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KÁROLI  FORDÍTÁS:  
 
És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, egy könyvet, a mely 

be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel. És láték egy erős 
angyalt, a ki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, 
és felbontsa annak pecséteit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, 
nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok vala, hogy senki 
nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem: 
És egy a Vének  közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből 
való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét 
pecsétét. És láték a királyiszék és a négy lelkes  állat között és a Vének között 
egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és  hét szeme vala, a mi az 
Istennek hét  Lelke, a mely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevé a 
könyvet a királyiszékben ülőnek jobbkezéből. És mikor elvevé a könyvet, a négy 
lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és 
aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai. És éneklének 
új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak 
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pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, 
minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, És tettél minket a mi 
Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön. És látám, és hallám 
a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő 
számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala; Nagy szóval ezt mondván: 
Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és 
hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt hallám, hogy minden 
teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a 
tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben 
ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön 
örökké. És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és 
imádá az örökkön örökké élőt.  

 
 
ÚJ FORDÍTÁS:  
 
És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 

hét pecséttel lepecsételve; és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon 
hirdette: „Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit?” De 
sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a 
könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult 
méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének 
közül egy így szólt hozzám: „Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a 
Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét”. És láttam, hogy a trónus és 
a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a Bárány: olyan volt, mint akit 
megöltek; hét szarva volt, és hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az 
egész földre. A Bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb 
kezéből; és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén 
leborult a Bárány előtt - mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele 
füstölőszerrel: a szentek imádságai ezek -, és új éneket énekeltek ekképpen: 
„Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert 
megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és 
nyelvből, minden nemzetből és népből; és királysággá és papokká tetted őket a 
mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön.” És láttam, és sok angyal hangját 
hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és 
ezerszer ezer volt; és így szóltak hatalmas hangon: „Méltó a megöletett Bárány, 
hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, 
a dicsőség és az áldás!” És hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyben és 
a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: 
„A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a 
hatalom örökkön-örökké?” A négy élőlény így szólt: „Ámen!” És a vének 
leborultak, és imádták őt.  
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Imádkozzunk!  
Áldunk és magasztalunk Téged, Urunk, azért, hogy olyan Isten vagy, akiről 

a zsoltáros is úgy vall mint Aki hozzánk fordul, mint Akit várhatunk most is. 
Várhatjuk a Te megszólító, eligazító szavadat. Azt a szót, amely a hitet plántálja 
a szívünkbe. Azt a szót, amely megtisztít, amelyik előre mutat. Köszönjük ezt a 
kegyelmességedet! S megvalljuk Neked, Urunk, hogy bizony mi is olyanok 
vagyunk, akiket körülvesz a bűn. Olyanok vagyunk, hogy engedünk a 
kísértéseknek, sokszor észre sem vesszük azokat. Olyanok vagyunk, akiket vonz 
a világ és sokszor e világ csábításának engedünk, és nem a Te halk, szelíd 
szavadra figyelünk. Köszönjük, hogy most Te vontál ide, Magadhoz, és Te 
tudod lecsendesíteni a szívünket, hogy egészen Rád figyeljünk.  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: 

közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít 
minket minden bűntől. (1Jn 1,7)  

 
 
Igehirdetés  
 

Kedves Testvéreim!  
Már a múlt vasárnapi Igék is a mennyei istentiszteletről szóltak: arról, hogy 

a mennyben örök dicsőítés zajlik a trón körül, mindenki leborulva áldja az Urat. 
Ez a fejezet szerves folytatása az előzőnek. A következő fejezetben már 
megkezdődik az ítélet, a pecsétek felszakítása, de itt még ott vagyunk a menny 
előtt, bepillantva oda, a mennyei világba, s a mennyei jelenések középpontjában 
látjuk a Bárányt állani. János még mindig nem látja a trónon ülő alakját, de 
kinyújtott jobb kezét igen.  

Zsidó nézet szerint Jeruzsálem lerombolása után Isten a jobb kezét tétlenül 
a háta mögött tartja. Itt viszont már kinyújtja a kezét, ami azt jelenti, hogy 
cselekedni akar, tevékenykedni akar. A jobb kéz a cselekvő kéz mindig, amely 
győzelmet szerez. És éledhet emberben a reménység, hogy Isten jót tervez, 
valami nagyon jó fog történni általa.  

Egy lepecsételt könyv van a trónon ülő jobb kezében. Könyv vagy tekercs, 
amire mind a két oldalon írtak. A második századig tulajdonképpen ilyenre írtak 
mindent. Két dolgot mond itt a tekercsről: kívül-belül írva van rá és hét pecséttel 
van lezárva.  

Valaminek Istentől kiindulva történnie kell, és ehhez szeretne Isten 
segítséget kérni, valakit felhatalmazni arra, hogy felnyissa, és Aki ezt végre is 
fogja hajtani.  
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A hétszeres lepecsételés a római okmányokon szokásos volt. A római jog 
szerint minden fontos iratot hét pecséttel láttak el, a hét tanúnak a pecsétjével. 
Ez a hét tanú volt szükséges ahhoz is, hogy amikor felnyitják, akkor ott legyen, 
és így volt törvényes annak felnyitása. Innen ered a „hétpecsétes titok” kifejezés. 
Ez kettős okmány: belül van a jogilag érvényes szöveg, kívül ugyanaz rövidített 
formában, mindenki által jól olvashatón.  

Izráelben is szokás volt a földdel kapcsolatban ilyen iratot készíteni, hogy 
két levelet írtak a föld tulajdonjogáról. A lepecsételtet akkor bontották fel, 
amikor valaki tudtul akarta adni, hogy ő a jogos tulajdonos, és rendelkezik a 
megfelelő feltételekkel. Amikor a földet elárverezték vagy adósságteher volt 
rajta, olyankor megfelelő idő letelte után jelentkeztek a jogos tulajdonosok. 
Ezeket a kiváltó atyafiakat nevezték „goél”-nak, megváltónak.  

 
 Az első kérdés az, hogy mi lehet itt az irat tartalma?  

lkező
Ebben az iratban van Isten örökkévaló végzése, mindenek felett 

rende  akarata. A 139. zsoltárban Dávid beszél arról, hogy Isten látta őt, 
mielőtt megszületett. Elhangzott már ez az Ige, hogy „…Te takargattál engem 
anyám méhében. (vers 13b) Látták szemeid az én alaktalan testemet, és 
könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak, 
holott egy sem volt még meg közülük”. (vers 16) 

1 

Tehát Isten nem utólag kapkod, hogy „mit tegyek”, hanem pontosan tervez, 
és rendelkezik is.  

Ez az irat mindent magába foglal. Benne van az egész világtörténelem: a 
kezdetektől annak végéig. Benne van az egyház története is, és benne van a mi 
egyéni történetünk is, egyéni életünk, sorsunk is. A könyv: az Isten végzése. 
Földi ember által írt könyvekben ilyet nem találunk.  

Mondhatjuk erre azt, hogyha ez így van, hogyha Isten már előre megírt 
mindent, hogyha ki vannak osztva a lapok, akkor minek törjük magunkat. 
Úgysem tőlünk függ semmi! Ha mindent Ő dönt el, akkor minek az imádság?  

Éppen ebben a fejezetben látjuk, hogy mennyire értékesek az Isten 
szemében a mi imádságaink. Végzet, sors, szerencse?... Mi az, ami irányítja az 
életet? Van-e beleszólásunk nekünk abba, ami már megíratott a nagy könyvben?  

Mi nem jelentéktelen sakkfigurák, bábok vagyunk Isten előtt, akik 
gépiesen, forgatókönyv szerint lejátsszák az életüket, akiknek nincs beleszólásuk 
életük eseményeibe, hogy akár tetszik, akár nem, azt kell nekünk végrehajtani, 
amit Isten előre kiosztott ránk.  

Mi nem tudjuk áttekinteni – az biztos – életünk szálait. Nem tudjuk, hogy 
mi hova vezet, minek mi lesz a következménye. És azt sem tudjuk igazán, hogy 
honnan ered bennünk. A Szentírás azt tanítja – amellett, hogy beszél Isten eleve 
tudásáról –, hogy mi, emberek is felelősek vagyunk döntéseinkért, és azoknak a 
következményeit nem zúdíthatjuk mások nyakára. Nem védekezhetünk az ítélet 
napján azzal, hogy „De hát ez előre meg volt írva, ennek így kellett történnie. 
Istenem, én nem tudtam mást tenni!”. Még Júdás sem védekezhet!  
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Tehát ami a tekercsben, a könyvben van, azok titkok, hétpecsétes titkok 
Isten kezében. Emberi ésszel, értelemmel meg nem fejthetjük, ki nem 
bogozhatjuk.  

A héten láttam a Da Vinci kód című filmet. A gyerekek kérésére együtt 
néztük meg, hittanosainkkal. Nem tudom, hogy ki látta közülünk ezt a filmet. 
Nagy port kavart hívő körökben. Egyházak tiltakoztak ellene. A könyv 
tulajdonképpen egy tekercsről szól. Az vonul végig a történeten, hogy ki az, aki 
meg tudja azt fejteni. Ki az, aki azt a kódot ki tudja bontani. Ki az, aki méltó 
erre? Mindent összemos ez a film, össze-vissza bogozza, gubancolja a 
különböző szálakat. Nem ajánlom senkinek, hogy megnézze. Meg lehet ugyan 
nézni, de utána érdemes végiggondolni, hogy mit mond az Isten Igéje. Mik azok 
az igazságok, amik tényleg megállnak az Ő szent színe előtt. Mik azok a szálak, 
amiket Ő futtat végig a világtörténelmen. Olyan jó, hogy az ott van az Isten 
kezében. Mi nem szólhatunk bele, meg nem másíthatjuk. És ez olyan jó, mert ha 
a mi kezünkben lenne, akkor csak visszaélni tudnánk vele. Hozzátennénk vagy 
elvennénk valamit belőle, a magunk látása szerint.  

Az az örömüzenete ennek a fejezetnek, hogy minden Annak a kezében van, 
Aki a királyi széken ül, és ezt nem adja ki a kezéből, csak Annak, Aki méltó 
erre. Nem olvashat bele senki sem, még csak bele sem pillanthat senki más!  

Az ókori koronázási ünnepségeken szokás volt, hogy a pap átnyújtott a 
királynak Isten nevében egy írást; ez volt az isteni megbízatás egyben, és a 
pecsét feltörésével kezdődött a hatalomralépés. Egy hírnök ünnepélyesen 
kihirdette a tartalmát, és mindenki térdre borult az új uralkodó előtt.  

Ebben az Igében is ez egy ilyen megbízási okmány.   
 

 A második nagy kérdés az, hogy ki az, Aki kapja? Ki az, aki méltó 
ennek a felnyitására?  

Isten néha kérdéseket tesz fel, mielőtt még Ő Maga válaszolna ezekre a 
kérdésekre. Rá kell döbbeni, hogy senki sem méltó erre a feladatra, Mindenki 
elkezdi keresni az alkalmas személyt, mennyen, földön, föld alatt is… Hogy 
talán egy erős angyal, mint maga Gábriel, de ő sem nőtt fel ehhez a feladathoz. 
Az elhunyt szentek talán segítenek, akikhez olyan sokan közbenjárásért 
folyamodnak más vallásokban, de ők sem felelnek meg. Ehhez nem eléggé 
szentek. A gyülekezet sem alkalmas, egyetlen személy sem eléggé tiszta ahhoz, 
hogy bepillantson abba a könyvbe. Kerestetik az alkalmas személy!  

2 

Némelyek talán akarnák vagy szeretnék, hogy ők legyenek ezek a méltók. 
Mindig vannak önjelöltek, akik különféle programokkal vagy megújítási 
kísérletekkel állnak elő: ígérgetnek, próbálkoznak. De a világ hatalmasai 
(legyenek akár politikai, vagy egyházi szempontból is hatalmasok), nem méltók 
erre. Döntő dolgokban tehetetlenek.  

S ez a kijelentés kiábrándító. Senki sem méltó! Magunkhoz kell térnünk, 
hogy nem vagyunk azok, közülünk senki nem az, én sem vagyok az, és nem is 
leszek az… 
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János szomorúságában sírva fakad ezen. Valóban, az emberi 
tehetetlenségen csak sírva lehet fakadni: hogy nem tudunk segíteni, ha minden 
erőnket megfeszítjük, akkor sem.  

Nem tudunk megváltoztatni embereket. Nem tudunk örökéletet adni. Még 
hitet sem tudunk adni egymásnak. Nem tudjuk a feketét fehérre változtatni. Nem 
tudunk mit kezdeni a világ gondjaival. Tehetetlenek vagyunk a halál erőivel 
szemben. Betegségben is gyakran csak a diagnózist tudjuk megállapítani, hogy 
igen, ez a baj, de nem tudunk gyógyírt, gyógymódot adni. Nem tudunk felelni 
emberi kérdésekre sem: mi miért történt, miért kell szenvedni, hogy miért éppen 
a jók húzzák a rövidebbet. Vagy miért nem hallgatja meg Isten az imádságomat? 
Vagy miért nem sikerült ez az út, amikor olyan jónak tűnt. – Emberi kérdések, 
amikre nincsenek emberi válaszok.  

De olyan jó, hogy van folytatás! Mert előlép a Bárány. Jánost is vigasztalja 
egy a vének közül, hogy „Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való 
oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét 
pecsétét". 

Tehát színre lép a megváltó Krisztus, és átveszi a könyvet. Van megoldás, 
mert Ő él!  

Egyszerű válasznak tűnik, de akkor is így van, hogy valahol az egész 
életünknek a megoldása Őbenne rejlik. És akkor jó nekünk, hogyha Ő színre lép, 
és elkezd cselekedni bennünk és általunk; hogyha Ő vesz kézbe bennünket is.  

Minden kifejezés nagyon fontos, és jelentőséggel bír:  
● A Júda törzséből való oroszlán. Oroszlán, mert a bátorságra, az erőre is 

szükség van ehhez. De ugyanakkor benne van a báránynak a szelídsége, alázata 
is. Az ördög is tud mint ordító oroszlán szertejárni a világban, de nem képes 
együttérezni, nem tudja magát feláldozni, nem tud szeretni, vigasztalni, erőt 
adni.  

● A Dávid sarja, mert az üdvösség a zsidók közül támad.  
● A Báránynak hét szarva van. A szarv a hatalom, a méltóság jele. Itt Jézus 

úgy áll a középen, mint a megöletett Bárány, de ugyanakkor az az Úr, Aki 
értünk harmadnapra fel is támadott, és ott ül az Atya jobbján. Ő van most 
középen, Ő veszi át a tekercset.  

● Hét szeme is van, amivel mindent lát, ami a világban történik. Éberen 
őrködik mindenek felett.  

 
A mennyben győzelemnek minősítik Jézus tettét. Egyedül a megöletett 

Bárány méltó arra, hogy felnyissa a tekercset, és elindítsa, végrehajtsa Isten 
további terveit.  

Egyszer vége lesz ennek a kegyelmi időszaknak, lezárul a megtérés 
lehetősége, következik az ítélet. De ez is a Bárány kezében fut össze, hogy végül 
minden teremtmény Őelőtte hódoljon. Megkezdődik a hatalomátvétel és az 
utána való hódolat.  
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Először a közvetlen környezet borul le Előtte. Mindenkinél hárfa és 
aranycsésze van. Az aranycsészében a tömjén, a szentek imádsága.  

Mi úgy látjuk innen, a földről, hogy tehetetlenek vagyunk, hogy az 
imádságaink nem érnek fel, talán csak a plafonig. Isten előtt pedig jóillatú 
áldozat az imádság. Itt hiábavalóságnak, megfoghatatlannak tűnik, ott pedig 
értékké lényegül.   

Imádságaink felszállnak az Isten trónja elé, és ott részeivé lesznek a 
harmóniának. Jusson ez eszünkbe, amikor imádságra kulcsoljuk a kezünket! 
Hogy van értelme ezt tennünk! S újra és újra van értelme ezt tennünk.  

A világmindenség trónján a Bárány ül, és Neki énekelnek új éneket. Ez az 
ének az Isten végső győzelméről szól. Isten uralmáról a teremtett mindenség 
felett. A Báránynak szól, mert megöletett, és ezáltal lett méltó, így kapott 
felhatalmazást. Nem Ő ölt meg másokat, és nem erőszakával szerzett diadalt, 
hanem Őt ölték meg, az Ártatlant és Tisztát, és ebben rejlik az Ő ereje.  

Az ember elherdálta az atyai örökséget, azt a földet, amin nekünk kellett 
volna uralkodnunk, hiszen így szólt a parancs kezdetben, az első emberpárnak. 
De az kiesett a kezünkből a bűnnel. Elherdáltuk.  

De Krisztus megváltott bennünket. S itt külön is kihangsúlyozza ezt az Ige, 
hogy az Ő megváltása az egész világra kiterjedt.  

S a gyülekezet, az elhívottak közössége minden nyelvből, nemzetből és 
ágazatból, minden időben (olyan szépen összecseng ez az elején felolvasott 
Káté-beli kérdésekkel), ott lesznek egyek. Addig minden egységesítő törekvés 
hiábavaló próbálkozás csupán. Mert Krisztus az, Aki áthidalta a szakadékot 
népek között, Aki megbékéltetett mindeneket Önmagában. Az Ő kezéből senki 
ki nem ragadhatja a megváltottakat, bármi is történjék velük itt, a földön. Nincs 
olyan erő, amelyik felette lenne. Nincs olyan kísértés, amelyik erősebb lenne az 
Ő megtartó erejénél.  

S Krisztus tett minket is királyokká és papokká, hogy uralkodjunk e földön. 
A szenvedő, kiszolgáltatott Egyház egyszer uralkodóvá lesz.  

Mi is így uralkodhatunk, ahogy azt Krisztus tette: szeretettel, szolgálattal. 
Nem erővel és nem emberi hatalommal, se nem pénzzel, fegyverrel, hanem 
egyedül a Lélek erejéből.  

És az Ő dicséretét többé nem lehet elhallgattatni.  
Isten adja meg, hogy egyszer a mi énekünk is így belesimuljon ebbe a 

szimfóniába. És hogyha az övéi vagyunk, véren megváltott drága gyermekei a 
Krisztus által, akkor ez minden bizonnyal így lesz!  

A hódolat, ahogy látjuk az Igében, terjed a föld végső határáig. Minden test 
leborul Előtte, és hódol Neki.  

A „tízezerszer tízezer” számmal a legnagyobb tömeget írták le. S itt vannak 
a teremtett állatok, minden teremtett állat, bárhol is legyen, ugyanezt zengi: 
„Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és 
hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást." 
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Azt látjuk még, hogy az egész teremtett világ nyög és sóhajtozik, várja ezt a 
pillanatot. De egyszer eljön majd ez a pillanat is!  

S a négy élőlény, akik a hódolatot kezdték, a végén „Ámen”-t mondnak. 
Leborulnak, és imádják Őt.  

 
Tegyük mi is ezt, imádságunkban! … 

Ámen.  
 
 
Imádkozzunk!  
Igen, Urunk, egyedül Te vagy méltó minden dicséretre, hódolatra és 

tisztességre! Tied a dicsőség, mienk pedig arcunk pirulása. Dicsérünk és 
magasztalunk mindazért, amit tettél értünk! Hogy megölettél, hogy keresztre 
feszíttettél, hogy ott maradtál, hogy megálltál vérig, és hogy elvetted rólunk az 
ítéletet. Dicsérünk, Urunk, a feltámadás csodájáért is, hogy életet szereztél, és 
legyőzted a halált, hogy az a mi életünkben is legyőzött ellenség lehessen. 
Köszönjük, Urunk, hogy ha már a Te néped közé tartozhatunk, a Bárány 
seregéhez, akik majd egyszer ott állnak, a trónusod előtt, és tisztán, újjáteremtve 
Téged dicsérnek. Urunk, Istenünk könyörülj rajtunk, hogy ezt a dicséretet már 
most el tudjuk kezdeni! Könyörülj rajtunk, hogy a Te titkaidat akarjuk kutatni 
tiszta szívből. Könyörülj rajtunk, hogy ne a bűneinkkel tegyünk vallást, hanem a 
jócselekedeteinkkel! Köszönjük, Urunk, hogy Te hallod minden imádságunkat, 
és azok jóillatúak Teelőtted. Segíts nekünk, hogy minél többször tudjunk élni 
ezzel az elkészített lehetőséggel, hogy megvalósuljon életünkben az az Ige, hogy 
„szüntelenül imádkozzunk”. Bocsásd meg, hogyha nem vesszük komolyan ezt a 
lehetőséget, mikor inkább cselekedni akarunk, mintsem csendben Előtted 
megállni, és Téged hívni segítségül! Urunk, Istenünk! Rád bízzuk a gyászolókat, 
a szomorkodókat! Kérünk, hogy vigasztald őket, és adj nekik élő reménységet! 
Mutass nekik utat, továbblépést itt, a földön, de legfőképpen utat a Te mennyei 
birodalmad felé, ahol vársz ránk, ahol letörölsz szemünkről minden könnyet! S 
kérünk, Urunk, áldd meg most a csendben elmondott imádságainkat is! … 

Ámen.  
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HEIDELBERGI   KÁTÉ   XXI. ÚRNAPJA  
 
 
54. Mit hiszel a közönséges keresztyén anyaszentegyházról?  
Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi 
nemzetségből Szentlelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy 
kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, 
- azt oltalmazza és megőrzi. 
- És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok. 
(Zsolt 71,18; Mt 28,20; Ef 4,11-12; 2Móz 26,4; Zsolt 2,7-8; Jn 10,16; ApCsel 
10,34; 1Kor 1,2; Jel 5,9; 7,4-9; Ézs 44,3-5; 59,21; Róm 1,16; 10,14-17; 15,17-
19; Ef 5,26; 2Th 2,13; 2Pt 1,2; ApCsel 2,46; Ef 4,4-6; 13. Mt 16,18; Jn 10,27-
30; 15,16. ApCsel 13,48, Róm 8,28-30; 9,11; 16; 23,24. Ef 1,4; 4,3-6; 2Tim 1,9; 
- Mt 16,18; Jn 10,28-29; 1Kor 1,8; Ef 5,23; 1Pt 1,5; - Ef 2,19-22; 1Pt 2,5; 1 Jn 
3,21; Zsolt 23,6; Róm 8,38-39; 1Kor 1,8-9; 1Jn 2,19.27.)  
 
 
55. Mit értesz a "szenteknek egyességén ?" 
Először, hogy minden egyes hivő mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, minden Ő 
javainak és ajándékainak osztályrészese, 
- továbbá, hogy ki-ki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait 
készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. 
(1Jn 1,3; Róm 8,32; 1Kor 1,9; - Róm 12,4-6; 1Kor 12,12-13; 21; 13,5; 2Kor 9,7; 
Gal 6,10; Ef 5,29; -30; Fil 2,4-6; Zsid 13,3; ApCsel 4,32;)  
 
 
56. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? 
Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös 
természetemről, amellyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem 
emlékezik, 
- hanem Krisztusnak igazságát (igaz voltát) kegyelméből nékem ajándékozza, 
hogy soha ítéletre ne jussak. 
(ApCsel 10,43; 13,38-39; 2Kor 5,19;21; Ef 1,7; Kol 1,14; 1Jn 2,2; Róm 7,24; 
Zsolt 103, 3; 10,12; Mik 7,12; Róm 8,1; Zsid 8,12; 10,17 – Róm 3,24; 4,6; 5,19; 
1Kor 1,30; 2Kor 5,21; Jn 3,18; 5,24; Róm 8,1; 33-34)  


