azt a birodalmat, amely a béke és az 
igazság országa lesz.  

Még nagyon sokat lehetne az Ige alapján az utolsó időkről beszélni, és 
kellene is, hogy el tudjunk igazodni a 3. évezred első esztendeiben a világpolitika 
történéseiben is; hogy pl. a Közel-Keleten soha sem lesz béke, igazi béke, hiába 
folynak tárgyalások. Hiába vannak olyan naiv emberek, akik úgy gondolják, hogy 
egyszer majd létrejön az igazi béke a Közel-Keleten. Nem fog létrejönni! 
Legfeljebb álbéke, ideig-óráig tartó békesség…  

Kell olvasnunk az Igét, kell ismernünk az Igét, hogy el tudjunk igazodni Isten 
akaratában: Isten akaratában a mi életünkre nézve, és Isten akaratában a világ 
nézetére nézve is.   
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De most mégsem erről szeretnék beszélni, hanem figyeljünk inkább arra az 
üzenetre, amelyet Isten ezen a mai vasárnapon neked és nekem üzenni akar. Mert 
egy Ige jutott az eszembe az ApCsel-ből. Pál apostolékról van szó. „Erősítették a 
tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok 
nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába.” (ApCsel 14,22) 
Nyomorúságokkal mi magunk is ismerősek vagyunk! És ismerősek leszünk is, 
amíg testben élünk. Most inkább hadd beszéljek az Isten országáról! Részben az 
eljövendőről, és részben arról, amelyik már most, bennünk és közöttünk létezik.  

 
Három jellemzőről, három tulajdonságról, három állapotról szeretnék 

beszélni az Ige alapján, természetesen szoros összefüggésben egymással.  
Az első az, hogy a népek megünneplik a sátoros ünnepet. Az második az, 

hogy Isten népe körében minden szentté válik. És a harmadik, amit így mond az 
Ige, hogy „nem lesz többé kereskedő”.  

 
 Az első tehát ez: a népek megünneplik a sátoros ünnepet…  „Azután 
mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, 

évről évre elmennek, és leborulnak a Király, a Seregek URa előtt, és megünneplik 
a sátoros ünnepet.” (rész 16b vers)  

1 
Az a kérdés merült fel bennem, hogy vajon miért éppen a sátoros ünnepet? 

Hiszen annyi ünnep van! Miért éppen a sátoros ünnepet?  
Tudjuk, hogy az Ószövetségben három nagy ünnep-kör volt: az első a páska, 

vagyis a mai húsvét, a második a hetek ünnepe, a mai pünkösd, és a harmadik volt 
a sátoros ünnep. A sátoros ünnep volt a legnépszerűbb és a legvidámabb ünnep. 
Ősszel került sor rá, amikor betakarították az összes gabonát, és leszüretelték az 
összes gyümölcsöt. Az emberek faágakból, lombokból készült sátrat építettek 
házuk tetején vagy a kertjükben, abban laktak egy egész héten át, és így 
ünnepeltek. A lombsátrak arra emlékeztették az Ígéret földjén már letelepedett 
zsidókat, hogy az pusztai vándorlás idején sátrakban laktak.  

Ugyanennek az ünnepnek a része volt egy szertartás, hogy a papok naponta 
vizet merítettek a Siloám tavából, és ünnepélyesen a templomba vitték, és ital-
áldozatul használták fel. Az ünnepnek ehhez a momentumához kapcsolódott 
Jézusnak az a kiáltása: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz 
énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” (Jn 
7,37-38) Tehát a szertartáshoz kapcsolódva, amikor a papok vitték a forrásvizet a 
templomba, ital-áldozatul, itt mondta Jézus, hogy „Aki hisz énbennem, annak 
belsejéből élő víz folyamai ömlenek!”  

Szintén ennek az ünnepnek volt a jellemzője az is, hogy az asszonyok 
udvarát minden este ünnepi fénybe öltöztették, ünnepi kivilágítást kapott: egy 
hatalmas arany gyertyatartó emelkedett a templomot körülvevő falak fölé.  
Tudjuk, hogy a templomban volt a hétágú gyertyatartó. Ez egy hatalmas, 
felnagyított mécses-tartó volt. Fényét ez az óriási mécses kiárasztotta úgy, hogy 
egész Jeruzsálemből lehetett látni. Ehhez a szertartáshoz is fűzött Jézus szavakat, 
amikor szintén ezen az ünnepen, és szintén itt, Jeruzsálemben mondta azt: „Én 
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vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz 
az élet világossága.” (Jn 8,12)  

Miért mondtam el ezeket ilyen részletesen?  
Azért, mert a történelemből, az ünnepi szertartásból láthatjuk azt, hogy a 

sátoros ünnep először is a legnagyobb örömünnep volt. Másodjára pedig a 
betakarítás és a szüret végének ünnepe volt. Harmadjára: visszaemlékezés volt a 
pusztai vándorlásra, már a letelepedés után. Negyedjére pedig a Krisztussal való 
közösség különös ünnepe lehetett volna, hogyha az akkor ott lévők megértették 
volna Krisztus szavait, melyeket ezzel az ünneppel kapcsolatosan saját magáról 
mondott.   

Mit is olvasunk a Zsidókhoz írott levélben? „A szombati nyugalom tehát még 
ezután vár az Isten népére.” (Zsid 4,9) Ez az, amiről beszéltem, hogy amikor Jézus 
visszajön, akkor felállítja azt a birodalmat, amely a békességnek, az igazságnak, a 
nyugalomnak a birodalma, országa lesz. Bizony, ez a birodalom, ez az ország 
egyszersmind eljövendő, hiszen várunk rá. Eljövendő, hiszen akkor lesz teljesen 
nyilvánvalóvá, amikor Jézus Krisztus visszajön, de már most bennünk és 
közöttünk is valósággá lehet!  

Kedves Testvérek! Éppen ezért feltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon 
a mi szívünk tele van-e így a „sátoros ünnep” örömével? Vajon a nyugalom, a 
békesség, a Krisztussal való közösség lakozik-e a szívünkben? Vagy békétlenség, 
háborgás és aggodalom?  

A sátoros ünnep, amely majd vár ránk abban az igazság és békesség 
birodalmában, ez a sátoros ünnep már most a miénk lehet! Mert ha Jézus Krisztus 
megváltottjai, az Ő újjászületett gyermekei vagyunk, akkor már itt, ezen a földön 
összegyűjtött bennünket, és nyugalmat ad nekünk. Betakarított bennünket. Úgy, 
ahogyan a sátoros ünnep volt a betakarítás nagy ünnepe. Akkor már betakarított 
bennünket, az Ő népévé tett bennünket. Már ittunk arra az örökéletre fakadó 
forrásvízből, és már a mi szívünkből, a mi bensőnkből is élő víz folyamai áradnak. 
Akkor már megláttuk a világ világosságát. Ahogyan Jézus maga mondta a Hegyi 
Beszédben, hogy „Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14) Mi vagyunk, a hívő 
emberek vagyunk a világ világossága, hogyha a világ Világossága felragyogott 
már előttünk. Ezért lehet már itt, ezen a földön a sátoros ünnep örömében élni. A 
békességben, a nyugalomban, abban a teljes biztonságban, hogy Isten országának 
polgárai vagyunk. Történjék bármi is velünk, hiszen még ezen a földön élünk, még 
vannak nyomorúságok, még vannak bajok, betegségek, és vár ránk még a testi 
halál, és mégis élhetünk ennek az ünnepnek az örömében, mert Krisztussal 
közösségünk van! Az Ige testté lett, közöttünk lakott (Jn 1,14)  

Többször elmondtam már, hogy a „lakozott” szó az eredeti görögben azt 
jelenti, hogy „sátorozott”. Isten egyszülött Fia felverte a sátrát itt, közöttünk, 2000 
esztendővel ezelőtt. Vajon felverte-e a sátrát már a szívünkben is? Itt lakozik-e, itt 
sátorozik-e velünk? Hogy aztán egykor majd mi bemessünk az örök hajlékokba.  
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 Aztán a második, amit erről az időről mond az Ige, hogy Isten népe 
körében minden szentté válik.  
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Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az ÚR szent tulajdona! Az ÚR 
házában még a fazekak is olyan szentek lesznek, mint az oltárnál használt kelyhek. 
Jeruzsálemben és Júdában minden fazék a Seregek URának szent tulajdona lesz, 
és aki csak eljön, hogy áldozatot mutasson be, bármelyiket előveheti, és főzhet 
benne. (Zak 14,20-21)  

A lovak csengettyűin is ez lesz: „az Úr szent tulajdona!” Ez szó szerint úgy 
van, hogy „szentség az Úrnak”. Az Igéből, a mózesi törvényekből tudjuk, hogy a 
főpapi süveg homlokdíszén volt ez a felirat: „Az Úr szent tulajdona”. És úgy 
tekintünk majd minden dologra, és olyan lesz minden dolog, mint amilyen volt 
annak idején a főpap süvege. Amilyen volt ez a felirat, amely mutatta, hogy az Úr 
szent tulajdona. És ilyen lesz minden. 

Valamikor Izráelben úgy tekintettek a lovakra, mint az engedetlenség 
jelképére. Hiszen az a király tartott nagy számban lovakat, akinek hódító 
szándékai voltak. A ló a hatalom, a háború, az erőszak eszköze volt. Most pedig 
azt látjuk az Igében, hogy még a lovak csengettyűin is az lesz, hogy az „Úr szent 
tulajdona”. Az engedetlenség jelképe is Isten tulajdonává válnak.  

Aztán tudjuk azt, hogy az Ószövetség idején a közönséges főzőedények 
egészen más célt szolgáltak, mint a templomi kelyhek és a templomi edények. 
Most minden szentté lesz! Az edények is, a közönséges főzőedények is 
megszentelődnek. Az egész világ Istennek szolgál majd abban az időben!  

Kedves Testvérek, ezt megint fordítsuk le a magunk számára, és megint 
fordítsuk le erre az eföldi, mostani életre! Hiszen ha Isten üzen nekünk valamit, 
akkor mostanra üzeni. Egyrészt, hogy lássuk majd a boldog jövőt, de hogy annak a 
fényében lássuk meg magunkat, és lássuk a mi korunkat is.  

Ha szívünkben végbement már az újjászületés csodája, hogyha 
engedetlenségeink odasimulhattak már végre az Úr akaratához, s mindaz, ami nem 
magasztos az életünkben, magasztossá válhat, mert Jézus Krisztus tulajdonai 
lettünk, akkor mindenben megtaláljuk azt a szentséget, ami Istenre jellemző! 
Akkor a munkahelyen úgy dolgozhatunk, mint akik szentek vagyunk, s mint 
akiknek a munkája is szent. Hiszen – Pál apostol is így szól – „jóakarattal 
szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek…” (Ef 6,7), tehát úgy 
dolgozzunk, mint akik az Úrnak, és nem embereknek akarunk szolgálni. Hogyha 
úgy dolgozunk, mint akik nem az embereknek akarunk a kedvükre tenni! Vagy 
nem a magunk kiteljesedését keressük a munkánkban, hanem úgy dolgozunk, mint 
akik az Úrnak szolgálnak, a munkánk révén is. Akkor megszentelődik a munkánk, 
bármi legyen is az! Akkor csavarok csavarozása, vagy akármilyen söprögetés, 
vagy bármi, akár tudományos munka is (sok mindent felsorolhatnék), minden, ami 
a mi dolgunk, ami a hétköznapi tennivalónk, minden szentté lehet! Minden 
megszentelődhet! Ha nem embereknek akarunk tetszeni, hanem az Úrnak 
szolgálunk ezzel!  

Az élő hitre jutott ember életében nem válik külön a szent és a közönséges. 
Nincs szent és profán. Minden szentté lesz! Szentté lesznek a családi kapcsolatok. 
Szentté lesz a baráti kör. Szentté lesz a tanulás. Szentté lesz minden! Mert ha mi 
magunk Isten szent tulajdonai vagyunk, akkor a dolgaink is azok lesznek.  
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 Végül – így olvassuk az Igében, az utolsó mondatban – nem lesz 
többé kereskedő. „Attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a 

Seregek URának házában”.  
3 
Ezt Károli úgy fordítja, hogy „…nem lészen többé Kananeus…” De mind a 

két fordítás jó, hiszen a „kananeus” azt jelenti, hogy „kánaáni”, és az eredeti 
héberben a „kánaáni” az árust és kereskedőt is jelentett, volt egy ilyen 
mellékjelentése ennek a szónak. De a lényeg ugyanaz: pogány vagy nyerészkedő 
ne lesz többé Isten templomában. Nem lesz nyerészkedés, nem lesz kapzsiság. 
Kapzsiság, ami bálványimádás. És nem lesz semmi pogány. Gondoljunk arra, 
hogy ez a jövendölés első körben beteljesedett akkor, mikor Jézus kiűzte a 
kereskedőket, a kufárokat a templomból. (Mt 21,12; Jn 2,15) De itt arról van szó 
átvitt értelemben, hogy a bűn, a bálványimádás és a pénzimádat eltűnik.  

Vajon a mi szívünkben mi van? Nagy reformátorunk azt mondta, hogy az 
ember szíve nagy bálvány-gyártó műhely. Vajon a mi szívünk milyen szív?  

 
Olyan csodálatos üzenetek vannak ebben a jövőre vonatkozó prédikációban is a mi 
életünkre nézve. Hogy nem kell bálványimádó életet élni, hogy nem kell 
pénzimádó életet élni, hogy nem kell bűnös életet élni. Bár halálunk órájáig 
bűnösök maradunk, mégis harcolhatunk szabad lelkiismerettel bűneink ellen!  

Íme, itt van a jövő, és itt van csírájában már a jövő mint jelen. Itt van a jövő, 
mert mindez majd akkor válik teljessé, amikor az Úr Jézus visszajön, és felállítja 
örökké tartó birodalmát. De csírájában ez a jövő már most a mi szívünkben is jelen 
lehet, mint ahogy az Isten országa bennetek és közöttetek van. (Lk 17,21) Már 
most megünnepelhetjük a sátoros ünnepet, ilyen átvitt értelemben. Már most 
szentté válhat minden bennünk és általunk. Már most kiűzhetjük éltünkből a 
kereskedőket: a bűnt, a bálványimádást, a pénzimádatot.  

De ne felejtsük el, hogy ezen eljövendő birodalom csodáinak és a megtért 
szív csodáinak ára van! És ez az ár nem más, mint az Úr Jézus Krisztus vére, Aki 
megszerezte számunkra ezt a boldog jövőt. És megszerezte számunkra ezt a 
boldog jövőt már csírájában, vagyis a jelenvaló boldogságot.  

Soha ne feledjük, hogy milyen áron szerezte meg a mi Urunk mindezeket 
azok számára, akik szívükbe fogadják be Őt!  

Ámen.  
 
 
Imádkozzunk!  
 
Urunk! Köszönjük a Te Igédben felvázolt, előttünk felvillantott örök 

boldogságot, az igazságnak és békességnek honát, amelyet majd elhozol. És 
köszönjük, hogy szívünkben már most a Tiéid lehetünk, és ez a szentség átjárhatja 
életünk minden dolgát, ha engedelmes gyermekeidként járjuk ezt a világot. 
Kérünk, hogy ez így legyen! És bocsásd meg Urunk, amikor újra és újra elhajlunk, 
újra és újra megfeledkezünk arról, hogy kik vagyunk. Újra és újra úgy élünk ezen 
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a földön, mint hogyha ennek a földnek a polgárai lennénk. Soha ne veszítsük el, 
Urunk, szemünk elől a láthatatlant, az örökkévalót. Hogy ne csak az ideigvalókkal 
törődjünk, hanem az örökkévalókkal, és ne csak a láthatókkal, hanem a 
láthatatlanokkal, a szív számára, az élő hit számára láthatókkal. Urunk! Így adj 
nekünk bátorságot és vigasztalást a nehéz órákban is! Így adj erőt a betegeknek! 
Így adj vigasztalást a gyászolóknak! Így adj erőt azoknak, akik kísértésekben 
vannak! Így add meg, hogy ennek a földnek minden kísértése, nyomorúsága, 
csábítása közepette is a Te engedelmes gyermekeidként járhassunk! Kérünk, hogy 
munkáld ezt a szívünkben addig is, amíg visszajössz!  

Ámen.  
 

Hangfelvételről lejegyezve. 
 
HEIDELBERGI  KÁTÉ  XVIII. ÚRNAPJA  
 

 
46. Hogy érted azt, hogy „felméne mennyekbe ?” 
Hogy Krisztus a földről tanítványainak szemeláttára emelkedett fel az égbe 
- és a mi javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson 

elevenek és holtak felett. 
(ApCsel 1,9; Mk 16,19; Lk 24,50-51; - Jn 16,7; Róm 8,43; Ef 4,10; Kol 3,1; 

Zsid 4,14; 7,25; 9,24; ApCsel 1,11; 3,21; Mt 24,30; 26,64; Fil 3,20.)  
 
47. Nincsen-e velünk Krisztus mind e világ végezetéig, amint azt nekünk 

megígérte? 
Krisztus valóságos ember és valóságos Isten.  
- Emberi természete szerint nincs többé e földön, 
- de istenségére, fenségére, kegyelmére és Lelkére nézve soha sem távozik el 

tőlünk. 
(Mt 26,11; Jn 16,28.17,11. Csel 3 ,21. Jn 14,16. 18. 16,13. Mt 18,20; 28,20; 

Ef 4,8. 12.)  
 
48. Nem válik-e el ily módon egymástól a Krisztusban való két természet, 

ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet ott van? 
Semmiképpen nem, 
- mert az isteni természet megfoghatatlan és mindenütt-jelenvaló lévén, ebből 

szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik, 
- de ugyanakkor abban magában is benne van és vele személy szerint 

egyesülve marad. 
(ApCsel 7,49; Jer 23,24; - 1Kir 8,27, Jn 3,13-14; 11,15; 17,24. Mt 28,6; 

ApCsel 3,13; Kol 2,9.)  
 
49. Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele? 
- Először, hogy Ő a mennyben az Atya színe előtt nekünk Közbenjárónk. 
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- Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nekünk afelől, hogy 
Ő, mint a mi Fejünk. minket tagjait szintén fel fog vinni oda. 

- Harmadszor, hogy Ő viszont zálogul Lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje 
által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol Krisztus van, 
ülvén Istennek jobbján. 

(Róm 8,34; Zsid 9,24; 1Jn 2,1; - Jn 14,2; 17,24; 20,17; Ef 2,6; Zsid 6,20; - Jn 
14,6; 16,7; ApCsel 2,1- 4; 2Kor 1,21-22; 2Kor 5,5; Ef 1,13-14; 4,30;-Fil 3,14; Kol 
3,1-3;)  

 
 
HEIDELBERGI  KÁTÉ  XIX. ÚRNAPJA  
 
50. Miért mondod ezt: "Ül a mindenható Atya Istennek jobbján"? 
Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ott az Ő keresztyén egyháza 

Fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. 
(Ef 1,20-23; Kol 1,18; Mt 28,18; Jn 5,22.)  
 
51. Mit használ nekünk a mi Fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? 
Először, hogy Szentlelke által mireánk, tagjaira kitölti mennyei ajándékait; 
- továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. 
(ApCsel 2,33; Ef 4,8; - Zsolt 2,9; Jn 10,28-30; Ef 4,8.)  
 
52. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön „ítélni 

eleveneket és holtakat?” 
Az, hogy mindennemű háborúság és üldöztetés közepett felemelt fővel várom 

az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb érettem Isten ítélőszéke elé állott és 
rólam minden kárhoztatást elvett, 

- hogy Ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, 
engem pedig minden Ő választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe 
magához vegyen.  

(Lk 21,28; Mt 26,24; ApCsel 10,42; Róm 8,23; Fil 2,3; 1Th 4,17; Tit 2,13; 
Jel 20,12-13; - 2Th 1,6-10; Mt 25,4-43; 1Th 4,17; Mt 25,34.)  

 
 


