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A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a 

mennyben: „A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett, és 
ő fog uralkodni örökkön-örökké”. Ekkor a huszonnégy vén, akik Isten előtt ülnek 
trónjaikon, arcra borultak és imádták Istent, és így szóltak: „Hálát adunk neked, 
Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy kezedbe vetted nagy 
hatalmadat, és uralkodsz. Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod és 
a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a 
prófétáknak és a szenteknek; és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a 
nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet.” És megnyílt az 
Isten temploma a mennyben, és megjelent templomában az ő szövetségének 
ládája, és villámlás, zúgás és mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt.  

 
 
Imádkozzunk!  
 
Urunk, Istenünk! Hadd magasztaljunk Téged azért a tervért, amelyet már a 

világ teremtése előtt megtanácskoztál, és amelyet véghezviszel, véghezvittél, és 
véghez fogsz vinni a történelem során. Hadd adjunk Neked hálát, hogy az ember 
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bukása nem ért Téged felkészületlenül, hiszen egyszülött Fiad vállalta a 
kereszthalált már az időknek előtte. Köszönjük, Urunk, hogy minden készen 
van, mindent elvégeztél. Nekünk nincs más dolgunk, mint Előtted magunk 
megalázni, Hozzád menni, hittel Hozzád fordulni, elfogadni a kegyelmet, beállni 
a Te rendedbe, és várni boldog reménységünket: a Te egyszülött Fiad második 
eljövetelét. Bocsásd me, Urunk, hogy olyan lázadó a szívünk! Olyan sokszor 
még a hívők is letérnek a keskeny útról, és a maguk útjára térnek. Olyan sokszor 
próbáljuk magunkat tenni királyokká és urakká, mert megpróbáljuk végrehajtani 
a magunk akaratát. Kérünk, Urunk, hogy ha megfeddesz is bennünket, de ne ítélj 
el! Add a Te Lelkedet, hogy gyermekeiddé legyünk! És ha már azok vagyunk, 
adj engedelmes lelket, hogy újra és újra visszataláljunk Hozzád! Köszönjük, 
Urunk, hogy egyszülött Fiad értünk jön, mint jó Pásztor, az elveszett 
bárányokért. Köszönjük, hogy van lehetőség visszatalálni Hozzád, és van 
lehetőség a reménységre, mert tudjuk, hogy mi lesz mindennek a vége, mi lesz a 
történelem vége. Hadd várjunk Téged, Úr Jézus, vissza! Hadd várjunk, hogy 
megérkezz a hatalmaddal, dicsőségben, amikor Magadhoz veszed a tiéidet, és 
helyreállítasz mindent. Kérünk, Urunk, hogy így munkálkodj a mi szívünkben 
most, ezen az órán is! Add Lelkedet, hogy értsük Igédet! És add Igédet, hogy 
magyarázza azt a Te Szent Lelked! Könyörülj rajtunk, igehirdetőn és 
igehallgatón egyaránt!  

Ámen.  
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése:  
 
Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. 

Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül! (Zsolt 2,12) 
 
 
Igehirdetés 
 
Kedves Testvérek! 
Ami az egyik embernek jó, örömteli, hasznos dolog, az a másiknak rossz, 

vagy akár végzetes is lehet. Egy szelet torta például milyen jól tud esni az 
édesszájúaknak, és milyen bajt okozhat a cukorbetegeknek. Egy pohár bor 
kellemes a vasárnapi ebéd után, de a megszabadult alkoholistának baj, kísértés, 
és a visszaesés veszélye. Ami öröm volt 1920-ban a szlovákoknak és 
románoknak, az szomorúság és gyász a magyaroknak.  

És így van ez a lelki élet területén is: ami a hívőnek örömteli és 
reménységgel teljes dolog, az a nem-hívőnek taszítók ijesztő és bántó. S ezt 
látjuk éppen a mai Igében is, hogyha összefüggésben olvassuk az előző 
fejezetekkel.  
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A mostani témánk: a hetedik trombitaszó. Három dologról üzen számunkra 
Isten ebből az igeszakaszból. Az első üzenet Isten uralmáról szól. A második a 
haragról és pusztulásról. A harmadik viszont örömről és jutalomról.  

 
 Az első tehát: Isten uralma. Ez a hetedik trombitaszó legfontosabb 
üzenete: Isten uralma!  

A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a 
mennyben: „A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett, és 
ő fog uralkodni örökkön-örökké”. Ekkor a huszonnégy vén, akik Isten előtt ülnek 
trónjaikon, arcra borultak és imádták Istent, és így szóltak: „Hálát adunk neked, 
Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy kezedbe vetted nagy 
hatalmadat, és uralkodsz.  

1 

Kedves Testvérek! Mindöröktől fogva, és mindörökké minden hatalom és 
minden uralom egyetlen Urunké, Istenünké! Csakhogy ez nem nyilvánvaló 
mindig és mindenki számára. Tehát az egyetlen igazi uralom Istenünké! Ez most 
még sokak számára rejtve van. De lesz egy pont a világtörténelem során, amikor 
mindenki számára nyilvánvalóvá lesz. Amikor nem lesz majd ember, aki ne 
tudná világosan, hogy minden hatalom mennyen és földön Jézus Krisztusé, s az 
Atyáé. (Vö. Mt 28,18). Amikor majd minden térd meghajol, és minden nyelv 
vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére (Fil 2,11). Lesz majd 
egy ilyen pont a világtörténelem során, és ez a pont Jézus Krisztus 
visszajövetele, azaz a második eljövetele.  

Maga Jézus mondja: „Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a 
nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek 
tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor 
jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy 
hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval…” (Mt 
24,29-31)  

Zárójelben jegyzem meg, hogy a görögben a harsona és trombita ugyanaz a 
szó, csak hol így fordítják, hol úgy fordítják. Tehát itt tulajdonképpen 
trombitaszóról beszél az Ige.  

És erről volt szó két hete is, amikor az Igében láttunk egy utalást a hetedik 
trombitaszóra: egy égből leszállt angyal megesküdött, hogy nem lesz többé idő 
(Jel 10,6k), hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal 
trombitájának hangja, beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt 
szolgáinak, a prófétáknak.  

Isten titka – ahogyan láttuk – tulajdonképpen maga Jézus Krisztus, az Ő 
első és második eljövetele, a megváltás és az ítélet; Krisztus királysága előbb az 
övéinek szívében, majd az egész világ felet.  

A hetedik trombitaszó tehát leleplezi Isten tervét a végső időkre 
vonatkozólag. Tudniillik először is lejár a kegyelmi idő, ahogyan olvastam: 
„nem lesz többé idő”. Ezt mondtam két hete, hogy nem az idő fogalma, az idő 
valósága tűnik el, hanem hogy nem lesz többé idő a megtérésre, nem lesz többé 
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idő az Isten felé fordulásra, elfogy a kegyelmi idő. Egyszer eljön a pillanat, 
amikor elfogy a kegyelmi idő!  

Szintén ide tartozik, hogy a hetedik trombita leleplezi Isten tervét a végső 
időkre nézve, mert ekkor megtörténik a feltámadás és az elragadtatás.  

Íme, titkot mondok nektek: – mondja Pál apostol – nem fogunk ugyan 
mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy 
szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és 
a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. (1Kor 
15,51-52) Ne felejtsük el, hogy az utolsó harsona valószínűleg nem más, mint a 
hetedik trombita, hiszen itt hét trombitaszóról van szó, s a hetedik az utolsó. S 
ahogy mondtam: a trombita és a harsona ugyanaz.  

Ugyanez a gondolat fogalmazódik meg Pál egy másik levelében is: Mert 
amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, 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… (1Thessz. 4.16)  

Tehát: letelik a kegyelmi idő, megtörténik a feltámadás és az elragadtatás. 
Az Isten titkának a leleplezéséhez tartozik hozzá még az is, hogy nyilvánvaló 
lesz Isten hatalma azáltal, hogy a világ feletti uralom Krisztusé lesz. S ennek a 
nyilvánvalóvá lételnek, ennek leleplezésnek a jelképe a 19. vers: És megnyílt az 
Isten temploma a mennyben, és megjelent templomában az ő szövetségének 
ládája, és villámlás, zúgás és mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt.  

Megnyílt a mennyekben a mennyei templom, és megjelent a szövetség 
ládája! Valóban ez egy óriási leleplezés, egy óriási megnyilatkozás. Hiszen 
egyrészt a frigyláda, a szövetség ládája el volt rejtve a szentek szentjébe, oda 
évente csak egyszer mehetett be a főpap, bakoknak és bikáknak a vérével. Úgy, 
ahogy a mózesi rendtartásban olvassuk. De mindenki más elől el volt rejtve. 
Most pedig azt olvassuk, hogy megjelenik az Isten templomában. Megnyílt az 
Isten temploma, és megjelent a szövetség ládája. Ez azért is csodálatos 
leleplezés, csodálatos megnyilatkozás, mert az eredeti szövetségláda, a frigyláda 
eltűnt. Méghozzá akkor, amikor a babiloniak megostromolták Jeruzsálemet, s 
lerombolták a templomot. Akkor nyoma veszett a szövetség ládájának, vagy el 
is pusztult. Aztán később, a felépített, az újra felépített templomban, el egészen a 
heródesi templomig, a szentek szentjében immár nem volt semmi! Mert a 
szövetségláda elveszett.  

Csak zárójelben jegyzem meg, ez annyira foglalkoztatta az embereket, ezt 
hogy még 20 vagy 15 évvel ezelőtt készült is egy kalandfilm, aminek ez volt a 
címe, hogy „Az elveszett frigyláda fosztogatói”.  

És szintén zárójelben szeretném megjegyezni, hogy a hetedik trombita nem 
egyetlen esemény csupán, hanem egy egész eseménysorozat. Mint ahogyan a 
hetedik pecsét is magába foglalja a hetedik trombitát, úgy a hetedik trombita is 
magába foglalja a harag hét poharát, ahogyan ezt majd később látni fogjuk.   
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A hetedik trombita legfontosabb üzenete tehát az, hogy Istené az uralom! 
Isten kinyilvánítja az Ő uralmát, Jézus második eljövetelében. Amikor Jézus 
magához veszi azt a hatalmat, s azt a dicsőséget, amely mindig is az Övé volt, de 
amely egészen odáig rejtve van az emberek szeme elől.  

 
 A hetedik trombita második üzenete a harag és pusztulás. Ez ennek 
a trombitaszónak a természetes velejárója. Ezzel is tisztában kell 

lennünk. Aztán hogy ne csak ezt lássuk – említettem, hogy lesz egy ilyen pont, 
hogy „öröm és jutalom” –, de előbb még szemügyre kell vennünk a haragot és a 
pusztulást.  

2 
„Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod és a halottak felett való 

ítélet ideje… hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet.”  
Azzal kezdtem az igehirdetést, hogy ami az egyik embernek jó, hasznos, 

kellemes, az a másik embernek káros, veszélyes lehet. Ami a hívőnek örömmel 
és reménységgel teljes, az a nem-hívőnek taszító, ijesztő és bántó. Sőt 
hozzátehetjük, hogy pusztulást hozó! Mert a hetedik trombita szava nem csak 
Krisztus hatalom-átvételét nyilvánítja ki, hanem a pusztulást is, az 
istenteleneknek, a nem-megtérteknek, az Isten ellenségeinek.  

Az első négy trombita csapása után ezt láttuk az Igében: 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.” (Jel 8,13). S aztán 
sorban látjuk ezeket a verseket: „Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy 
egy csillag leesett az égből a földre…”, stb. S ez a rész így fejeződik be: „Az 
első jaj elmúlt, s íme: még két jaj következik ezek után.” (Jel 9,12).  

Aztán a hatodik angyalnál is ezt olvassuk: „A hatodik angyal is trombitált, 
és hallottam egy hangot az Isten előtt álló arany oltár négy szarva közül…”. Itt 
megint csapások vannak leírva. És a vége ez: „A második jaj elmúlt: íme, a 
harmadik jaj eljön hamar.” (Jel 11,14) Ekkor olvasunk a hetedik trombitaszóról.  

Tehát volt négy trombitaszó, amelyről az Ige nem mond „jaj”-t. S az utolsó 
három trombitaszóra az Ige „jaj”-t mond.  

Miért, mert a háborúban is vannak győztesek, és vannak vesztesek. Itt most 
a végső, istenellenes háború veszteseiről olvasunk. Az Ige így szólt: „Haragra 
lobbantak a népek…”. Ezért is olvastam lectióként a 2. zsoltárt.  

 
Kedves Testvérek! Vegyük észre a tendenciát! Vegyük észre az 
istenellenes szándékokat és folyamatokat, hogy az egész emberiség 

lázad Isten hatalma ellen. S ez olyan sok területen megnyilvánul. Ahogyan 
csak az anyagiakra koncentrálunk, hiszen ez a fogyasztói társadalomnak a 
titka. Aztán második: ahogyan Isten, a Biblia és a Tízparancsolat kiiktatásra 
kerül az életünkből. Ahogyan az Európai Unió alkotmányában nem 
kerülhetett be utalás a keresztyénségre. Ahogyan a bibliakritika mindent 
elönt. És ahogyan hátratételt szenvednek sok helyen a bibliahű keresztyének.  

!  
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Elmondtam már azt a történetet egyszer régebben, amikor a Római 
levélről volt szó, hogy Németországban egy evangélikus lelkész, amikor az 
Ige szerint prédikált a Római levélből, ti. hogy a homoszexualitás bűn, akkor 
óriási összegre megbüntették. Mert a bibliahű keresztyének hátratételt 
szenvednek sok helyen. Csak idő kérdése, hogy nálunk is így legyen. Nem is 
beszélve azokról az országokról, ahol a keresztyéneket üldözik: az arab 
világban, és más helyeken. A Tízparancsolaton alapuló szokásokat és 
törvényeket is egyre inkább megpróbálják kiiktatni és semmibe venni. 
Ahogyan az Isten akaratára az emberiség „nem”-et mond.  

Majd a hirdetésekben el fog hangozni az is, hogy kitettünk egy 
aláírásgyűjtő ívet a művi meddővé tétel megszigorítása érdekében. Már 
mindenbe megpróbál az emberiség beleavatkozni, ami Isten dolga lenne, 
hiszen az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom... (Zsolt 
127,3) Igét idéztem!!!  

És ezzel együtt, ezzel párhuzamosan természetesen egy tudatos erkölcsi 
rombolás megy végbe a média segítségével: az erkölcsi szabadosság, 
liberalizmus, sőt direkt istenellenesség.  

Ezekről nagyon sokat beszéltünk már, nem akarom ezeket most újra 
felidézni. Csak címszavakban mondok három ilyet: Az egyik, amit már 
említettem, a homoszexualitás, a második a tekintélyrombolás, a harmadik az 
iskolák szándékos züllesztése, stb., stb. De mindennek meglesz a 
következménye, és Isten általi büntetése!  

Most még virágozhat a gonoszság. De egyszer eljön a hetedik 
trombitaszó!  

 
 De nem csak harag és pusztulás a hetedik trombita velejárója, hanem 
öröm és jutalom! Ez a hetedik trombitaszó örömhíre nekünk, a 

hívőknek!  
3 
Hiszen az Igében erről is olvasunk: Ekkor a huszonnégy vén, akik Isten 

előtt ülnek trónjaikon, arcra borultak és imádták Istent, és így szóltak: „Hálát 
adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy kezedbe 
vetted nagy hatalmadat, és uralkodsz… hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a 
prófétáknak és a szenteknek; és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a 
nagyoknak… Itt most a háború győzteseiről szól az Ige. Az istenellenes háború 
győztesei: Isten és az övéi.  

A huszonnégy vén, aki leborul Isten előtt, tudjuk, hogy az Ószövetséget és 
az Újszövetséget együtt jelképezik. Isten imádása és boldog hálaadás, öröm 
szólal meg a szavaikban. Hiszen végre a világ lassan eléri célját. Eléri azt az 
időpontot, amikor végre ez a sok nyomorúság, baj, háborúság megszűnik, mert 
Jézus Krisztusé lesz az uralom az egész világ felett. És ez örömmel, Isten 
imádásával, és boldog hálaadással tölti el nem csak a huszonnégy vént, hanem 
valamennyiünket.  
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Ugyanakkor nem csak örömről van szó, hanem jutalomról is: jutalom a 
hívőknek. Vagy így is mondhatnánk: kegyelem a hívőknek. Ezt a sereget 
kétféleképpen is megnevezi az Ige: egyrészt így, hogy „Isten szolgái, a próféták 
és a szentek”. És itt mindenkiről szó van. Mert „szentek”-en értünk – tudjuk, 
erről sokat beszéltünk – minden újjászületett, megtért embert. Hiszen az Ige 
szenteknek nevezi a hívőket. S aztán megfogalmazza másképpen is: „akik félik 
Isten nevét, a kicsik és a nagyok”. Vagyis: ismét csak valamennyien, akik élő 
hitre jutottunk.  

Tudjuk, hogy éves témánk éppen a keresztyén reménység és az 
eszkatológia, vagyis az utolsó dolgok. És most ezt látjuk töményen magunk 
előtt. Ez rajzolódik ki a szemünk előtt. A reménység, az öröm, a jutalom. Amiért 
futunk. Hiszen futunk Istennek a Jézus Krisztusban adott jutalmáért. Hiszen 
„ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve 
futok egyenest a cél felé…” (Fil 3,14) Pál apostol sokszor hasonlítja a hívő életet 
versenyfutáshoz, hogy elnyerjük a koronát, hogy elnyerjük a jutalmat.  

De ez a reménység csak a hívők reménysége! Csak a megtértek, az 
újjászületettek reménysége, mert a nem-hívőknek ítéletet hoz.  

 
 

 Mi tehát a dolgunk?  
A dolgunk egyrészt megtérés, másrészt a türelmes várakozás. A 

megtérés, mert a kegyelmi idő még tart. Sokszor szoktam említeni az általunk 
ismert és szeretett Füle Lajos bácsinak az énekét: „Amíg lehet, amíg szabad, 
borulj le a kereszt alatt”. És amíg hívőként járjuk az utat, addig türelmes 
várakozás és elkötelezett munka, ez a dolgunk. Tehát a megtérés, az 
újjászületés, aki még nem tért meg, s aki pedig megtért, annak türelmes 
várakozás és elkötelezett munka. Mert várjuk, így várjuk a mi boldog 
reménységünket, Jézus Krisztus visszajövetelét! Ahogy mondtam: az Ő 
dicsőségére és a mi javunkra.  

! 

Ámen.  
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Imádkozzunk!  
 
Urunk! Hadd áldjunk Téged tervedért. Hadd áldjunk Téged, ahogyan 

lépésről lépésre a történelem során véghezviszed a Te tervedet. És köszönjük 
Urunk, hogy mi ennek a tervnek, ennek a folyamatnak, ennek a sornak a vége 
felé járunk. Köszönjük, hogy olyan sok minden beteljesedett már. De köszönjük, 
Urunk, hogy vannak még hátra ígéreteid. De legfőképpen azt köszönjük, hogy 
beteljesedett egyszülött Fiadra vonatkozó ígéreted, Aki megszületett 
Betlehemben, Aki felnevelkedett Názáretben, és Aki meghalt értünk a kereszten 
Jeruzsálemben. Köszönjük az Ő váltsághalálát és feltámadását. Köszönjük 
életünk értelmét és célját Őbenne. Köszönjük, hogy lehetőséget teremtettél a 
Hozzád való visszatalálásra, az engedelmességben járásra. És köszönjük, hogy 
figyelmeztetsz bennünket, hogy hogyan várjunk Téged vissza. Köszönjük, hogy 
figyelmeztetsz az idő sürgető voltára. Egyrészt úgy, hogy nem tudjuk, meddig 
élünk, másrészt úgy, hogy nem tudjuk meddig tart a kegyelmi idő, mert egyszer 
az idő lejár. Köszönjük Urunk, hogy még van idő a megtérésre. De az az idő 
most van. „A kegyelem idején meghallgattalak” – mondja a Te Igéd, és most 
van az az óra! S Urunk, amíg hívőként járjuk az utat, addig adj engedelmes 
szívet, hogy türelmesen várjunk Téged vissza, és munkában találj, amikor 
visszajössz. Urunk! Hadd kérjünk azokért, akik akár testi, akár lelki értelemben 
nyomorúságban vannak, akik betegek. Kérünk azokért, akik betegágyon 
fekszenek, vagy akik ha talpon is vannak, de nem tudnak eljönni közénk. 
Kérünk a gyászolókért, különösen azért a családért, amelyik az elmúlt héten állt 
meg ravatal mellett. S kérünk azért a családért, amely hétfőn fog megállni. 
Köszönjük Urunk, hogy a Te vigasztaló kegyelmed kiterjedhet mindannyiunkra. 
Köszönjük, hogy Tebenned van a vigasztalás. Tebenned van a hit célja és a 
reménység beteljesedése. Köszönjük, hogy így tekinthetünk hazánk sorsára, és 
ennek a világnak a történetére is, hogy a végső szó a Tiéd lesz! Jövel Uram, 
Jézus!  

Ámen.  
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HEIDELBERGI  KÁTÉ  XXX. ÚRNAPJA  
 
80. Mi különbség van az Úr vacsorája és a római katolikus mise 

között?  
Az úrvacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre 

tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusnak amaz egyetlen áldozatáért, 
amelyet a keresztfán Ő maga egyszer vitt véghez,  

- és hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesülünk, aki most a maga 
valóságos testével a mennyekben az Atyának jobbján van és azt akarja, hogy ott 
imádjuk Őt.  

- A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem 
bocsáttatnak meg Krisztus szenvedéséért, hacsak érettük a misemondó papok 
naponként nem áldozzák meg Krisztust; és hogy Krisztus a kenyérnek és bornak 
színe alatt testileg jelen van és ezért ezekben kell Őt imádni. Ezért a mise nem 
más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlenegy áldozatának és 
szenvedésének, és kárhozatos bálványimádás.  

(Zsid 7,27; 9,12; 25,28; 10,10; 12,14; Jn 19,30; Mt 26,28; Lk 22,19-20, -
1Kor 6,17; 12,13; 10,16; Kol 3,1; Zsid 1,3; 8,1-2; Jn 4,21-24; 20,17; Lk 14,52; 
ApCsel 7,55-56, Kol 3,1; Fil 3,20, 1Th 1,10; - Zsid 9,6-10; 10,19-31).  

 
81. Kik járulhatnak az Úr asztalához?  
Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy 

bűneik megbocsáttattak és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus 
szenvedése és halála,  

- s akik egyszersmind kívánkoznak hitükben megerősödni és életüket 
megjobbítani.  

- A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók kárhozatot esznek és 
isznak maguknak.  

(1Kor 11,28; Zsolt 51,19; 34,19; Mt 5,3-4; 11,28; 2Kor 7,10; 13,3; - Mt 
11,29; - 1Kor 7,6; 11,28-29; Mt 7,6).  

 
82. Bocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, akik vallástételükkel és 

életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek?  
Nem, mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna és az Ő haragját 

felgerjesztené az egész gyülekezetre.  
- Ezért kötelessége a keresztyén gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az 

apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve kebeléből kizárni, míg 
életüket meg nem jobbítják.  

(1Kor 10,21; 1Kor 11,20; 34; Zsolt 50,16; Péld 15,8; Ézs 1,11; 15; 66,3; Jer 
7,21-23; - Mt 18,15-17; 2Th 3,6; 14; 15).     


