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Károli fordítás: 
És láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, a ki ezt mondja 

vala nagy szóval: Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak a három angyal trombitájának 
többi szavai miatt, a kik még trombitálni fognak.  

 
Új fordítás:  
Ekkor láttam és hallottam, hogy egy magányos sas átrepül az ég közepén, 

és hatalmas hangon ezt mondja: „Jaj, jaj, jaj azoknak, akik a földön laknak, a 
másik három angyal trombitájának hangja miatt, akik még ezután 
trombitálnak.” 

 
Imádkozzunk!  
 
Urunk, Istenünk! Első hallásra elborzasztanak bennünket ezek az Igék, de 

köszönjük, hogy itt lehetünk a Te házadban, a Te szárnyaid alatt. A Te szárnyaid 
oltalmában keresünk most menedéket. Urunk! Te tedd számunkra érthetővé is 
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ezeket az Igéket! Urunk! Bűneinkkel is jövünk Eléd, hiszen nem tudunk azokkal 
mást tenni, nem tudjuk magunkat tisztára mosni. Egyedül csak a Te véred képes 
erre. Kérünk, bocsásd meg nekünk mindazokat, amiket az utóbbi hetekben 
követtünk el Ellened és embertársaink ellen! Könyörülj rajtunk, hogy tiszta 
kezeket tudjunk felemelni Hozzád, hogy áldás lehessen az igehallgatásunkon, az 
életünkön. Köszönjük a Te kegyelmességedet és irgalmadat, hogy még tart a 
kegyelmi idő, és szólsz, hogy még megtérhetünk Hozzád. Urunk! Bárcsak 
megérthetnénk ezt mindannyian, hogy ez a mi életünk Benned van. Urunk! 
Szentlelkedért is esedezünk, hogy add nekünk: igehirdetőnek és igehallgatónak 
egyaránt!   

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
 
És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és 

te dicsőítesz engem. (Zsolt. 50.15)  
 
 
Igehirdetés  
 

Kedves Testvéreim!  
Nagyon gyakran hagyja el az ember ajkát az a kicsike szó, hogy „Jaj!” 

hogyha valami fáj nekünk, hogyha valami elviselhetetlen, amikor tehetetlenek 
vagyunk, gyászolunk és szenvedünk, nem tudunk mást mondani, csak annyit, 
hogy „Jaj!”. Azt hiszem, mindannyian ismerjük ezt. Nincs olyan ember, aki ne 
lett volna ilyen élethelyzetben, gazdag és szegény, hívő és hitetlen egyaránt. 
Jajgatunk, mert nincs rá más szavunk. Mert nem értjük, mert nem tudunk rajta 
változtatni, nem tudunk segíteni.  

Vannak a Bibliában boldogmondások is, amiket hogyha komolyan veszünk, 
akkor valóban boldog lesz az életünk, a szó valódi értelmében. Ezek a jaj-
mondások mintegy a boldogmondásoknak az ellentételei, s Isten mondja ki a 
„jaj”-t.  

Isten olyan Isten, Aki sohasem gyönyörködik az ember „jaj”-ában, az 
ember bajában. Ő alapvetően másként tervezte meg az életünket. Jaj nélkül és 
szenvedés nélkül.   

Itt, az Igében angyalok jajgatnak, Isten szolgái. Hét angyal áll készen, hogy 
megfújja a trombitát, és ennek nyomán csapások zúdulnak a világra.  

Ezek a csapások elsősorban természeti csapások, kozmikus katasztrófák, 
amik a világmindenséget érintik, s benne az embereket is. A trombita hangja 
jeladás, hogy új események következnek, ítéletes események, amiknek meg kell 
lenniük, be kell következniük, és amiktől az emberek szenvedni fognak.  
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Isten nem örül az ítéletnek. Isten olyan Isten, mint az az édesapa, aki nem 
örül, amikor a fiát fenyítenie kell, de mégis szükség van rá. Isten nekünk 
kegyelmet és életet készített el nekünk Fiában, Jézus Krisztusban. Csakhogy a 
mi kezünkön ez elromlott. Amit Isten szépnek és jónak teremtett, abba 
belerontott a bűn. Amit Isten a kezünkre bízott, az a mi kezünkön tönkrement. 
De van ítélet is, mert a bűn zsoldja a halál. Isten ezt megmondta előre. Ő 
igazságos Isten, és állja a szavát.  

Szeretnénk mi ezt az ítéletet elkerülni, átugrani, de nem lehet. S ezek az 
ítéletes események még itt arra valók, hogy az emberek eszméljenek, és Hozzá 
térjenek.  

Hogyha figyelmesen hallgattuk vagy olvassuk ezeket a sorokat, akkor 
megdöbbenünk, hiszen ezek nem is olyan távoli eseményeket jelölnek.  

Az első trombitahang nyomában a világunk, a környezetünk megsérül. 
János apostol vérrel elegy tűznek nevezi a földre hulló, az élővilág egyharmadát 
elpusztító csapást (Jel 8,7). Ha kezünkbe veszünk megfelelő írásokat, 
tanulmányokat, akkor döbbenetes a hasonlóság.  

Jónéhány évvel ezelőtt a papi dolgozatomat a környezetszennyeződésről 
írtam, s legtöbb igehely-magyarázat itt van benne, a Jelenések Könyvében. Mert 
képben ezek itt mind ott vannak az Igében, kódolva vannak.  

Megemelkedett a széndioxid-termelés, az erdőirtások, az égetések 
következtében felmelegedett az atmoszféra. Szerintem ezt érzékeljük 
mindannyian: megváltozott az időjárás. Drasztikus időjárási jelenségek 
tapasztalhatók: tornádók, hurrikánok, amik ellen az ember nem tud védekezni. 
Csak elszenvedjük mindezeket, és a nyomában ott van a sok jaj-kiáltás. Az 
oxigénszint csökkent, pedig az embereknek, a sejtjeinknek, az immun-
rendszerünknek nagyon szüksége lenne erre. A csökkenés magával hozza a 
betegségeket: a daganatos, allergiás és egyéb degeneratív betegségek 
kialakulását. S a világ egyharmadának már ma is nagy gondot jelent az édesvíz 
hiánya.  

Tehát emberi mérésekkel, papíron bizonyítható ez a romlás, ami itt van a 
Jelenések könyvében leírva. Félelmetes az összecsengés! Nem lehet nem 
figyelni rá – de mi mégsem figyelünk rá.  

Ezek a katasztrófák még nem a végső ítéletet mutatják be, annak még előtte 
vagyunk.  

Hasonlók ezek az egyiptomi csapásokhoz. Ott a keményszívű fáraón és 
népén volt ez a büntetés. Akik akkor olvashatták ezeket az Igéket, gondolhattak 
az „égő hegy” folytán a Vezúv kitörésére, ami Kr.u. 79-ben volt, amikor az 
olvadt lávafolyam a tengerbe ömlött, és útjában mindent megsemmisített.  

A csillagok harmadrésze is fényét veszti, sötétség lesz. De ez még semmi 
ahhoz képest, ami a 9. fejezetben folytatódik. A 8. fejezetben a természet 
pusztulásáról olvastunk, a 9. fejezetben pedig már az emberek kínoztatnak, sőt 
halnak meg.  
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Csillag esett le a mennyből, és az ő kulcsa nyitja meg a mélységet. Az 
Ószövetségben több helyen olvashatunk a mennyből letaszított, leesett 
angyalról. „Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!?” (Ézs 14,12). Ez 
a Sátán, aki levettetett az égből, aki angyal-fejedelem volt, világosság, 
fényhordozó, Lucifer. S azért is lesznek ezek a csapások nehezebbek, mert ezek 
az ellenséges szellemi erők hordozzák.  

A mélység kútjai megnyílnak. Felnyílásakor füst száll fel, a füstből pedig 
sáskák jönnek elő. Olyan ez, mint egy horrorfilm, amit az ember végigborzong, 
de tudja, hogy ez csak egy film. Viszont ez igaz, ez nem film és nem kitalálás. 
Ezek be fognak következni!  

Félelmetesek ezek a sáskák nagyságukban és pusztításukban is. Királyuk az 
alvilág angyala, Apollion: vesztő, pusztító. Életet nem vehetnek el. Annyi a 
megbízatásuk, hogy öt hónapra gyötörjék az embereket. Ennyi idő a sáska 
életideje. S ezek a sáskák nem is sáskák, hanem mérges skorpiók.  

Kibocsátja tehát az ősellenség seregét a földre, akik mint egy sáskahad 
rávetik magukat az emberekre. S az emberek ez idő alatt inkább választják a 
halált, mint az életet. Tehát rettenetes lesz a gyötrelem.  

Ezután újabb jajkiáltás és figyelmeztetés következik, majd a hatodik 
trombitaszóra démoni seregek újabb részlete jelenik meg. Az oltár felől jövő 
hang bejelenti, hogy eljött az ideje a romboló angyalok kiszabadításának.  

Ezek az öldöklő angyalok az Eufrátesznél voltak megkötözve. Az Eufrátesz 
volt a Római birodalom határa. Négy világbirodalomnak volt itt a bölcsője. 
Onnan jön a veszedelem.  

De Isten az öldöklő angyalokat is kézben tartja. Idejük hajszálpontosan, 
mondhatni: percre pontosan ki van mérve, és csak az emberek egyharmadát 
ölhetik meg.  

Így is borzasztó sokan vannak a lovasok. Ha megszorozzuk: 
kétszázmillióan. Még belegondolni is rossz. De azért ez azt is jelenti, hogy Isten 
pontosan tudja a számukat.  

Félelmetes lények ülnek itt a lovakon, mint a mesék szörnyei. Az alvilág 
szellemei szabadulnak az emberekre, akik nemcsak hogy meghalnak, de a 
haláluk is gyötrelmes lesz.  

Ezek mind-mind gyötrelmes képek, jövő képei. De nemcsak a jövő képei, 
hanem sok mindennek már most érezzük az előízét, és csak idő kérdése a 
kiteljesedés.  

 
Mit mondhatunk mi mindezekre? Mi az evangélium ezekben a 

szakaszokban?   
Szörnyű ennek a két fejezetnek a vége, amelyik azt mondja el, hogy még 

ezekre a borzalmakra sem tértek meg az emberek. Még az ilyen vadállatok 
pusztítása sem változtatja meg az emberiséget. Akik megkeményedtek az Isten 
Igéjével szemben, nem bánják meg bűneiket, és semmit sem törődnek azzal, 
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hogy mi lesz a folytatás. Sem a szenvedés, sem a rémület nem elég a 
megtéréshez.  

Mert akik abban az időben élnek (ebben az időben élnek, akár mondhatnám 
így is), folytatják a bálványimádást és a bűnös életet. S még több jelnek kell 
majd bekövetkezni, hogy az emberiség beismerje, hogy ezek Isten tettei!  

Tehát a csapások és katasztrófák nem vezetnek bűnbánatra. A túlélők 
folytatják bálványimádó életüket.  

Bizonyára emlékezünk arra, hogy néhány évvel ezelőtt, szeptember 11-én 
volt az a terrortámadás. Utána nagyon figyeltem a gyülekezetet: telis-tele volt a 
templom, nagyon sokan voltunk. Mert ott volt az emberekben a félelem, hogy 
„jaj, mi lesz, mi lesz a folytatás”. S eltelt néhány hét, és az emberek lekoptak, 
aki akkor jöttek és visszatért minden a maga kerékvágásába. Mintha mi 
különbek lennénk azoknál, akiket a szerencsétlenség ért.  

Pedig amiről beszélnek itt az Igék, azokat nagyon komolyan kellene 
vennünk: a megtérést! Azt, hogy ez az egy életlehetőség van. Nincs több. Nincs 
más utunk, csak ez az egy. Megtérni a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz! Aki 
kereszthalála, feltámadása által elvette rólunk az ítéletet.  

S az ítélet, a csapás nem éri utol azokat, akik Krisztusban vannak. Akiket Ő 
eljegyzett és elpecsételt Magának.  

Isten áldjon meg bennünket úgy, hogy ehhez a sokasághoz tartozzunk, és 
vegyük ezt a felszólítást nagyon komolyan!  

Úgy gondolom, hogy nagy alázattal kell itt megállnunk, mert ezeket a 
csapásokat mi hoztuk a földre, sajátmagunkra. Isten kezünkbe adta ezt a 
teremtett mindenséget, ezt a lehetőséget az életre, és mi ezt elherdáltuk: 
engedtünk idegen isteneknek, önző hangoknak, és folyamatosan herdáljuk az 
unokáinktól kölcsönkapott földet. Uralkodásra kaptuk, de uralkodni csak úgy 
tudtunk volna, ha felettünk is az élő Isten uralkodik!  

De ez nekünk nem kellett… A legfőbb Úr nem kellett, pedig egyedül csak 
így élhetnénk ezen a földön. Azt gondoltuk, hogy majd mi leszünk olyanok, 
mint Ő. S azt gondolja az ember, hogy büntetlenül azt tehet, amit csak akar – de 
ez nincs így. Mert minden bűnnek megvan a maga következménye. Nem 
szidhatunk senkit sem, mert mi vagyunk a vétkesek. Nem mutogathatunk az 
égre, nem rázogathatjuk az öklünket Isten felé, Aki mindezeket a csapásokat 
ránk mérte, mi pedig „szegény ártatlanok” nem ezt érdemelnénk, mert ez nem 
igaz. Nem vagyunk ártatlanok, így mindezt megérdemeljük.  

Egy-egy élethelyzetben mindezt nagyon nehéz elfogadni, meghajtani 
magunkat, megalázni magunkat Isten kezében, hogy „Istenem, 
megérdemeltem”. Amiért jajongani szoktunk, azokat is megérdemeltük, és még 
örülhetünk annak, hogy Istennek van füle a mi jajszavunkra. S tudhatjuk azt is, 
hogy nem hagy minket erőnkön felül kísérteni.  

Egyik ember sem tudja a másikat megmenteni a csapások elől. Amikor 
hangzanak ezek a „jaj”-ok a mennyben, ezek a „jaj”-ok is értünk szólnak. Mint 
ahogy értünk szólt a karácsonyi üzenet is az angyali sereg szájából, hogy „Ne 
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féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme 
lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában”. (Luk 2,10-11)  

Ezek az angyalok mondták ezt is akkor, Betlehemben, hogy van 
Megtartónk. Van megtartónk a csapásokban és bajokban, Aki az Úr Krisztus, 
Aki értünk megszületett. Mi, akik halljuk, s megértettük ezt az örömhírt, még 
inkább kötelesek vagyunk továbbadni. Akiknek világosság ragyogott fel, azok 
kötelesek világítani ebben az egyre sötétedő világban: hirdetni az örömhírt, hogy 
Krisztus értünk meghalt, de harmadnapra fel is támadott, legyőzte a halálát, és 
akik Hozzá menekülnek, azoknak az élete megtartatik még csapások közepette 
is, mert nekik hely készíttetett el az Isten országában.  

Amit mindenkor megtehetünk, ami ránk bízatott, az az imádság útja, újra és 
újra. A 8. fejezet elején is ez jött elő a félórás csendben. Jó lenne nekünk is így 
csendben lenni, és figyelni ezekre az üzenetekre. Az imádság csendben felszáll 
Isten trónja elé. Imádság, hogy mi kegyelmet találjunk. Imádság, hogy ebben a 
kegyelemben meg is tartassunk, hogy minél többen beletartozzunk.  

Imádságainkat az angyal tömjénnel keveri, azaz még valami mennyei 
többlet kell hozzá, hogy elérjen Isten trónusához. Isten kipótolja a mi 
könyörgéseinket, velünk van ebben, sőt maga a Lélek esedezik, mert mi nem 
tudjuk, hogy hogyan kell az jól csinálni. Jézus Krisztus az, Aki közbejár értünk.  

Tehát járjunk csendben az imádság útján, hiszen a mi jajaink önmagukban 
semmire nem adnak megoldást, nem hoznak szabadulást. Mert a szabadulás 
egyedül a kegyelmes Isten kezében van. Akinek a kezébe tehetjük életünket, 
szeretteink életét, gyülekezetünket, országunkat és világunkat, s kérhetjük, hogy 
legyen kegyelmes hozzánk.  

Ámen.  
 
 
Imádkozzunk!  
 
Dicsértessél, felséges Atya Úr Isten, Aki élsz és uralkodsz mindörökké a 

mennyekben! Élsz és uralkodsz, és köszönjük, hogy ez az életünkre van, hogy 
úgy borulhatunk Eléd, hogy tudhatjuk, hogy kegyelmes és irgalmas vagy. Úgy 
mehetünk Eléd, mint akik menekülnek az ítélettől. És köszönjük az ígéreteidet, 
hogy Jézus Krisztusban van az élet. Benne van bűneink bocsánata. S köszönjük, 
Urunk, hogy a tieid felett Te őrködsz. Nem engeded, hogy egy hajszál is leessen 
a fejünkről a Te akaratod nélkül. Köszönjük Urunk azt is, hogy a pusztító erőket 
is Te tartod kézben, azok a Te láncos kutyáid, s csak addig és úgy árthatnak, 
amíg az a tieid javát szolgálja. Urunk, Istenünk! Arra kérünk, hogy hallgasd meg 
a mi könyörgésünket, és engedd, hogy sokan Hozzád térjenek, és élő hitre 
jussanak, mindazok, akiket Te kiválasztottál Magadnak! Könyörülj, Urunk, 
hogy tudjunk olyan életet élni, hogy világíthassunk ebben a sötét világban, 
hirdetni azt, amit Te ránk bíztál: az örömhírt, hogy Benned van az élet. S 
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használj fel bennünket az imádság szolgálatára! Bocsásd meg, hogy az 
életünkben olyan sok a zaj, és kevés a csend! Te csöndesítsd a szívünket. Taníts 
bennünket imádkozni, könyörögni jól magunkért és tudjuk azt észrevenni, hogy 
mi az, amit még ránk bíztál. Urunk, Istenünk! Könyörgünk egy gyászoló 
családért: nemrég temették el hozzátartozójukat. Te adj nekik vigasztalást és 
erőt! Te könyörülj rajtuk, hogy tekintetüket az ég felé vessék, Feléd tudjanak 
fordulni. És Te adj nekik élő reménységet a folytatásban, hogy Rád bízzák 
magukat. Te adj nekik élő hitet! Könyörülj meg a család minden egyes tagján! 
És könyörülj meg rajtunk is! Urunk! Rád bízzuk a következő hetünket, a 
gyülekezeti tábort is. Ott is Te szólj, Te erősítsd a hitet, hiszen 
mindannyiunknak erre, Rád van szükségünk!  

Ámen.  
 

HEIDELBERGI KÁTÉ  XXVI. ÚRNAPJA  A SZENT KERESZTSÉGRŐL  
 
 
69. Mi módon emlékeztet és biztosít téged a szent keresztség afelől, hogy 
Krisztusnak a keresztfán való egyetlenegy áldozata neked javadra szolgái? 
Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosást maga Krisztus szerzette 
- és egyben azt ígérte, hogy az Ő vére és Lelke az én lelkem tisztátalanságát, 
azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, 
- amilyen bizonyosan megmosattam külsőképpen a vízzel, amely a test 
tisztátalanságát szokta elmosni. 
(Mt 28,19-20; ApCsel 2,38; - Mt 3,11; Mk 16,16; Rm 6,3-4; - Mk 1,4; Lk 3,3; 
Tit 3,5; 1Pt 3,21).  
 
70. Mit jelent a Krisztus vérével és Lelkével megmosatni? 
Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az ő kegyelméből a 
Krisztus véréért, amelyet Ő a keresztfán való áldozatában érettünk kiontott. 
- Továbbá, hogy a Szentlélek megújít, és a Krisztus tagjává szentel bennünket, 
hogy a bűnnek egyre jobban meghaljunk és istenes, feddhetetlen életet éljünk. 
(Zsid 12,24; 1Pt 1,2; Jel 1,5; Zak 13,1; Ez 35,25; - Jn 1,33; 3,5; Róm 6,3-4; 
1Kor 6,11; 12,13; Kol 2,12).  
 
71. Hol ígérte Krisztus, hogy Ő minket vérével és Lelkével olyan bizonyosan 
megmos, amint megmosattunk a keresztség vizével? 
A keresztség szereztetése alkalmával, midőn így szólt: 
- „Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, Aki hiszen és 
megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.”   
- Ez az ígéret ismétlődik meg akkor is, midőn a Szentírás a keresztséget 
„újjászületés fürdőjének” és „a bűnök elmosásának” nevezi. 
(Mt 28,19; Mk 16,15-16; Tit 3,5; ApCsel 22,16). 
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XXVII. ÚRNAPJA 
72. Tehát maga a keresztség vizével való külső megmosás elmossa a 
bűnöket? 
Nem, 
- mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztit meg bennünket 
minden bűnünktől. 
(Mt 3,11; 1Pt 3,21; Ef 5,26-27; 1Jn 1,7; 1Kor 6,11).  
 
 
73. Miért nevezi hát a Szentlélek a keresztséget „újjászületés fürdőjének” és 
a „bűnök elmosásának”? 
Isten nem nagyok nélkül szól ekképpen. Ugyanis nemcsak arra akar ezzel 
tanítani minket, hogy mint a test tisztátalanságát a víz, úgy a mi bűneinket a 
Krisztus vére és Lelke mossa el, 
- hanem, mi több, ez által az isteni zálog és jegy által bizonyosakká is akar tenni 
afelől, hogy bűneinkből lelkiképpen ugyanolyan bizonyosan megtisztulunk, 
amilyen bizonyosan megmosattunk a látható vízzel. 
(Jel 1,5; 7,14; 1Kor 6,11; - Mk 16,16. Gal 6,27).  
 
 
74. Meg kell-e keresztelni a kisdedeket is?  
Meg: mivel ugyanis ők is éppúgy bele tartoznak Isten szövetségébe és 
egyházába, mint az idősebbek 
- s mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való váltságot és a hitet munkáló 
Szentlelket éppúgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek, 
- ennélfogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által. a keresztyén anya 
szentegyházba őket is be kell avatni és a hitetlenek gyermekeitől meg kell 
különböztetni, amint ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt, amelynek 
helyébe Krisztus az Újszövetségben a keresztséget szerzette. 
(Móz 17,7; - Mt 19,14; Mk 10,14-16; ApCsel 2,39; Zsolt 22,11; Ézs 44,1-3; - 
ApCsel 10,47; 16,33; 1Kor 1,16; - 1Móz 17,12-13; Kol 2,11-13). 

 


