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És láttam, amikor a Bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és 

hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon 
szól: „Jöjj!” És láttam: íme, egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona 
adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltörte a 
második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól: „Jöjj!” És kijött egy 
másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet 
a földről, sőt hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard adatott neki. 
Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól: 
„Jöjj!” És láttam: íme, egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És 
hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között a középen: „Egy mérce búza 
egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd”. 
Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint 
így szól: „Jöjj!” És láttam: íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a 
Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek 
karddal, éhínséggel és döghalállal, és a föld vadállatai által. 
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Imádkozzunk!  
 
Urunk! Megvalljuk, hogy félelmetes szavak ezek, amelyeket most 

hallottunk, és még félelmetesebb a valóság, amit már most csírájában látunk 
magunk körül. Urunk! Megvalljuk Neked, hogy félelem, aggodalmaskodás, 
keserűség járhatja át a szívünket, ha csak arra nézünk, ami körülöttünk van. De 
ha Rád tekintünk, a Te dicsőségedre, a Te hatalmadra, a Te megváltó 
kegyelmedre, a keresztre, az üres sírra, hogyha az odafennvalókkal törődünk, 
ahol Te is vagy, és uralkodsz örökkön örökké, akkor megbátorodik a szívünk. 
Urunk! Különösen ezekben az időkben ne merüljünk bele ennek a földnek a 
forgatagába, a hétköznapi élet dolgaiba úgy, hogy soha ne tekintsünk fölfelé, 
hanem halljuk meg szavadat, amikor hívsz bennünket, amikor be akarsz lépni az 
életünkbe, amikor Önmagadat, kegyelmedet, szeretetedet akarod közölni 
velünk! Urunk, bocsásd meg, amikor más dolgokkal törődünk, amikor másokba 
vetjük reménységünket, amikor mások felől tájékozódunk, és alakítsd úgy a 
szívünket, hogy Rajtad tájékozódjunk, hogy Feléd forduljunk, és Tőled várjunk 
mindent, ami erre a földi élethez és az örökkévalósághoz szükséges! Így hadd 
várjunk Téged most, ezen az órán is! Add Igédet! Add Szent Lelkedet, hogy 
értsük az Igét! Add Szent Lelkedet, hogy átjárja szívünket, és a Te kedvedre 
tudjunk élni mindennapjainkban! Így erősíts meg, és így legyél velünk most, és 
mindörökké!  

Ámen.  
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése:  
 
Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és 

kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. (Jel. 
3.20)  

 
 
Igehirdetés 
 
Kedves Testvérek!  
A legtöbb iskolában már megtartották a tanévzáró ünnepélyt, és kitört a 

vakáció. A nyári időszakra szokták azt mondani, hogy „uborkaszezon”, amikor 
nem történik semmi, amikor bezárnak az iskolák, bezárnak a színházak, egyes 
munkahelyeken megtörténik az éves leállás; ez a szabadságolások ideje. És erre 
az időszakra jellemző, amit mi is gyakran szoktunk tenni, hogy valamilyen 
könnyű nyári olvasmányt olvasunk.  

Hát ez a felolvasott Ige igazán nem könnyű nyári olvasmány!  
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Az éves ige-beosztás alapján éppen úgy jött ki, hogy a nyárra esnek a 
legnehezebb Igék. Dehát mondjuk meg őszintén, hogy a bajok, a betegségek, a 
halálesetek, vagy a háborúk sem szoktak nyári szünetet tartani!  

 
Tegyük fel azt a kérdést, hogy most, ezen az Igén keresztül mit üzen 

nekünk Isten? Hogyan készít fel bennünket a jövendőre? Ezért előzetesen arról 
szeretnék néhány szót szólni, hogy mindez az Ige vajon a múltra, a jelenre, vagy 
a jövőre vonatkozik-e? Másodjára a négy lovas üzenetét mondom el, végül – 
harmadjára –, hogy miért érdemes mindezt nekünk 2006 nyarán megismerni?  

 
 Az első kérdés, hogy a múltra, a jelenre, vagy a jövőre 
vonatkozik-e ez az Ige? A legtöbb komoly bibliamagyarázó azt 

mondja, hogy a jövőre. A történelemben ugyanis nem volt még semmi olyan 
esemény, amely hasonlított volna a leírtakhoz. Tehát – ha eddig nem következett 
még be –, akkor ezután kell bekövetkeznie! Ugyanakkor természetesen ennek az 
eseménysorozatnak előjelei már voltak. Voltak mindig is, és különösen a mi 
időnkben vannak. De ilyen töményen, ilyen hátborzongató módon még ezután 
vár az emberiségre!  

1 

De azt is el kell mondanom, hogy Isten kegyelme és szeretete az, ami 
tudósít bennünket arról, hogy mit kell várnunk, hogy felkészültek és éberek 
lehessünk. Hiszen a legrosszabb politika a struccpolitika: amikor nem tekintünk 
sehová, nem figyelünk semmire, éljük az életünket, mintha semmi sem történne 
körülöttünk. Isten azt szeretné, hogy mi felkészültek és éberek legyünk, hogy 
tudjunk tájékozódni a mi korunk eseményei felől is.   

Dániel próféta könyve így fejeződik be: Menj el, Dániel, mert ezek az igék 
le vannak zárva, és le vannak pecsételve a végső időkig. (Dán 12,9) Most, a 
Jelenések könyvében éppen a pecsétek feltöréséről beszél az Ige.  

A mai igehirdetés témája az, ami az újfordítású Bibliában így, címszóként 
is szerepel – bár tudjuk, hogy ezek a címek az eredeti szövegben nincsenek meg, 
ezt mankóként, segítségként adták a Biblia fordítói –, ez a mai alkalomnak a 
címe: „A négy első pecsét és a négy lovas”. Tehát a pecsétek feltöréséről van 
szó. Ebből tudjuk azt, hogy ez a végső időknek a nyitánya! Hiszen Dánielnek azt 
mondta Isten, hogy Menj el, Dániel, mert ezek az igék le vannak zárva, és le 
vannak pecsételve a végső időkig, most pedig a pecsétek feltöréséről olvasunk.  

Ugyanakkor még azt is el lehet mondani, hogy a Jelenések könyvének 
elején az a megbízatás hangzik el János fel: „Írd meg tehát, amiket láttál: amik 
vannak, és amik történni fognak ezek után…” (Jel 1,19). Ez után következik a 
hét levél, a hét gyülekezetnek, ami sok bibliamagyarázó szerint az 
egyháztörténetnek a hét korszaka. Majd amikor a 4. rész elkezdődik, akkor 
olvasunk egy újabb, Jánosnak szóló felszólítást: „Jöjj fel ide, és megmutatom 
neked azokat, amiknek meg kell történniük.” (Jel 4,1.)  
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Tehát azt is lehet mondani, hogy a mi számunkra a Jelenések könyvében a 
hét levél a múlt és a jelen, az pedig, ami a 4. résztől elkezdődően hangzik, a 
jövő!  

 
 Most tehát térjünk rá a négy lovasra! Ki ez a négy lovas? Mi a 
jellemző rájuk?  2 

 
► Az első: a fehér ló. Sokan úgy gondolják, hogy ez maga Jézus Krisztus. 

Esetleg gondolhatnánk is erre, hiszen később, a 19. fejezetben valami hasonlóról 
olvasunk: És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve 
Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú 
korona és rajta egy egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott 
ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek 
követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. (Jel 19, 11-14) Tehát a 
könyv vége felé olvasunk egy fehér lovon ülőről, akinek a fején korona van, és 
Aki azonosítva van, hogy „hű és igaz”, s Aki azonosítva van, hogy az Isten 
Igéje. Tehát Róla tudjuk, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus.  

És itt is valami hasonlót olvasunk. „…És hallottam, hogy a négy élőlény 
közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól: „Jöjj!” És láttam: íme, 
egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen 
vonult ki, hogy újra győzzön.”  

De vajon itt tényleg Jézusról van szó? Nem lehet Ő!!! Hiszen folyamatosan 
olvasunk arról, hogy a Bárány töri fel a pecséteket. Hogyha a Bárány a 
pecséteket töri fel, akkor nem lehet az a lovas, aki kilovagol.  

A másik, hogy a négy élőlény közül az első élőlény hatalmas hangon 
kiáltja, hogy „Jöjj!” Nos, az Úr Jézus nem olyan Valaki, akinek parancsolgatni 
lehetne, Akit így hívnának elő szolgálatra, hogy „Jöjj!” Az Úr Jézusnak nem 
parancsol senki!  

És amikor azt olvassuk az Igében, hogy „korona adatott neki”… hát az 
Jézus Krisztusé saját jogon, a korona a tulajdona. Neki nem kell koronát adni!  

Tehát itt egy teremtményről van szó! Egy valakiről, akinek odaszólnak, 
hogy „Jöjj!”, aki kilovagol fehér lovon, íj van nála, és kivonul, hogy újra 
győzzön.  

Ki lehet ez?  
Én azt mondom, hogy a fehér ló, ez a lovas, a megtévesztésnek a jelképe!  

Hasonlít az Úrra, de nem Ő! Isten ítéletének az eszköze, de nem Isten embere.  
Mit tudunk meg róla? Hogy van nála íj, de az Ige nem szól nyílról. Egy 

uralkodó, aki valamilyen más módon vonul ki, és győz. A béke emberének 
tűnik. Ezt jelképezi már a fehér ló is. A béke emberének tűnik, aki fegyver 
nélkül győz, és aki hasonlít az Úrra. Ez pedig nem lehet más mint az 
Antikrisztus, akiről volt már szó itt, a gyülekezetben is!  

Hadd olvassak róla néhány igeverset a Tesszalonikai 1. és 2. levélből. 
Ezeket a leveleket itt, az istentiszteleteken tanulmányoztuk már.  Az 
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időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert 
ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. 
Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső 
romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni. Ti 
azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne 
meg titeket. (1Thessz 5,1-4) És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az 
Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének 
fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a 
hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; és a gonoszság mindenféle 
csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy 
általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, 
hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik 
nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. (2Thessz 2,8-
12). És egy másik helyen, a Korintusi levélben ezt mondja Pál apostol: Nem is 
csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. (2Kor 
11,14)  

Tehát egy fehér ló, aki úgy tűnik, a béke embere lesz, aki fegyver nélkül 
fog győzni, és aki majdnem hogy megtévesztésig hasonlít az Úrra, de nem Ő, ez 
az Antikrisztus!  

 
► A második ló: tűzvörös. A háborúk, a vérengzések, a felkelések, a 

lázadások jelképe. Ez teljesen egyértelmű az Igéből, efelől nem lehet kétségünk. 
És itt nem kell sokat gondolkozni.  

És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy 
elvegye a békességet a földről, sőt hogy öldössék egymást az emberek; és nagy 
kard adatott neki.  

Természetesen ezeknek az eseményeknek a hátterében is a Sátán áll! 
Hiszen itt tűzvörös lóról olvasunk, de van másutt az Igében tűzvörös Sárkány 
(Jel 12,3), akit azonosít az Ige:  ő az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak 
(rész 9. vers). Aztán van más helyen skarlátvörös fenevad (Jel 17,3), amely tele 
volt istenkáromló nevekkel.  

A tűzvörös ló tehát a háború jelképe.   
 
► Ezután jött ki a harmadik ló, a fekete. Ez a drágaság, az emberek 

szegénységének és az éhínségnek a jelképe.  
Ennek két oldala van.  
Az egyik oldala az, hogy egy mérce búza egy dénárba fog kerülni. Tudjuk 

azt, hogy a dénár az ókorban a munkásnak, vagy a napszámosnak a napi bére 
volt. A mérce viszont a napi ételadag. Tehát azt lehet mondani, hogy a munkás a 
béréből tudott venni élelmet, de másra más nem jutott neki. Tehát egy mérce 
búza egy dénár, a napi munkája árából az élelmiszert meg tudja venni magának, 
de másra semmire nem jut. Tehát itt gondolhatunk a lakásra, a ruházatra, 
egyebekre. És a családtagjainak sem jut. Hiszen tudjuk azt, hogy az 
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Ószövetségben keresete a férfiembereknek volt, hogyha elmentek napszámba, 
vagy valamilyen más munkásnak.  

De azért, hogy meg tudjon élni, azért hogy a családjának is meglegyen a 
betevője, s azért, hogy más kötelezettségének is eleget tudjon tenni, ezért 
kénytelen az eredetileg állatoknak szánt árpát enni. Hiszen az árpa olcsóbb volt: 
három mérce árpa kerül egy dénárba.  

A másik oldalon viszont ott van, hogy a luxuscikkek nem drágulnak! Így ez 
a felszólítás hangzik el, hogy „az olajat és a bort ne bántsd”.  

Azt látjuk tehát, hogy ez a gazdasági rendszer azoknak kedvez, akik amúgy 
is jobb módúak, mert a luxuscikkek ára nem változik, csak az élelmiszerek 
mennek fel.  

 
► S végül a negyedik ló a fakó ló. Lehetne így is mondani, így is lehetne 

fordítani, hogy „hulla-színű”. Sőt a neve is az: neve Halál, és a Pokol követte őt.  
Tehát itt lelki és testi pusztulásról egyaránt szó van. S ráadásul egyesíti az 

előző nyomorúságokat. Hiszen a megtévesztés nyomán ott van a lelki pusztulás. 
A háború nyomán ott van a testi pusztulás. S el lehet mondani azt is, hogy az 
éhínség általában a háborúk velejárója, a döghalál és a vadállatok elszaporodása 
pedig szintén az előzők velejárója.  

 
Tehát négy lovas van: fehér, tűzvörös, fekete és fakó. S ennek a négy 

lovasnak a megfejtése, a jelképrendszerben: a megtévesztés, a háborúk, az 
éhínség és a döghalál.  

 
 De miért érdemes mindezt nekünk 2006 nyarán tudnunk? Miért 
beszélünk erről? Azért, mert mindez a jövő, de előjelei már most 

vannak. Ezért fontos, hogy a napi politikai események között, a világpolitika 
eseményei között is el tudjunk igazodni, és lássuk a tendenciákat. Lássuk az, 
hogy most itt nem arról van szó, hogy „ezt már guggolva is kibírjuk!” Nem arról 
van szó, hogy átmeneti nehézség, és aztán majd egyre jobb lesz minden.  

3 

Sokszor próbálták bemagyarázni nekünk, hogy nem sokára eljön a Kánaán. 
Voltak olyan rendszerek, amelyek azt magyarázták, hogy „Igen, a Kánaán már 
eljött!” Csak éppen az emberek nem tapasztalták meg a saját bőrükön ezt a 
Kánaánt.  

Mindez a jövő, tehát ilyen töménységben leírva a jövő, de az előjelei már 
most vannak!  

Miért? Mert már most is sok embert meg lehet téveszteni. Az egész mai 
világ alapvetően a megtévesztésre épül fel.  

Sokszor szoktam gúnyolódni a reklámokon, a valóság-sókon, a sztárok 
világán. De hogyha gúnyolódok is rajta, ez inkább tragikomikus dolog, mint 
hogy igazán komikus lenne. Tragikomikus, mert az emberek elveszítik a 
tájékozódó képességüket. Szoktam tréfásan emlegetni, hogy a reklámok azt 
sugallják, hogy akkor leszünk igazán boldogok, hogyha – bocsánat – Crepto 
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WC-papírt vásárolunk, vagy valami ilyen vagy olyan fogkrémet, vagy dezodort 
használunk. Akkor boldogok leszünk! Ez a reklámok világa, amikor mindig 
megpróbálnak elsózni valamit, valamit ránk erőltetni, mi pedig boldogan és 
önként megyünk, és megvásároljuk azt a valamit az üzletben.  

Mert ezek a reklámok, meg a valóság-sók, meg a sztárok világa azt 
sugallják, hogy csak ez a földi élet a lényeges. Csak a fogyasztás a lényeges, 
semmi más. Csak amit az érzékszerveinkkel tapasztalni, sőt az 
érzékszerveinkkel élvezni tudunk, az a fontos, és semmi más nem létezik ezen 
kívül.  

Ez a fogyasztói társadalom a nagy megtévesztés egyik oldala. A másik 
oldala pedig az, hogy állandó támadásnak van kitéve a keresztyénség, és 
minden, ami szent és igazán fontos benne.  

Gondoljanak a Testvérek arra, hogy nem véletlen, hogy egymás után, – 
tényleg szinte pihenőt sem hagynak –, egymás után jön a Da Vinci-kód, a Júdás 
evangéliuma, s jönnek azok a dolgok, melyek iránt nagyon sok ember 
érdeklődik. Nem véletlen, hogy ezeket a könyveket el lehet adni. Ezeket a 
filmeket be lehet hozni, mert nézik, és mert ezeknek a vetítése nyereséges.  

És hogy miket mondanak? Arról jobb nem beszélni! Mert Jézus Krisztusról 
olyan tévtanításokat hirdetnek, hogy Mária Magdolna volt a felesége, és nem is 
mondom a többit, mert tömény istenkáromlás az egész! És az emberek, amikor 
manapság keresztyénségről tájékozódnak, akkor ezekből tájékozódnak: a Da 
Vinci-kódból, a Júdás evangéliumából, és a többiekből. Mindig valamit 
kitalálnak… Hogy mi áll a holt-tengeri tekercsekben, amit előlünk eltitkoltak, és 
így tovább… És mindennek a lényege az, hogy a keresztyénség alapjait 
próbálják megingatni: ez is a megtévesztésnek a másik oldala, amely tömegeket 
vonz. Mind a két oldal tömegeket vonz.  

Aztán a többiről is nyugodtan elmondhatom, hogy ma is vannak bőségesen 
háborúk. Adjunk hálát Istennek, hogy itt, nálunk, Magyarországon fizikai 
értelemben most nem dúl háború. De azért a világon vannak bőségesen háborúk. 
És az is hozzátartozik a mai tendenciához, hogy a drágulást, a gazdasági 
hanyatlást, ennek a valamilyen formájú rendbetételének a kísérletét éppen úgy a 
szegényekkel fizettetik meg, mint ahogyan itt, az Igében olvassuk. Már most 
bejelentették a gáz-áremelést, de aki szokta olvasni a „Théma” című ingyenes 
lapot, amit bedobálnak a postaládákba, éppen a legutolsóban van egy cikk arról, 
hogy elképzelhető, hogy nem sokára négyszeresére fog felmenni a gáz ára. 
Lehet, hogy ebben túlzás van, lehet, hogy nem így lesz, de hogy ez tendencia, az 
biztos.  

Ugyanakkor a technikai berendezéseknek, az mp3-lejátszóknak, a 
különböző televízióknak, képernyőknek, egyebeknek pedig egyre inkább 
csökken az ára. Vegyük észre, hogy az alapvető dolgok ára az égbe emelkedik. 
Azoknak a dolgoknak az ára, amelyek tényleg a luxushoz tartozik, azoknak az 
ára csökken. Itt van az Igében! És ennek az előjeleit már ma is láthatjuk.  
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Aztán itt vannak a járványok! Azt hiszem, nem kell a szomszédba 
mennünk: az AIDS-ről már 25 éve beszélünk, már unalomig ismerjük. De 
mindig van valami újabb is. Valami újabb, amitől lehet félni, és ami esetleg itt, 
nálunk még nem is volt (még nem volt haláleset a madárinfluenza miatt), de 
gondoljunk bele abba, hogy szárnyasoknak a félmillióit megsemmisíteni, az nem 
akármi! Egyrészt óriási veszteség, másrészt én magam elképzelni sem tudom, 
hogy ezt technikailag hogyan kivitelezhető.  

Hogyha az ember belegondol, félelmetes jelenségek vesznek már most 
körül bennünket. Pedig mi még nem vagyunk ott, mint amit leírt a Jelenések 
könyve.  

Tehát figyeljünk az előjelekre!   
 

 Ugyanakkor újra és újra el szoktuk mondani azt is, hogy az éves 
témánk: A keresztyén reménység. De hol van itt a keresztyén 

reménység?  
! 
Hát van!  
 
• Egyrészt abban, hogy hajszálpontosan úgy történik minden, ahogyan azt a 

Biblia előre jelezte. Ez azt üzeni a számunkra, hogy százszázalékos mértékben 
az Isten kezében vagyunk! Ez az, amiért nem kell sem aggodalmaskodni, sem 
kétségbeesni! Hiszen ha Isten tudomásunkra hozta azt, ami következni fog, és 
valóban látjuk, hogy ebbe az irányba haladunk, akkor tudhatjuk, hogy Isten 
kezében vagyunk száz százalékig, és onnan bennünket senki ki nem vehet! 
Azokat, akik élő hit által már az Istenéi.  

Természetesen mindenki Isten kezében van, de az a biztató Ige, amit újra és 
újra idézni szoktam, hogy „…akik Istent szeretik, azoknak minden javukra 
szolgál…” (Róm 8,28), az tényleg csak azokra vonatkozik, akik Istent szeretik.  

 
• A másik, hogy Isten az övéit megtartja. Hogyan olvastam a lectióban, a 

Lukács evangéliumában? „Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, 
és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” (Lk 21,28) Tehát 
bíztat bennünket az Ige, hogy húzzuk ki magunkat. Egyenesedjünk fel, nézzünk 
felfelé, mert közeledik a mi megváltásunk.  

Most itt milyen megváltásról van szó? Hát Jézus Krisztus már 2000 
esztendővel ezelőtt a kereszten az életét letette érettünk! Ő meghalt a mi 
bűneinkért! Most itt milyen megváltásról van szó?  

Itt arról van szó, hogy amit Jézus Krisztus megszerzett nekünk a kereszten, 
az a bűnök bocsánata, a lelkünk megváltása. De Istennek a testünk is fontos! És 
egyszer eljön az az idő is, amikor a mi testünket is megváltja Isten.  

Erről különben a Római levélben egy egész hosszú gondolatmenetet lehet 
olvasni. Néhány verset hadd olvassak fel belőle!  

Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a 
dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva 
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várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak 
vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a 
reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a 
romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. 
Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik 
mind ez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Lélek első 
zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, 
testünk megváltására. (Róm 8,18-23)  

Itt hívő emberekről van szó, akiknek a lelke már megváltott. Azt írja, hogy 
még ezek is sóhajtoznak magukban, mert várják a fiúságot, testüknek a 
megváltását. Hiszen amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor a Krisztusban 
elhunytak dicsőséges mennyei testben feltámadnak. Akik pedig még éppen 
élnek, s a Krisztuséi, azok elváltoznak, és a földi testük átalakul szintén 
dicsőséges mennyei testté.  

Ez is a keresztyén reménységhez tartozik, hogy amikor közelednek a végső 
idők, ugyanakkor közeledik az élő hitre jutottak számára az az időpillanat, 
amikor Krisztus magához veszi őket.  

 
• Végül a keresztyén reménységhez tartozik az is, hogy a mára szóló üzenet 

az, hogy legyünk készenlétben, és várjuk a mi Urunkat vissza, mint ahogyan a 
vőlegényt várja a tíz szűz, akik közül öten balgák, öten viszont okosak. (Mt 
25,1-)  Hogy várjuk Jézus Krisztust mint a vőlegényt! A vőlegény várása pedig 
igazán reményteli és igazán örömteli dolog.  

 
Miért érdemes tehát mindezt nekünk 2006 nyarán megismerni? Azért, hogy el 
tudjuk helyezni a mai világ dolgait, de ugyanakkor reménység töltse el a 
szívünket. Mert minden Isten kezében van. Ő az övéit megtartja, és örömteli 
szívvel várhatjuk vissza Jézus Krisztust, a mi Urunkat, Aki meghalt értünk a 
kereszten, de feltámadt a harmadik napon. És ahogyan a Zsidókhoz írt levél 9. 
részében olvassuk: 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 9,27-28)  

Ámen.  
 
 

Imádkozzunk!  
 
Úr Jézus! Magasztalunk Téged, hogy bár sok nyomorúság, sok nehézség, 

sok háborúság vesz körül bennünket, de a végső győzelem a Tiéd! És ezt a 
győzelmet osztod meg majd velünk is, élő hitű gyermekeiddel. Köszönjük 
Urunk, hogy reményteljes a jövő. Köszönjük, hogy mindazok ellenére, ami 
ebben a részben, és majd a következő részekben is le van írva a Jelenések 
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könyvében, a könyvnek a végkicsengése rendkívül pozitív, mert a Te végső 
győzelmedről szól. Köszönjük, hogy Te vagy az Úr ezen az egész földön. 
Köszönjük, hogy Te vagy az Úr a világmindenség fölött. Köszönjük, hogy Te 
olyan Úr vagy, Akinek a nevére minden térd meghajol: mennyeieké, földieké, és 
föld alatti lévőké, és minden nyelv vallja, hogy Te Úr vagy az Atya Isten 
dicsőségére. Köszönjük, Urunk, hogy a Te táborodba tartozhatunk. Ó, jaj, 
kérünk, hogy akik még nem tartoznak oda, akik még nem születtek újjá, minél 
hamarabb, minél sürgetőbb módon hallják meg a felszólítást, hogy „Íme az ajtó 
előtt állok, és zörgetek”. Hadd kérjünk minden emberért, aki itt, ebben a 
gyülekezetben, itt, Budapesten és Magyarországon és az egész világon még nem 
a Tiéd, hogy hallja meg a Te hívásodat, és csatlakozzon a Te győztes 
seregedhez! Urunk! Ami vár ránk, abban van sok nehézség, de köszönjük, hogy 
a végső kicsengése pozitív. És hadd kérjünk, Urunk, a gyászolókért is, akik most 
csak kizárólag a veszteséget tudják feldolgozni, látni, átérezni. Mégis hadd 
kérjünk Téged arra: nyisd meg a szemüket a Te igazságodra, a Te szeretetedre, 
és adj nekik igazi vigasztalást! Így kérünk a betegekért, a kórházban lévőkért, a 
lábadozókért! Urunk! Könyörgünk, hogy munkálkodj az emberi szívekben, hogy 
a Te dicsőséged növekedjék, az emberek pedig saját lelkük javára elfogadják a 
Te akaratodat és a Te dolgaidat! Így vezess bennünket a földi úton! Így vigyél a 
keskeny úton, míg meg nem érkezünk az örök dicsőségbe!  

Ámen.  
 
 

HEIDELBERGI  KÁTÉ  XXII. ÚRNAPJA  
 
 
57. Micsoda vígasztalásod van a test feltámadásából? 
Az, hogy nemcsak lelkem megy az élet után azonnal az ő fejéhez. Krisztushoz, 
- de testem is Krisztus ereje által feltámasztatván lelkemmel ismét egyesül 
- és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz. 
(Préd 12,9; Lk 23,43; Fil 1,23; - Jób 19,25-27; 1Kor 15,53; Jn 5,28-29; 6,39-40; 
Ez 37,5-6; - 1Kor 15,42-44; Fil 3,21; 1Jn 3,2).  
 
 
58. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből? 
Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e 
halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, 
- amilyent szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha meg nem 
gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljam. 
(Róm 5,1; 2Kor 5,2; - 1Kor 2,9; Jn 17,3; 2Pt 1 ,3). 

 


