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Heidelbergi Káté*: XXXIII. Úrnap 
(*Olvasható a szolgálat végén) 

Alapige (textus): 1Móz 11,6a 
 
Akkor ezt mondta az ÚR: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a 

nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak.  
 
Jel 13: 
És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, 

szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek. Ez a fenevad, amelyet 
láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a 
sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik 
feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld 
csodálta a fenevadat: imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, 
imádták a fenevadat is, és így szóltak: „Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna 
vele harcra kelni?” És adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj, 
adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét hónapon át; s megnyitotta száját 
káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a 
mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és 
legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és 
nemzet felett: hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs 
beírva a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Ha valakinek van 
füle, hallja! Ha valakire fogság vár, fogságra jut; ha valakinek kard által kell 
meghalnia, kard által hal meg. Itt van a helye a szentek állhatatosságának és 
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hitének. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad; két szarva volt, 
amely hasonló volt a Bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja 
az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy 
imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket 
tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára; s 
megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad 
nevében; és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad 
tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy 
lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és 
hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És 
megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és 
szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel 
jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin 
bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a 
bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy 
embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.  

 
 
Imádkozzunk!  
Urunk, Istenünk! Nem szívesen olvasom, és nem szívesen halljuk ezeket az 

Igéket, mert sokkal kellemesebbek, és szívünkhöz sokkal közelebb állnak azok 
az Igék, amelyek a Te gyógyításaidról, tanításaidról, az üdvösség útjáról 
beszélnek. De Urunk! Hadd alázkodjunk meg Előtted, hiszen ezek az Igék is 
benne vannak a Bibliában, és nem lehet őket onnan kivágni. Adj bölcsességet, 
hogy értsük, és jól értsük ezeket az Igéket! Adj bátorságot, hogy szembe tudjunk 
nézni azokkal a folyamatokkal, amelyek már most zajlanak a világban, s 
amelyeknek a betetőzése lesz mindaz, amiről olvastunk. Urunk! Bocsásd meg 
nekünk, hogy gyakran homokba dugjuk a fejünket, gyakran úgy gondoljuk, 
hogy „Majd csak lesz valahogy; még sosem volt úgy, hogy valahogy ne lett 
volna; hogy majdcsak túléljük a dolgokat! Majdcsak nem vesznek észre 
bennünket! Majdcsak kihagynak, majdcsak nem következik be az, ami talán már 
szívünk mélyén tudjuk, hogy be fog következni.”. Hiszen tele van az életünk 
ilyen dolgokkal, akár a magunk egyéni életére nézünk, akár a politikára, 
történelemre, a teremtett világ nyomorúságaira: a katasztrófákra, árvizekre, 
földrengésekre. Hiszen tudjuk, hogy ezek vannak, és lesznek. Mi pedig 
megpróbálunk elbújni előlük, s nem szembenézni velük. Bocsásd meg, hogy 
éppen emiatt gyakran állhatatlanok vagyunk, hogy amíg minden szép és jó, 
addig hiszünk Benned, addig bízunk Benned, addig Neked adunk dicsőséget. De 
hogyha jönnek a bajok, akkor elfelejtjük, hogy a bajokban is ugyanúgy Isten 
vagy, mint a jó napokon. Kérünk, Urunk, hogy adj erőt, kitartást és adj 
állhatatosságot a Te dicsőségedre, s azért, hogy mindvégig megállhassunk! 
Kérünk, hogy így taníts bennünket most a Te Igédre, Szent Lelked által! És 
kérünk, hogy még ezekből az Igékből is megtanulhassuk a keresztyén 
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reménységet. Hiszen az egész világ életének, a történelemnek a vége „happy 
end” lesz, ilyen értelemben. De odáig még olyan sok minden fog történni! Így 
kérünk, hogy bocsásd meg hitetlenkedéseinket, kishitűségeinket, 
állhatatlanságunkat, és vezess bennünket az örökkévalóság útján!  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
 
Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. (Jel 2,10b)  
 
 
Igehirdetés  
Kedves Testvérek!  
Azt szokták mondani – és már előre bocsánatot kérek idősebb 

testvéreinktől, de hát a mondás is így tartja –, hogy „az öregkor egy második 
gyermekkor”. Kórházban látjuk meg a napvilágot, és általában kórházban fogják 
le a szemünket. Vagy ahogyan a mondás tartja: „Sírással jövünk a világra, és 
sírás között távozunk el onnan”.  

Azért mondtam ezeket a hasonlatokat, példákat, mert gyakran a kezdet és a 
vég nagyon hasonló egymáshoz. Igénkből is – ezért választottam a Bábel 
tornyának történetéből –, ezért olvastam fel ezt a mondatot, hogy „De ez csak a 
kezdete annak, amit tenni akarnak”.  

És lássuk most a véget is! Lássuk azt, ami a Jelenések Könyvében van! Sőt: 
lássuk a mi időnket is! Hiszen a kezdet, a vég és a jelenkor legszorosabban 
összefüggnek egymással, mivel az idő folyamatában élünk.  

Most, hogy a Jelenések Könyvét tanulmányozzuk, már többször is volt szó 
az idő jeleiről, és volt olyan igehirdetés, amelynek kapcsán textusként Jézusnak 
a világ végéről szóló nagy beszédét olvastam fel. Ebben a beszédben láthatjuk 
azokat a jeleket, amelyeket a természetben tapasztalunk: a földrengések, az 
éhínségek, járványok és jelek az égen. Aztán jelek vannak a társadalmi, politikai 
életben és a történelemben is: háborúk, háborús hírek, zsidóüldözés, Izráel 
állami létének újraéledése. És jelek vannak a lelkiismeret területén is, hiszen a 
bűnök tombolásáról olvasunk ezekben az Igékben.  

Tehát így is mondhatnám: jelek a természetben, jelek a történelemben, 
jelek a lelkiismeretben. És erről a három dologról szoktuk mondani, hogy ez 
Isten általános kijelentése.  

Ezek a jelek beszélnek arról, amiről Isten különös kijelentése, a Szentírás is 
beszél. Mert a Szentírásról, az evangéliumról szólva is láthatjuk a végidők jeleit: 
részben az evangélium hirdetését széles e világon, (mert Jézus mondja, hogy 
hirdettetnie kell az evangéliumnak az egész világon); s ugyanakkor mégis hamis 
Krisztusok és hamis próféták támadnak Jézus beszéde szerint. De a valóságban 
is láthatjuk ezeket a hamis megoldási kísérleteket.   
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Most a kezdet és a vég, tehát aBábel tornyának története, és a fenevadak 
(Jel 13) alapján a jeleknek egy különleges területét nézzük meg, és ez nem más, 
mint az egység-törekvés, vagyis: a globalizáció. Hiszen a globalizáció éppen azt 
jelenti, hogy az egész világot egységesíteni akarják.  

A globalizáció – bár új fogalom, mert talán egy évtizede lett divatos szó –
nem új törekvés. Hiszen Bábelben kezdődött el a globalizáció. A Jel 13-ban 
pedig az antikrisztusi birodalom képe rajzolódik ki előttünk, eléggé jelképes 
formában, hiszen fenevadakról szól az Ige, amelyek a tengerből vagy a földből 
jönnek fel. A leírásban viszont láthatjuk azt, hogy az Antikrisztus tombolásáról 
van szó.  

Tudjuk azt, hogy ha a Biblia valamilyen jövőben bekövetkező eseményről 
ír, annak általában a jelenkorban is megvannak a maga előképei. S amikor az 
antikrisztusi birodalom jellemzőit végigtekintjük, akkor egyrészt láthatjuk, hogy 
mindez már csírájában már megvolt Bábelben is, és láthatjuk, hogy a mai kor 
jellemzői is éppen ezek!  

 
Most arra hívom a Testvéreket, hogy vizsgáljuk meg párhuzamosan ezt a 

három dolgot: a kezdetet, a véget, és a jelenkort!  
Nem akarok külön a fenevadakról mint jelképes alakokról beszélni, hiszen 

olyan sok mindent bele is szoktak magyarázni a Bibliába. Ennek az egész 13. 
résznek az általános mondanivalóját szeretném megfogni.  

 
Az első, amiről beszélni kell, egy egységes, totális hatalom, egy 
katonai, politikai egyeduralom, aminek a kezdete Bábelben van. De 

Bábel tornyának építéséből nem derül ki világosan, ebben a történetben nem 
olvasunk katonai helyzetről. De hogyha egy kicsit előre lapozunk a Bibliában, a 
10. részben van szó Nimródról a nemzetség-táblázatban. Őróla ezt olvassuk: „Ez 
kezdett hatalmaskodni a földön.” (Rész 8b) „Országa először Bábelben”, aztán 
még felsorol itt néhány várost, „Sineár földjén volt”. (10. vers)  

1 

Tehát azt is lehet feltételezni (bár ez végül is nem bizonyított dolog), hogy 
Nimród kezdte el építeni Bábel tornyát! És őróla ezt olvassuk, hogy „Ez kezdett 
hatalmaskodni a földön.” Így mégiscsak van szó a bábeli történetben is katonai 
egyeduralomról, harcászati egyeduralomról.  

Ez a kezdet. A vég: az antikrisztusi birodalom. Megadatott neki, hogy 
hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom 
minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett… Tehát ez egy totális 
egyeduralkodónak a képe: hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet 
felett. Vagyis bár nem egyetlen… – tehát arról nem olvasunk az Igében, hogy 
egyetlen nyelv lett volna a világon –, de a hatalom nyelve mégiscsak egyetlen 
egy volt. A győztes háború legyőzöttei: az Isten népe, a szentek. Megadatott 
neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a 
hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett. Ez lesz a végső 
időknek a képe, a történelemnek a végideje.  
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De aztán lesz folytatás, mert Jézus Krisztus visszajön. De az már egy új 
fejezet a történelemben.  

Tehát a kezdet egy katonai egyeduralom, a vég egy katonai egyeduralom, s 
a jelenkor is törekvés éppen erre! Egységesülés és globalizáció, katonai és 
hatalmi téren is.  

Isten ítélete Bábel fölött az volt, hogy lettek nyelvek és lettek nemzetek. 
Addig egy nyelve volt az egész föld lakosságának. Innentől származnak a népek, 
Bábeltől.   

Az Isten nélküli, vagy Isten-ellenes hatalmi törekvések mindig Isten ítéletét 
vonják magukra! Az emberi történelemnek viszont állandóan vissza-visszatérő 
kísértése az, hogy soknemzetiségű, de katonailag és politikailag egységes 
birodalom jöjjön létre.  

Néhány héttel vagy hónappal ezelőtt fel is emlegettem ezeket a nagy 
birodalmakat: az Asszír birodalmat, a Babiloni birodalmat, Nagy Sándor 
hellenista királyságát, a Római birodalmat, amelyeknek mindig ez volt a 
törekvése, hogy óriási néptömegeknek legyen a kohója. Ez így volt egészen a 
legutóbbi időkig, a Szovjetunióig. De ez a jelen is: mert az Európai Unióban 
élünk.  

Ezek a törekvések mindig arról szólnak, hogy egységes legyen a politikai, 
katonai hatalom, egy egységes birodalom jöjjön létre. Most még különálló 
országok vannak, de sok területen próbálják már ezt az egységet létrehozni.  

De ahogyan ezek a törekvések mindig Isten megsemmisítő ítéletét vonták 
magunkra – hiszen minden ilyen nagy, istenellenes birodalom elbukott, és 
darabjaira hullott –, így lesz ez majd a végső idők birodalmával is, amelyhez 
hasonlót még soha sem láttunk eddig.  

 
 Nemcsak katonai-politikai egyeduralomról lehet beszélni, hanem 
egy egységes gazdaságról is: gazdasági egyeduralomról. A kezdet, 

Bábel tornya (ott is látjuk ezt), hiszen egyesítették az erőiket egy nagy cél 
érdekében. Ott volt a közös munka, hogy „Gyertek, vessünk téglát, égessük ki 
jól. A földi szurok legyen a habarcsunk…” (1Móz 11,3) Építkezésbe fogtak, 
összefogták a gazdasági erőket egyetlen nagy cél érdekében, s ez az egyetlen 
nagy cél: az égig érő torony volt.  

2 

De a végidőkben is látunk majd ilyen gazdasági egyeduralmat. Amikor azt 
mondja az Ige: „hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként 
rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma…” Nem lehet venni és eladni, 
csak az antikrisztusi hatalom felségterületén belül. Egy totális adás-vételi, 
gazdasági-pénzügyi kontrollról van szó itt az Igében. Egyébként ehhez a 
technikai háttér: a számítástechnikai hálózat, a vonalkód-rendszer. Ebbe a 
gondolatrendszerbe illeszkedik bele, még hogyha most nem erre használják. Már 
csak egyetlen egy zavaró tényező van: a készpénz. Mert amíg készpénzzel 
fizetünk, addig nem tudják, hogy ki mit vásárolt. Addig nem lehet mindent 
totálisan kontroll alatt tartani. De tudjuk azt, hogy vannak ilyen törekvések, 
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húsz-harmincéves tervek, hogy a készpénzforgalmat egyszer majd meg fogják 
szüntetni.  

A kezdet és a vég… De mi a jelenkorban élünk. Az egységesülés és 
globalizáció gazdasági és pénzügyi téren nagyon jól látjuk, hogy hogyan folyik. 
Az egységesülés célja pedig nem más, mint Bábelben: az égig érni! Vagyis egy 
állandó növekedést próbálnak meg fenntartani, legalább is egyelőre most még 
ott, ahol gazdaságilag és pénzügyileg hatalom van, tehát azoknak a rovására, 
akik a harmadik világban élnek.  

Fogyasztói társadalomban élünk. Minden erről szól, hogy fogyasszunk, 
fogyasszunk, akkor is, ha nincs rá szükségünk! Olyan tárgyat is vegyünk meg, 
amire nincs szükségünk. S állandóan cseréljük le az újabb és újabb 
berendezéseket még újabbakra.  

Ezt is elmondtam már többször, hogy régen egy-egy berendezést úgy 
gyártottak, hogy az húsz év múlva is működjék még. Gondolom, hogy a 
testvérek közül sokaknak van még „Hajdú”, „Minimat”, vagy „Ergomat” 
mosógépe, amit annak idején úgy gyártottak, hogy az még húsz év múlva is 
mosógép legyen, még ha esetleg kellett is néha javítani. A mai mosógépek 
olyanok, hogy nyolc évnél tovább egyikük sem bírja.  

Fogyasztói társadalom! Állandó növekedés!...  
Néhány évvel ezelőtt olvastam egy nagyon elgondolkoztató cikket az 

újságban, egy rendszerszervezőnek a véleményét, aki éppen azt fejtegette, hogy 
a népesség Magyarországon, sőt a népesség egész Európában, a fejlett világban 
csökken, de ugyanakkor gazdaságilag állandóan növekedni kell. De soha nem 
mondják ki, hogy ennek a növekedésnek lenne valami határa. Állandóan 
növekedni kell, és úgy megmaradt bennem ez a kép, hogy ez a rendszerszervező 
azt mondta, hogy állandóan növekedni a természetben csak egy dolog akar: a 
RÁK, amely burjánzik. Semmi más nem akar állandóan növekedni, csak a rák! 
Ilyen rákfene a gazdaság ennek a világnak az életében, ez az égig törekvő 
gazdaság.  

 
 A harmadik: az egységes vallás vagy egységes ideológia, az 
ideológiai egyeduralom. Ezt látjuk Bábelben, látjuk a Jel 13-ban is, 

és látjuk a jelenkorban is.  
3 
A kezdet az, amikor azt mondták Bábelben: „Szerezzünk magunknak 

nevet”. (1Móz 11,4) Ez az önistenítésnek a vallása! Meg azt is mondták: „El ne 
széledjünk az egész föld színén!” Vagyis ez az Isten akaratával való 
szembehelyezkedés, ellenszegülés. Hiszen Ádám is, meg később, a vízözön után 
Noé is azt a parancsot kapta, hogy népesítsék be a földet. De Isten akarata nem 
tetszett az egységesülő emberiségnek. Nem akartak szétszéledni, mert tudták, 
hogy egységben az erő. Hogyha égig érő tornyot akarunk építeni, akkor együtt 
kell maradnunk.  
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Ez végül is a kezdetekben egy olyan vallás volt, Bábel vallása, amely az 
önistenítésre alapult, és arra, hogy az igaz Isten akaratát pedig semmibe kell 
venni.  

A végidőkben ugyanezt látjuk. „Megadatott neki, … hogy imádja őt 
mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány 
életkönyvébe a világ kezdete óta”. „Ez gyakorolja – most a második fenevadról 
olvasok – az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és 
lakóit, hogy imádják az első fenevadat… „…s megtéveszti a föld lakóit azokkal a 
jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében; és azt mondja a föld 
lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére…” Sőt: 
„Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon 
a fenevad képmása…” És így tovább…  

Ez az Antikrisztus imádása! Ez Sátán-imádás! Lesz olyan kor, bármilyen 
félelmetesen is hangzik előttünk, amikor az egész föld Sátán-imádó lesz. Éppen 
ezekről olvasunk. Az egységesülés azt jelenti, hogy akik nem imádják a fenevad 
képmását, azokat mind megölesse, mert ez megadatott neki.  

Eléggé drasztikus lesz ez a módszer, amelyik az egységesülést majd 
létrehozza: aki nem imádja a Sátánt, aki nem imádja az Antikrisztust, az 
kiirtandó és megölendő lesz majd.  

Kedves Testvérek! A jelenkorban itt, Magyarországon még csak nagyon-
nagyon csírájában van, de nyugaton annál inkább látszik ez az egységesülés, 
minden vallásnak az egységesítése. Még itt, Budapesten is többször előfordult 
már, hogy a dalai láma a Szent István Bazilikában beszédet mondhatott. Hát 
hogy kerül a keresztyénség ellensége egy keresztény templomba? Budapesten is 
volt olyan református lelkész – a Testvérek valószínűleg ismerik őt, de 
szándékosan nem akarom megnevezni –, aki szerint egy buddhista is eljuthat 
Istenhez a maga vallásán keresztül, mert minden vallás Istenhez vezet. Ezt egy 
budapesti református lelkész mondta! Vagy gondoljunk azokra a  közös 
akciókra, amelyek – pl. könyv formájában – „A világvallások etikája” címen 
jelent meg, vagy amikor mindenféle és fajta vallás híve együtt, imaközösségben 
imádkozott a békéért. Ez sem csak egy egyszeri alkalom volt Asszisziben, 
hanem többszöri alkalom. Mindenki imádkozott a maga istenéhez: a 
keresztyének Jézushoz, Istenhez, a mohamedánok Allahhoz, a sintoista saját 
őseihez, törzsi vallások hívei azokhoz a szellemekhez, akikben hisznek. És ez 
volt egy imaközösség!   

Itt, Magyarországon, Budapesten ezekből még olyan nagyon sokat nem 
lehet érzékelni, de ez a trend, ez az irányzat. És nyugaton már teljesen 
elhatalmasodott! Amiről talán utoljára olvastunk, az a 2001. szeptember 11-e 
volt, amikor a Világkereskedelmi Központ két tornyának lerombolása után az 
amerikai hívők – már úgy értem: a különböző vallások hívei – szintén együtt 
imádkoztak. Teljesen tekintet nélkül arra, hogy keresztyének más vallásúakkal 
voltak együtt. Pedig az imaközösség a legszorosabb lelki közösség! 



 8

Imaközösséget nem lehet tartani úgy, hogy én Istenben hiszek, mások pedig 
szellemekben és démonokban.  

Isten Igéje nem hagy bennünket bizonytalanságban, mert az utolsó idők 
jelei íme, itt vannak: az egységesülési törekvések katonai, politikai téren, 
gazdasági-pénzügyi téren és vallási-ideológiai területen. De Isten ítélete nem is 
fog elmaradni!  

 
Ennek az egész évnek a fő gondolata – így fogalmaztuk meg annak idején, 

hogy – A KERESZTYÉN REMÉNYSÉG. Amint ezt az igerészt olvassuk, ebben 
olyan túl sok reménykeltő dologról nem olvastunk. De mégis ott van benne a 
reménység! Mert minél közelebb vagyunk ezekhez az időkhöz, annál közelebb 
vagyunk Jézus Krisztus visszajöveteléhez. Minél inkább elszabadul a gonosz, és 
minél inkább tombol, annál inkább tudhatjuk azt, hogy Jézus visszatérése 
küszöbön áll. Jézus is azt mondja: „Amikor pedig ezek elkezdődnek, 
egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” 
(Lk 21,28) Amikor mindezeket látjuk, akkor – bár a folyamtok és történések 
egyáltalán nem reményt keltőek, sőt iszonyatosak, de – ami közvetlenül utánuk 
következik: hogy Jézus visszajön, és felállítja az Ő országát, amelyben igazság 
lakozik, és hogy Ő lesz ennek a földnek az igazi egyeduralkodója, hogy Ő majd 
valóságosan egyesíti az egész emberiséget, de a Maga uralma alatt. S ez nem 
egy istenellenes törekvés lesz az egységre, hanem az Isten által adott egység 
lesz.   

Várjuk Jézus Krisztus visszajövetelét és királyi uralmát, ami igenis 
reménnyel tölti el a szívünket. De már most itt, a jelenben ugyancsak a 
reménységünket erősíti az, hogy van egy csodálatos egység, egy nem csinált 
egység, hanem valódi egység: a Jézus Krisztusban hitre jutottak egysége. Akik 
testvérei egymásnak, és akik pontosan ezt az egységet tudják megélni, átélni. 
Ebből táplálkoznak! Együtt dicsőíteni az Istent! Együtt könyörögni Hozzá! És 
együtt részesedni azokból a mennyei javakból, amelyekkel Ő megajándékoz 
bennünket. Ahogyan maga Jézus búcsúbeszédében imádkozott: „De nem értük 
könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; 
hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én 
tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el 
engem…”. (Jn 17, 20-21)  

 
Tehát: látjuk a törekvéseket a katonai egyeduralomra, a gazdasági 
egyeduralomra, az ideológiai egyeduralomra, amely három terület a 
legszorosabban összefügg egymással, és átjárja egymást. De a reménységünk az, 
hogy várjuk Jézus Krisztus királyi uralmát, ezt a csodálatos egységet, s hogy 
ennek az egységnek az előízét már most kóstolhatjuk, amióta Egyház van a 
világon, amióta gyülekezet van a világon – a testvéri közösségben az egy 
akaratban, az egymás szeretésében, hogy testvérei vagyunk egymásnak. S ez az 
a csodálatos egység, amit nem csinálni kell, hanem amit Isten Szent Lelke 
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munkált ki bennünk. Hiszen a gyülekezet éppen annak a csodája, hogy 
összegyűjt olyan embereket, akik különben soha nem lennének közösségben 
egymással. Összegyűjt olyan embereket, akik talán önmaguktól ellenségei 
lennének egymásnak. És mégis, hogyha egymás ellenségei Krisztus gyermekei 
lesznek, akkor onnantól kezdve testvérek lesznek, és szeretni fogják egymást.  

A mai Ige az egység-törekvésekről szólt, de amit elvigyünk magunkkal, az 
ne ez az iszonyatos kép legyen a Bibliából, a Jelenések Könyvének 13. része, 
hanem éppen ennek az ellentéte. És hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy vajon 
kedves Testvérem, te személy szerint már beléptél-e ebbe a csodálatos egységbe, 
amelyet Jézus Krisztus hozott létre, s amely nem más, mint az Ő teste? Mert az 
Egyház, a gyülekezet a Krisztus teste, az Ő dicsőségére!  

Ámen.  
 
 
Imádkozzunk!  
Urunk! Köszönjük, hogy az istenellenes egységtörekvésekkel szemben ott 

van a Te munkád, Aki az egységet hozod létre a Te gyermekeid között: a 
szeretetet, a közös törekvéseket, az együttes munkát, a gyülekezet építését. 
Köszönjük, hogy örülhetünk az örülőkkel és sírhatunk a sírókkal. Köszönjük, 
hogy megoszthatjuk egymással örömeinket és bánatainkat. Megoszthatjuk 
egymással élményeinket, és megoszthatjuk egymással a munkát, a szolgálatot. 
Köszönjük, hogy a gyülekezet a Te tested, Úr Jézus, az Ige szerint, és mi 
magunk is éppen ezt élhetjük át, hogy – mint ahogyan a testben megvannak a 
tagok –, a Te testedben is megvan mindenkinek a maga munkája, a maga 
szerepe, a maga feladata, hogy együtt munkálkodva, együtt dicsőíthessünk 
Téged, és szerethessük egymást. Urunk! Köszönjük, hogy bármi történjék is a 
világban, a Te néped körében, a Te munkád nyomán mégis egység és szeretet 
élhet. Add, hogy minél kevesebb gonoszság gyűrűzzék be a gyülekezetbe, a Te 
néped soraiba. Bár tudjuk, hogy begyűrűzik, tudjuk, hogy sok minden sajnos a 
gyülekezeten belül is, a Te népeden belül is megtapasztalható, ami kint, a 
világban van, de mégis köszönjük, hogy a Veled és az egymással való közösség 
adhat erőt ahhoz, hogy éljük a mindennapi hívő életet. Kérünk, hogy így tedd a 
mi gyülekezetünket valóban maradéktalanul testvéri közösséggé! Így kovácsolj 
bennünket egységbe! Kérünk, Urunk, hogy amíg tart a kegyelmi idő, amíg a Te 
Igéd szerint a pogányok teljes számban be nem jutnak, addig hadd szóljon a 
missziónak a hívó hangja, az evangéliumnak, az örömhírnek a hirdetése. Hiszen 
örömhír az, hogy tart még a kegyelmi idő, és meg lehet adni magunkat a Te 
kegyelmednek és szeretetednek. Köszönjük, Urunk, hogy bár látjuk, hogy a 
világ mi felé halad, de Te pecséttel jelölted meg a tiéidet, hogy megőrizd őket a 
gonosztól. Ahogy imádkoztál is értünk, hogy nem azért imádkozol, hogy az 
Atya vegyen ki bennünket e világból, hanem azért, hogy őrizz meg minket a 
gonosztól. És így szoktunk ezért imádkozni a Tőled tanult imádságban is. 
Kérünk még, Urunk, a betegekért, a nyomorúságban lévőkért, a kórházban 
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fekvőkért. Kérünk azokért, akik testi vagy lelki értelemben kísértések között 
vannak. Kérünk azokért, akik nem értik a Te dolgaidat, akik bár élő hitre 
jutottak, mégis összezavarodtak valamilyen esemény vagy csapás hatására. 
Kérünk, hogy munkálkodj mindannyiunk szívében, hogy amit ránk bízol, azt 
megértsük, a titkokat pedig hagyjuk meg Neked! Csak egy a lényeg, hogy 
bízzunk Benned, mindörökké. Kérünk Tőled állhatatosságot, hogy mindvégig, 
amíg kell, amíg élünk, meg tudjunk állni hűségesen Melletted, és engedelmes 
gyermekeid legyünk!  

Ámen.  
 
HEIDELBERGI   KÁTÉ   XXXIII. ÚRNAPJA 
 

88. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az embernek megtérése?  
Két részből:  
- az ó embernek megöldökléséből  
- és az új embernek megelevenítéséből.  
(Rm 6, 4-6; 1Kor 5,7;  Ef 4,22-24;  Kol 3,5-10;  Ézs 1,17).  
 
89. Mi az ó ember megöldöklése?  
Az. hogy bűneinket szívből fájlaljuk  
- és egyre jobban gyűlöljük és kerüljük őket.  
(Jóel 2,12-13; Rm 8,13; 12,9; 2Kor 7,10; Jk 4,9).  
 
90. Mi az új ember megelevenítése?  
Istenben való lelki öröm Krisztus által  
-és arra való vágyakozás és készség, hogy jó cselekedetek által Isten 

akarata szerint éljünk.  
(Neh 8,10; Zsolt 51,10; 14; Ézs 57,15; Rm 5,1; 14,17; Zsolt 119,167; 174; 

Rm 6,10-11; 13; 7,22; Gal 2,20).  
 
91. De melyek a jó cselekedetek?  
Csakis azok, amelyek igaz hitből, Isten törvénye szerint, az Ő dicsőségére 

történnek,  
- és nem azok, amelyek a mi vélekedésünkön vagy emberek rendelésein 

alapulnak.  
(Rm 14,23; 1Tim 1,5; 1Sám 15,22; Ez 20,19; Ef 2,10 - Mt 5,16; 1Kor 

10,31; 5Móz 12,32; Ézs 29,13; Mt 15,9).  
 
92. Hogyan szól Isten törvénye?  
Ezeket mondja Isten:  
Első parancsolat  
Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a 

szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem!  
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Második parancsolat  
Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek 

fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld 
alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten 
vagyok, aki megbüntetem az atyáknak vétkét a fiakban, harmad- és 
negyedíziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezeríziglen 
azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják.  

 
 
Harmadik parancsolat  
Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja azt az 

Úr büntetés nélkül, aki az Ö nevét hiába felveszi.  
Negyedik parancsolat  
Megemlékezzél a szombatról, hogy azt megszenteld! Hat napon át 

munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te 
Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, 
se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon 
belül van! Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, 
ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a 
szombat napját és megszentelé azt.  

Ötödik parancsolat  
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az 

Úr, a te Istened ád tenéked!  
Hatodik parancsolat  
Ne ölj!  
Hetedik parancsolat  
Ne paráználkodjál!  
Nyolcadik parancsolat  
Ne lopj!  
Kilencedik parancsolat  
Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! 
Tizedik parancsolat  
Ne kívánd a te felebarátodnak házát! Ne kívánd a te felebarátodnak 

feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami 
a te felebarátodé.  

(2Móz 20,2-17; 5Móz 5,6-21).        
 
 


