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És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium 

volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, 
minden nyelvnek és nemzetnek; és hatalmas hangon így szólt: „Féljétek az 
Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki 
teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!” Egy második 
angyal követte őt, aki így szólt: „Elesett, elesett a nagy Babilon, amely féktelen 
paráznasága borával itatott meg minden népet”. Egy harmadik angyal is követte 
őket, és így szólt hatalmas hangon: „Ha valaki imádja a fenevadat és annak a 
képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog 
az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának 
poharában, és gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a Bárány 
előtt; gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön-örökké, és sem éjjel, sem nappal 
nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik 
magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van helye a szentek állhatatosságának, 
akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét”. És hallottam egy hangot az 
égből, amely ezt mondta: „Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak 
meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak 
fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket”. És láttam: íme, egy fehér 
felhő, és a felhőn ült valaki, az Emberfiához hasonló: a fején aranykorona volt, 
a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas 
hangon kiáltott a felhőn ülőnek: „Ereszd neki a sarlódat, és arass, itt az aratás 
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órája, mert beérett az aratnivaló a földön.” A felhőn ülő pedig ledobta a 
sarlóját a földre; és learatták a földet. Egy másik angyal is jött ki a mennyei 
templomból, akinél szintén éles sarló volt. Az oltártól pedig ismét egy angyal jött 
ki, akinek hatalma volt a tűzön, és hatalmas hangon kiáltott annak, akinél az 
éles sarló volt: „Ereszd neki éles sarlódat, és szüreteld le a föld szőlőjének 
fürtjeit, mert megértek a szemei”. Az angyal ledobta éles sarlóját a földre, 
leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába; 
megtaposták a borsajtót a városon kívül, és a borsajtóból vér ömlött ki, amely a 
lovak zablájáig ért ezerhatszáz futamnyira.  

 
 
Imádkozzunk!  
Urunk, Istenünk! Magasztalunk Téged, mennynek és földnek Teremtőjét! 

Magasztalunk Téged mint gondviselő Urunkat, mint megváltó és megszentelő 
Istenünket, Aki mindent abból a célból teremtettél és tartasz fönn, hogy Téged 
dicsőítsen. És Urunk! Megvalljuk azt, hogy mi ebben a dicsőítésben olyan kis 
mértékben tudunk csak részt venni, vagy egyáltalán nem veszünk részt. Hadd 
valljuk meg Neked, Urunk, hogy sem életünk, sem szavaink nem a Te 
országodról szólnak, hogy a misszió lelkülete olyan távol van tőlünk. És 
megvalljuk, Urunk a mi népünknek a bűneit is, hogy mindaz, ami történt és 
történik, és történni fog, oly sokszor nem a Te dicsőségedet szolgálja. Pedig 
voltak népünk életében olyan időszakok, amikor ébredést adtál, amikor sokan 
Hozzád tértek. Bárcsak elhoznád ezt az időt, hogy megdicsőítsd Önmagadat, 
mibennünk és miáltalunk is! És kérünk, Urunk, hogy minden 
alakalmatlanságunk ellenére is tégy alkalmassá arra, hogy a Te országodat és 
hatalmadat hirdessük, hogy a Te orcádra formáltassunk, Úr Jézus Krisztus, és 
hirdessük az evangéliumot, a jó hírt még akkor is, ha ítéletet kell hirdetni! 
Kérünk, hogy így add a Te Igédet és Szent Lelkedet erre az órára! Így töröld el a 
mi vétkeinket, mint egy felleget, és így újíts meg bennünket a Te 
szolgálatodban, és a Te szolgálatodra, most és mindörökké!  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
 
Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert 

éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. 
Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy 
bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit 
vétettem. (Zsolt 32,3-5)  

 



 3

Igehirdetés  
Kedves Testvérek!  
A múlt vasárnapi igeszakasz, a 14. rész első öt verse a következő 

kijelentéssel zárult. Ezt olvassuk az 5. versben: „…és szájukban nem találtatott 
hazugság: ezek feddhetetlenek.” Azóta az elmúlt egy hét alatt történt egy s más a 
magyar politikai életben, amely nem arról beszél, hogy „szájukban nem 
találtatott hazugság”; s nyilvánvalóvá lett, hogy vannak olyanok, akik úgy vélik: 
nem lesz elszámolás, nem ítélet, s ezért bármit megtehetnek. Pedig van egy 
bibliai közmondás: „Ha szelet vetnek, vihart aratnak.” (Hós 8,7)  

Lesz elszámolás, lesz ítélet, bárki bárhogyan gondolja. S ma éppen erről az 
ítéletről szól az Ige.  

Lesz elszámolás, lesz ítélet nem csak politikusoknak, nem csak 
országvezetőknek, hanem minden embernek! S vajon milyen lesz a te ítéleted, s 
vajon milyen lesz az én ítéletem?  

Más részről ma úrvacsorás vasárnap van, amely így szerepel misszió 
munkatervünkben, hogy „Hálaadás az új borért”. Kedves Testvérek! A mai 
Igében is van szó szüretről, van szó szőlőről, borsajtóról, de ez nem olyan vidám 
szüret, amelyen mulatságról lehetne szó. És mégis azt mondom, hogy a vége jó, 
mert beérett a világ arra az Ige szerint, hogy Jézus Krisztus visszajöjjön, és 
átvegye a hatalmat minden e földi uralkodótól!  

Lássuk tehát az ítéletet, mert a mai Ige erről beszél, s nekünk is erről kell 
beszélnünk. Két részben mondja el Isten Igéje az ítéletet. Az első rész az ítélet 
meghirdetése, a második pedig az ítélet végrehajtása. De nagyon fontos, hogy 
meghirdetés nélkül nincs végrehajtás! Isten nem hagy bennünket 
tudatlanságban! És a másik, talán még ennél is fontosabb tény, hogy még az 
ítélet idején, az ítélet meghirdetésében és végrehajtásában is ott van a kegyelem! 
Ezt soha ne felejtsük el!  

 
 Lássuk tehát először az ítélet meghirdetését! Az ítélet 
meghirdetése úgy történik, hogy három angyal szól, és három 

dolgot mondanak.  
I./ 

 
 De az első, a legelső megint az, amiről vasárnapról vasárnapra szól 
az Isten Igéje közöttünk, mert ez nem más, mint az evangélium 

hirdetése. Immár nem emberi eszközök, hanem egy Istentől küldött angyal által:  
1 
És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium 

volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, 
minden nyelvnek és nemzetnek; és hatalmas hangon így szólt: „Féljétek az 
Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki 
teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!”  

Egy angyal repül az ég közepén, s az örök evangélium van nála!  
Látjuk az ítélet meghirdetését. S mivel kezdődik az ítélet meghirdetése? Az 

örömhír meghirdetésével! Hiszen az „evangélium” görög eredetű szó, s 
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magyarul „örömhírt” jelent. Az örök evangélium azt jelenti, hogy örökké való 
örömhír.  

Ezen nem változtat, kedves Testvérek semmi: sem politika, sem gazdasági 
helyzet, sem az idő múlása, mert örök. Sőt még az ítélet ténye sem változtat 
ezen! Az örök evangélium nem más, mint az öröktől fogva, mindörökké 
örömhír, hogy van megváltás, van élet, van feltámadás! Áll Jézus Krisztus 
keresztje már 2000 esztendő óta, és van hová mennünk!   

Öröktől fogva, örökké való örömhír… Mert a keresztyén élet alapvetően 
csodálatos. Mert tudjuk, hogy hová megyünk. Tudjuk, hogy Kitől jöttünk. 
Tudjuk, hogy mi az életünkre a megoldás. Tudjuk, hogy Kit szeretünk, s 
legfőképpen tudjuk, hogy Ki szeret bennünket. Hogy Isten, Aki tulajdon Fiát 
nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele 
együtt mindent? (Róm. 8.32) Így hangzott el kereszteléskor is. Jézus Krisztus 
keresztje áll! Ott elvégeztetett a megváltás csodálatos munkája. Ő a harmadik 
napon feltámadt, és él, és Övé minden hatalom mennyen és földön. Megint csak 
a kereszteléskor, a keresztelési Igében ott vannak Jézus Krisztusnak ezek a 
szavai: „Enyém minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek 
tanítványokká minden népeket…” (Mt 28,18-19)  

Ő él, és be akar lépni az életünkbe! Megoldást akar kínálni, hogy történjék 
odakint bármi, a szívünkben béke legyen, a szívünkben nyugalom legyen, a 
szívünkben igazság lakozzék: az Isten ismerete és az Isten dicsőítése; a 
magasztalás és a hálaadás jelenjék meg az ajkunkon. Mert tudjuk, hogy Ő az Úr!  

Kedves Testvérek! A missziói parancs, ami elhangzott kereszteléskor is, és 
amit most én is újra ismételtem, az a tanítványoknak a küldetése. De ami híja 
volt ennek, azt most egy angyal tette meg. Minden népnek és törzsnek, minden 
nyelvnek és nemzetnek hirdette az égen repülő angyal az örök evangéliumot. 
Lehet, hogy az emberi bizonyságtétel szava meggyengült, megroppant, elhallgat. 
Lehet, hogy nem teljesítjük újra a küldetésünket, mint ahogy azt Isten ránk bízta. 
De az evangélium soha nem fog elhallgatni! Mert ha már nem emberek hirdetik 
az evangéliumot, akkor Isten angyala fogja hirdetni! Hogy ne legyen olyan 
ember a földön, aki nem hallotta az evangéliumot, a bűntörlő vérről, Krisztus 
feltámadásáról, a megtérés, az újjászületés lehetőségéről, a Vele való élet 
boldogságáról. Minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek 
hangzik mindöröktől fogva, mindörökké az evangélium!  

Kedves Testvérek! Ennek az igehirdetésnek, ennek az evangélium-
hirdetésnek a tartalma is örömhír, hiszen evangéliumot hirdet az angyal. De a 
formája, a megfogalmazása már közelebb áll a fenyegetéshez: „Féljétek az 
Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki 
teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!” Ez is 
evangélium. Mert hogyha elhangzik a felszólítás Isten imádására, akkor még van 
lehetőség Isten imádására. Ha elhangzik a felszólítást, hogy „Féljétek Istent”, 
akkor még van lehetőség, hogy féljük Istent. Ennek az evangélium-hirdetésnek 
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tehát a tartalma örömhír, még akkor is, hogyha a formája, a megfogalmazása 
közelebb áll a fenyegetéshez.   

Igen! Egyszer majd bekövetkezik az az idő is, amikor az ég közepén repülő 
angyal fogja hirdetni az evangéliumot. De most még tart a kegyelmi idő. Most 
még emberek hirdetik az evangéliumot.  

És mi a mi számunkra az üzenet? Hogy hirdessük az evangéliumot, mert 
már kevés az idő. Hirdessük szelíd szóval és örömmel. De hirdessük rettentéssel, 
vagy akár fenyegetéssel is, mert mindenkinek arra van szüksége, hogy meghallja 
az evangéliumot! Mindenkinek arra van szüksége, hogy Istennel találkozzon. 
Akár tudja ezt, hogy erre van szüksége, akár nem tudja.  

Kedves Testvérek! Amikor egy kisgyermeket úszni tanítanak, (és először 
még az alacsony vízben, aztán később a mély vízben) az oktató szelíden, 
türelmesen, szép szóval elmagyarázza neki, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy 
megtanuljon úszni. De van olyan eset is, amikor valaki vízben fuldoklik, azt 
előbb fejbe kell verni, hogy ki lehessen menteni a vízből, és ne húzzon le 
bennünket is. Azért mondtam ezt a példát, mert van, amikor örömmel, van, 
amikor ragyogó arccal, van, amikor túláradó szívvel kell hirdetni az örömhírt, az 
evangéliumot, és van olyan is, amikor rettentéssel kell hirdetni, hogy „Jaj 
nektek, hogyha meg nem tértek!” Jaj nektek, mert egyszer majd eljön az ítélet, 
és eljön Isten haragjának órája.  

Pál apostol is azt mondja, hogy van, akiket rettentéssel kell megmenteni. 
Csak az a lényeg, hogy akár így, akár úgy, hangozzék az evangélium, bármi 
legyen is a formája.  

Van, amikor valaki még azt sem tudja, hogy mi az érdeke, és mégis azt kell 
vele tenni: a jót kell neki adni, akár kéri a jót, akár nem kéri a jót. Így kell 
nekünk hirdetni az evangéliumot mindenkinek. Akár kéri, akár nem kéri. Akár 
szelíden, örömmel, sugárzó arccal, akár rettentéssel, hogy „Féljétek az Istent, 
mert eljön az Ő ítéletének órája!”  

Az első angyal az ítélet meghirdetésénél tehát az evangéliumot, az örömhírt 
hirdeti.  

 
 A második lépcső egy figyelmeztető tény közlése: Egy második 
angyal követte őt, aki így szólt: „Elesett, elesett a nagy Babilon, 

amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet”. A nagy 
Babilonról később még az Igében szó lesz. Itt csak annyit, hogy elsősorban a 
hamis egyházra utal ezzel a képpel az Ige. A hamis egyház bukása majd 
figyelmeztető jel lesz minden népnek.  

2 

De most már túllépve ezen a jelképen, a nagy Babilonon, kedves Testvérek 
legyünk éberek, és mindig figyeljünk az előjelekre, a figyelmeztető jelekre! Ne 
legyünk olyan gyanútlan, csak a mának élő, struccpolitikát folytató emberek, 
mint Noé vagy Lót kortársai. Hiszen Jézus az utolsó időkről szóló beszédében 
figyelmeztette az övéit, hogy úgy lesz majd, mint Noé idejében volt, vagy úgy 
lesz majd, mint Lót idejében volt (Mt 26,37; Lk 17,28), hogy az emberek 
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gyanútlanok, és nem sejtenek semmit, de jön az ítélet. Legyünk éberek! 
Figyeljünk az előjelekre! Figyeljünk a figyelmeztető jelekre!   

Igen! Kedves Testvérek! Figyeljünk a jelekre! Ha egy országban a 
miniszterelnök büntetlenül megcsinálhatja azt, ami nálunk előfordult, az a 
társadalom pusztulóban és szétesőben van. Adja Isten, hogy ne így legyen! Ahol 
ötmillió magzatot abortáltak ötven év alatt, és aztán még arról panaszkodnak, 
hogy nincs, aki eltartsa a nyugdíjasokat, az a társadalom felbomlóban van. És 
soroljam tovább? Figyeljünk az előjelekre! Ne hunyjunk szemet fölöttük! Mert 
hogyha szemet hunyunk, bedugjuk a fejünket a homokba, akkor majd hirtelen 
fog bennünket meglepni az a nap. De a második angyal közli velünk a 
figyelmeztető tényeket: „Elesett, elesett a nagy Babilon…” Figyeljetek oda! 
Nézzetek körül magatok körül! És adjátok meg magatokat Isten szeretetének!  

 
 Mert a harmadik lépcső, a harmadik angyal szava már az ítélet 
közvetlen meghirdetése.  

Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon: „Ha 
valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a 
homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely 
készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és 
kénben a szent angyalok és a Bárány előtt; gyötrődésük füstje száll felfelé 
örökkön-örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik 
imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének 
bélyegét. Itt van helye a szentek állhatatosságának, akik megtartják az Isten 
parancsait és a Jézus hitét”.  

3 

Kedves Testvérek! Így is mondhatnám, hogy „itt már nincs mese!” Vagy-
vagy! Vagy imádja valaki a fenevadat, vagy megtartja az Isten parancsait, és a 
Jézus hitét. Nincs – úgymond – arany középút! Nincs semleges övezet! Ha 
valaki nem tartja meg a Jézus hitét, az a fenevadat fogja imádni.  

A következmények ecsetelése pedig már az ítélet közvetlen meghirdetése a 
maga borzalmas valóságában. De ne felejtsük el, hogy az első lépcső mindig az 
evangélium! Az első lépcső mindig a jó hír. Mert az első angyal evangéliumot 
hirdetett, a második egy figyelmeztető tényt, és csak a harmadik hirdette meg 
közvetlenül az ítéletet.  

 
 

Így mondtam az igehirdetés elején, hogy két részből áll a mai 
Ige. Az első rész volt az ítélet meghirdetése, a második rész 

pedig az ítélet végrehajtása. És ez is két lépcsőből áll.  
II./ 
 

 Figyeljünk arra, ahogy az első megint csak örömhír. Olyan 
csodálatos Isten Igéje, hogy mindig azzal kezdi, hogy bennünket meg 

akar menteni, mert hozzánk szólni akar, nekünk az örömhírt akarja mondani.  
1 
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És láttam: íme, egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az Emberfiához 
hasonló: a fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal 
jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek: „Ereszd neki 
a sarlódat, és arass, itt az aratás órája, mert beérett az aratnivaló a földön.” A 
felhőn ülő pedig ledobta a sarlóját a földre; és learatták a földet. 

Kedves Testvérek! Véleményem szerint itt a hívők összegyűjtéséről van 
szó. Hiszen Keresztelő János is az eljövendő Krisztusról így beszélt: „Kezében 
szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát 
pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” (Mt 3,12) Vagy gondoljunk Jézus 
példázatára: „…az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok”. (Mt 13,39)  

Kik azok, akiket learatnak? A hívők! Akik jó magként termést hoztak, 
százannyit, hatvanannyit, vagy harmincannyit. (Mt 13,8) – az Isten gabonája, 
akiket az Ember Fia a csűrébe takarít. Hiszen a világ elérte a célját, a hívők 
elvégezték a küldetésüket. Eljött az Isten országa. Csodálatos, hogy az ítéletben 
is ott van az a végtelen örömhír, az örökkévaló evangélium, hogy igen, amikor 
eljön az ítélet ideje, akkor is Isten először magához veszi az övéit, és felállítja az 
a birodalmat, amely öröktől fogva való. Úgy, ahogyan Ézsaiás is prófétálta.  

Hadd olvassam fel ezeket a verseket, mert olyan bátorítást jelent a 
szívünknek: A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál 
árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy 
örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni; 
ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő 
botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden 
dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. 
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, 
és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, 
Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a 
Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és 
igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi 
véghez ezt! (Ézs 9,1-6).  

Igen! Az ítélet is azt jelenti, hogy evangélium van benne. Mert tudjuk, hogy 
Kit várunk, tudjuk, hogy mit várunk. Hogy az Ő országát várjuk, amelyben 
igazság lakozik.  

 
 Csak ezután jön a második lépcső, a pusztító ítélet végrehajtása.  
Egy másik angyal is jött ki a mennyei templomból, akinél szintén éles 

sarló volt. Az oltártól pedig ismét egy angyal jött ki, akinek hatalma volt a tűzön, 
és hatalmas hangon kiáltott annak, akinél az éles sarló volt: „Ereszd neki éles 
sarlódat, és szüreteld le a föld szőlőjének fürtjeit, mert megértek a szemei”. Az 
angyal ledobta éles sarlóját a földre, leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette 
Isten haragjának nagy borsajtójába; megtaposták a borsajtót a városon kívül, és 
a borsajtóból vér ömlött ki, amely a lovak zablájáig ért ezerhatszáz futamnyira. 

2 
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Ez az istentelenség pusztulása! Félelmetes képben mondja el az Ige azok 
számára, akiknek nem kellett az Isten szeretete, akiknek nem kellett az Isten 
kegyelme. Ez a HARAG NAPJA.  

De ami a legborzasztóbb az egészben, hogy ez nem csak egy egyszerű 
pusztulás, nem valamiféle megsemmisülés, hanem örökkön örökké tartó 
gyötrődés a tűzben és a kénben, ahogyan a korábbi versekben olvastuk.  

De kedves Testvérek! Éppen ebben van a reménység és az öröm, hogy 
Isten szeretete minden kiválasztotté, és végül Isten igazsága diadalmaskodik. 
Oly sokszor úgy tűnik ezen a földön, hogy a hazugság és a kegyetlenség 
kerekedik felül, jut uralomra és győzedelmeskedik, de a hatalom az igazságos, a 
szent, a tiszta és tökéletes Istené.  

 
Mindezek végső summája pedig az: állj Isten táborába, s ha már ott 

harcolsz, légy állhatatos, és hűséges mindhalálig! (Vö. Jel 2,10b).   
Ámen.  

Imádkozzunk!  
Úr Jézus Krisztus! Hálát adunk Neked, hogy ezek a kérdések, amelyeket a 

zsoltár írója feltett, és amelyeket most énekeltünk (RÉ 77,5-6), ezek csupán 
költői kérdések. Nem fogyott el a Te irgalmasságod. Nem fogyott el a Te 
kegyelmed. Nem fogyott el a Te hatalmad és a Te igazságod. Nem fogyott el 
mindaz, amit talán szemünkkel nem látunk, de tudjuk, hogy van, és tudjuk, hogy 
Te uralkodsz mennyen és földön. Urunk! Amikor kétségek közt vergődik a 
szívünk, akkor a Te Igéd adjon választ kétségeinkre! Amikor kétségek közt 
vergődik a szívünk, mert ravatal mellett kellett megállni, és nem értjük, hogy mi 
az élet és mi a halál. Te adj irányt, célt a mi életünknek! Így hadd könyörögjünk 
azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Te adj nekik vigasztalást 
és békességet! Te adj nekik hitet és reménységet! Mert egyszer a Te dolgaid 
győzedelmeskednek: az örökélet, a feltámadás; a kegyelem, a szeretet, a hit; az 
ítélet. Urunk! Hadd meneküljünk a Te ítéleted elől Tehozzád, és adjuk meg 
magunkat a Te szeretetednek! Kérünk így nemcsak a gyászolókért, hanem 
kérünk így hazánkért. Urunk! Te nagyon jól tudod, hogy mi történik 
országunkban. Adj jó kimenetelt! De legfőképpen azt add meg, hogy ennek az 
elcsigázott népnek a szíve Feléd forduljon! Mert egyedül Nálad van a megoldás! 
Egyedül Nálad van a bocsánat! Ezért félünk Téged, Urunk! És könyörülj ezen a 
világon is, hiszen nemcsak nálunk, hanem mindenütt ezen a világon hazugság, 
igazságtalanság és háborúság dúl. Urunk! Várjuk a Te visszajöttödet! Várjuk 
azt, hogy felállítsd örökkévaló igazságos és békességes hatalmadat! Várjuk a 
próféciák beteljesedését! Jövel Uram, Jézus!  

Ámen.  
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HEIDELBERGI   KÁTÉ   XXXVI. ÚRNAPJA 

 
99. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban?  
Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még 

szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk; de még 
hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké ily rettenetes bűnökben.  

- Egyszóval, Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel 
említsük avégre, hogy Őróla igazán vallást tegyünk,  

- Őt segítségül hívjuk,  
- és minden szavunk és cselekedetünk az Ő dicsőítésére szolgáljon.  
(3Móz 24,11-16; 3Móz 19,12; 3Móz 5,4-5; Mt 5,34-37; Jk 5,12;3 Móz 5,1; 

- 5Móz 28,58; Neh 1,11; Ézs 45,23; 66,2; Mal 4,2; 1Pt 4,11; Mt 10,32; Róm 
10,10; 2Tim 2,12; 1Pt 2,9; 3,15; Zsolt 50,15; 91,15; 1Tim 2,8; Mt 5,16; Róm 
2,24; 1Kor 10,31; Kol 3,17; 1Tim 6,1).  

 
100. Oly súlyos bűn-e Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással 

való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik 
tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy megakadályozni?  

Bizonyára úgy van,  
- mert nincs is nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, 

mint az Ő nevének meggyalázása.  
- Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntettessék.  
(3Móz 5,1; 24,15-16).       


