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 „Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül, 

akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától 
megrészegedtek a föld lakói”. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam 
egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló 
nevekkel, amelynek hét feje és tíz szarva volt, az asszony pedig bíborba és 
skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében 
aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival, és a 
homlokára írva ez a titokzatos név: „A nagy Babilon, a föld paráznáinak és 
undokságainak anyja”. Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és a Jézus 
vértanúinak vérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam. 

 
Imádkozzunk!  
 
Urunk! Olyan félelmetes újra és újra olvasni a Te ítéleteidről. Olyan 

csodálatos, hogy minden ítélet után felhangzik a mennyei kórus, a huszonnégy 
vén, a négy élőlény és a mennyei seregeknek a szava, akik Téged dicsőítenek, és 
Neked adnak hálát. Urunk, mi is dicsőítünk Téged és hálát adunk Neked azért, 
mert kezedben tartod a mindenséget. Kezedben tartod a népek életét, a politikát, 
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a gazdaságot, az emberi élet kis és nagy dolgait egyaránt. De kezedben tartod a 
mi életünket is, személy szerint, úgy, hogy egy hajszál sem eshetik le fejünkről a 
Te tudtod és akaratod nélkül. Dicsőítünk azért, hogy akik Téged szeretnek, 
azoknak minden a javukra szolgál. Urunk! Ezekben a nehéz igeszakaszokban is 
hadd erősödjünk meg a Beléd vetett hitben! Hadd forduljunk Hozzád, amikor 
látjuk a nyomorúságokat magunk körül: a társadalomban, a családunkban. 
Amikor bajok, betegségek fordítanak el Tőled bennünket, vagy a körülöttünk 
élőket, amikor nem értjük a Te dolgaidat, hadd forduljunk, és hadd fussunk 
Hozzád, mert Te vagy az erős kőszikla és a menedék számunkra! Így kérünk 
ezen a vasárnap reggelen is, hogy nyisd meg számunkra Igédnek értelmét, és 
add meg, hogy Téged szeressünk, Téged tiszteljünk, és Te légy, Úr Jézus 
Krisztus személyes Megváltónk és Urunk, Aki meghaltál a mi bűneinkért, de 
Aki feltámadtál, hogy uralkodj örökkön örökké. Így áldunk és magasztalunk, így 
kérünk, hogy add Szent Lelkedet erre a reggelre! Add, hogy a Te Igédet jól 
értsük, és amikor elmegyünk innen, akkor úgy menjünk el mint akik küldetéssel, 
feladattal rendelkeznek! Légy közöttünk, és szólj hozzánk, Urunk! Bocsásd 
meg, amikor nem Rád figyelünk, hanem magunk kis földi életét éljük, minden 
kitekintés nélkül; amikor el vagyunk foglalva a magunk bajaival, és nem 
törődünk másokkal. Kérünk, Urunk, hogy változtass ezen!  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
 
 
Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megvan 

az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki 
tanítson titeket; sőt amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem 
hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne. 
Mármost, gyermekeim, maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, 
bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. Ha 
tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind 
tőle született. (1Jn 2,26-29)  

 
 
Igehirdetés  
 
Kedves Testvérek!  
 
Az emberi együttélés, a társas érintkezés nem tud meglenni jegyek, 

jelképek, szimbólumok nélkül. Ha nem lennének jegyek, jelképek, 
szimbólumok, akkor sokkal többet kellene beszélnünk. Hiszen ha egy fiú és egy 
lány bal kezének gyűrűs ujján egy-egy aranykarikát látunk, akkor nem kell sokat 
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beszélgetni velük, tudjuk, hogy jegyesek. Ha ugyanezek a gyűrűk a jobb 
kezükön vannak, akkor tudhatjuk, hogy már házasok. Nem kell szólni egy szót 
sem, ott van a jegygyűrű az ujjukon, s tudjuk, hogy azok ott mit jelentenek. Nem 
kell egy szót sem szólni egymás iránti érzelmeikről, családi állapotukról: ha 
ezeket a jegyeket látjuk, akkor már tudjuk, hogy mi az állapotuk.  

 
Vagy sok hívő ember autójának általában a hátsó szélvédőjén van egy jel: a 

hal, a halnak egy egyszerűsített képe, amely egy ősi hitvallást fogalmaz meg, s 
ez így hangzik: „Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó”. Ez egy hitvallási formula; 
ha ennek a görög szövegéből csak a kezdőbetűket vesszük, akkor egy értelmes 
görög szó jön ki, az „Ichtüsz” (ϊχτϋς), ami halat jelent. Egészen az ókeresztyén 
időktől fogva a hal a keresztyének jelképe volt.  

 
Vagy ilyen jelkép, ilyen jegy maga a keresztség is, ami – újra és újra el 

szoktuk mondani – nagyon fontos dolog, Jézus Krisztus által parancsolt 
cselekedet. De nem önmagában van értéke a keresztségnek, hanem az által, 
amire mutat. És amire mutat, az nem más, mint Jézus Krisztus golgotai 
kereszthalála, váltsághalála.  

 
Ilyen jegyekkel, jelképekkel, szimbólumokkal van tele a most felolvasott 

Ige is. Ahhoz, hogy valamit is megértsünk Isten üzenetéből, ezeket a 
szimbólumokat ismernünk kell!  

 
Ezért kérem a Testvérek türelmét és megértését, hiszen ebből, amit itt 

felolvastam, első olvasásra jóformán semmi nem érthető. Ezért az egyes 
szimbólumokat (amelyek számunkra 2006-ban, itt, Budapesten, nem érthető 
szimbólumok) meg kell magyarázni! Ezért négy kérdést szeretnék feltenni. Az 
első: kicsoda, vagy micsoda a nagy parázna, akit az Ige nagy Babilonnak is 
nevez. A második kérdés: micsoda vagy kicsoda a skarlátvörös fenevad, hét 
fejjel és tíz szarvval, amelyen ez a nagy parázna ül. A harmadik kérdés az, hogy 
milyen viszonyban vannak egymással. És a negyedik kérdés, hogy mindebből 
mi az üzenet számunkra?  

 
 

 Az első kérdés tehát: kicsoda, vagy micsoda a nagy parázna, vagy 
másképpen a nagy Babilon? Itt két jelkép megy át egymásba: egy 

asszony és egy város képe.  
1 

 
Tudjuk, kedves Testvérek, hogy Isten népét, a hívők seregét az Ige egyrészt 

a Bárány menyasszonyának nevezi, másrészt mennyei Jeruzsálemnek. Sőt ezek 
nemcsak az Újszövetségben, és nemcsak a Jelenések könyvében vannak így. 
Isten Igéje már az Ószövetség idejétől fogva is gyakran nevezi Izráelt, az Ő 
választott népét „feleség”-nek, vagy „menyasszony”-nak, amely ha 
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bálványimádásba esett, akkor azt mondja róla az Ige ítélete, hogy „Izráel 
parázna nővé lett”. Mert hűtlen lett az ő férje, Isten iránt. Ezek a képek 
szerepelnek itt is, a Jelenések könyvében, majd később erről még szó lesz, az 
utolsó előtti fejezetben: És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, 
telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: „Jöjj, megmutatom neked a 
menyasszonyt, a Bárány feleségét”. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas 
hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a 
mennyből szállt alá. (Jel 21,9-10).  

 
Pál apostol is ezt írja: „A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik 

feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról 
és az egyházról mondom. (Ef 5,31-32) (Vö. Mk 10,71; Móz 2,24). Szintén Pál 
mondja azt is: De a mennyei Jeruzsálem szabad: ez a mi anyánk. (Gal 4,26).  

 
Tehát az Isten népének, a gyülekezetnek a jelképe: az asszony, a 

menyasszony, Krisztus jegyese, vagy – egy másik képet használva – a mennyei 
Jeruzsálem.  

 
Ha viszont a feleség vagy menyasszony az Isten népe, amely azonos a 

mennyei Jeruzsálemmel, akkor a nagy parázna, vagy másképpen a nagy Babilon 
nem lehet más, mint a gyülekezet hamisítványa, kártékony utánzata, a hamis 
egyház.  

 
Mert van igaz Egyház, a Krisztus teste, a választottak nemzetsége, és lesz 

majd hamis egyház, amely külsőleg, bizonyos mértékig hasonlít ezekre a 
dolgokra. Azt is egy asszony, az is egy város, csak éppen lényegét tekintve 
egészen más – nem Isten népe, hanem az Isten ellen lázadó gyülekezet-szerű 
képződmény.  

 
De mit tudhatunk még erről a hamis egyházról?  
 
Egyrészt azt mondja az Ige, hogy bíborba és skarlátba volt öltözve, 

arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel volt gazdagon ékesítve. Ugyanakkor 
viszont Jézus és a szentek ellensége, hiszen részeg a Jézus vértanúinak vérétől.  

 
Aztán azt is olvassuk, hogy az asszony a hétfejű fenevadon ül. Az Ige így 

magyarázza ezt: A hét fej hét hegy, amelyen az asszony ül… köztudomású, hogy 
a hét hegyen épült városnak Rómát nevezik. Az ókori Róma hét hegye: a 
Capitolium, a Palatinus, Aventinus, Caelius, Esquilinus, Quirinalis és Viminalis 
voltak. De a babiloni városnév mint fedőnév is ismert, Péter 1. leveléből, amikor 
a befejező köszöntésekben így szól Péter apostol Silvanuson keresztül, hiszen ő 
írja le ezt a levelet: Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni 
gyülekezet és Márk, az én fiam. (1Pt 5,13).  
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Tudjuk, hogy az I. században, amikor Péter ezt a levelét írta, az igazi 
Babilon romhalmaz volt. Ott nem volt gyülekezet, de egyáltalán lakosság sem 
létezett. Péter és Márk a történelem tanúsága szerint Rómából üdvözli a levél 
címzettjeit, és Rómának volt a fedőneve „Babilon”.  

 
De ebbe a szimbólumba, Babilonba még belejátszik Bábel története, a 

toronyépítés kísérlete is, amikor ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak 
várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen… (1Móz 11,4). Bábel, eredetileg 
„báb – illi” az „Isten (vagy: istenek) Kapuja”. Itt, Bábel romjai között találták 
meg annak a zikkurat-nak (teraszos templomnak) a maradványait, amelynek 
alapja 91 x 91 méter, és a magassága is valószínűleg 91 méter volt. Ez a város és 
ez a templom, Bábel és zikkurátja, az istenekhez vezető út és kapu volt a 
babiloniak számára. Az önmegvalósítás, az önmegváltás, az égig érő gőgnek a 
jelképe. Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig 
érjen…  

 
Ez ugyanaz a gondolat, mint amivel a kígyó kísértette Évát, hogy „Dehogy 

haltok meg! Hanem … olyanok lesztek, mint az Isten…” (1Móz 3,4-5) El 
fogjátok érni az Isten szintjét! Csak egyetek abból a gyümölcsből!  

 
Aztán Bábel tornyának építésekor még ez is elhangzik: „és szerezzünk 

magunknak nevet…” Hogyha az előzőre azt mondtam, hogy „elérni Istent”, itt 
azt mondhatom, hogy „istenné lenni”. Nagynevűnek lenni, a gőgnek egy még 
magasabb formája.  

 
S végül: „hogy el ne széledjünk az egész föld színén”. Ez az Isten 

akaratának való ellenszegülés. Hiszen Isten parancsa a teremtéskor is, és a 
özönvíz után is az volt, hogy „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és 
hódítsátok meg a földet”. (1Móz 1,28; 1Móz 9,1). Itt viszont azt mondják, hogy 
„Maradjunk együtt, el ne széledjünk az egész föld színén!”  

 
Ez az együttmaradás az erőkoncentrálás szándéka, az egységesülés, hogy 

„maradjunk együtt, mert akkor nagyobb hatalmunk van, hogy lázadjunk Isten 
ellen”.  

 
Kicsoda, vagy micsoda tehát a nagy parázna és a nagy Babilon?  
Sok-sok jel és szimbólum épül egybe ebben a képben. Ez nem más, mint a 

hamis egyház, amely hihetetlenül gazdag, de amely részeg az igaz hívők vérétől; 
amely Rómára épül, és amely a vallási egyesülés, egységesülés és az 
önmegváltás útján Isten ellen lázad. Ez a hamis egyház még nem létezik. Hiszen 
az utolsó időkről szól az Ige. De ne felejtsük el, hogy az utolsó időket megelőzi 
egy olyan történés-sorozat, amelyben ezeknek a személyeknek, történéseknek, 
dolgoknak bizonyos nyomai, előképei már most láthatók.  



 6

 
 A második kérdés, hogy micsoda vagy kicsoda a fenevad hét fejjel 
és tíz szarvval? Ez is egy rendkívül összetett szimbólum; olyan kép, 

amely sok mindenre utal, amelyeket mind ismerni kellene, hogy meg tudjuk 
fejteni a fenevad titkát.  

2 
 

A fenevadak már az Ószövetségben is birodalmakat jelentettek.  
 
Dániel látomására megy vissza ez az Ige. Ő a tengerből négy fenevadat 

látott feljönni. Aztán egy magyarázó angyal meg is magyarázza neki: ez a négy 
hatalmas vadállat négy királyságot jelent.  

 
Ha végignézzük ezeket a szimbólumokat, akkor azt láthatjuk, hogy – bár 

meg kell mondanunk, hogy így a Bibliában nincs benne, de a történelemmel 
összevetve ezeket a szimbólumokat – a sasszárnyú oroszlán: Babilónia, a 
féloldalas medve: a méd-perzsa birodalom, a négyfejű, négyszárnyú párduc: a 
négy részre szakadt görög-macedon birodalom (hiszen tudjuk, hogy Nagy 
Sándor halála után négy vezére: Cassander, Szeleukosz, Lüzimachosz és 
Ptolemaiosz ragadta magához a hatalmat, és Nagy Sándor birodalma négy részre 
szakadt); és az utolsó vadállat, mely feljött a tengerből Dániel látomása szerint, a 
tízszarvú és vasfogú vadállat: ez pedig a Római Birodalom.  

 
Itt hétfejű és tízszarvú vadállatról olvasunk. A 13. rész ezt mondja erről a 

fenevadról: Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a 
medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy 
hatalmát (13,2). Tehát ez egy egyesített fenevad! Egy egyesített birodalom! 
Hiszen benne van a párduc, benne van a medve, benne van az oroszlán, és benne 
van az a különleges, meg nem nevezett vadállat, amelyet itt most sárkánynak 
olvasunk. Ez egy egyesített fenevad olyan értelemben is, hogyha számolunk egy 
kicsit, hogy az oroszlánnak van egy feje, a medvének van egy feje, a párducnak 
van négy feje Dániel látomása szerint, a vasfogú vadállatnak is van egy feje, 
1+1+4+1=7. És az utolsó vadállatnak van tíz szarva. Tehát a hét fej és tíz szarv 
is arról beszél, hogy egy egyesített vadállatról van szó, amelyik magába foglalja 
az oroszlánt, a medvét, a párducot és a vasfogú, tízszarvú vadállatot.  

 
Ha megnézzük ezeket a birodalmakat, amelyekről Dániel szólt: Babilóniát, 

Perzsiát, a Nagy Sándor-i Görögországot és a Római Birodalmat, majd ezeket 
megpróbáljuk egyesíteni, akkor a mai Európa egy jelentős részét és az arab 
világot kapjuk eredményül.  

 
Nem akarok én most ebből messzemenő következtetést levonni, csak 

lássuk meg azt, hogy lesz majd az utolsó időkben egy egyesített, óriási 
birodalom, és ez is egységesülés lesz: politikai, gazdasági, katonai egységesülés. 
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Amikor ebben az igeszakaszban a nagy paráznáról és fenevadról olvasunk, 
akkor azt látjuk, hogy van egy vallási egységesülés, amely istenellenes egység, 
és egy politikai egységesülés, egy gazdasági-katonai egységesülés, ami megint 
csak istenellenes egységesülés.  

 
 Hogyha ezek viszonyáról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy egy 
asszony ül a vadállaton. Úgy tűnik, mintha ő irányítaná, de végül is 

fordítva van, mert a fenevad viheti oda az asszonyt, ahová akarja. Sőt végül a 
fenevad az asszony ellen fordul, és elpusztítja az istenellenes világ; az 
istenellenes világi uralom végül az egyház utánzatát, a hamis egyházat el fogja 
pusztítani.  

3 

 
Még ezen kívül is sok-sok jelkép, sok-sok szimbólum, sok-sok történelmi 

utalás, sok olyan háttérinformáció van az Igében, amiről jobb, hogyha most nem 
beszélünk, mert nagyon elnyújtaná az igehirdetést.  

 
 Úgy gondolom, hogy az üzenet a számunkra ebből a nehezen 
érthető igeszakaszból, amit elvigyünk magunkkal, az nem más, mint 

hogy ne legyünk naivak, ne legyünk gyanútlanok. Ne folytassunk 
struccpolitikát! Lássuk meg a végidőknek a törekvéseit. Hiszen a mai világ nem 
beszél másról, mint egységesülésről! De olyan egységesülésről, ahol nincs 
szükség Istenre.  

4 

 
Nem véletlen az olyan előjel, mint – erről már többször beszéltünk –, hogy 

az európai alkotmányban nincs egy árva szónyi utalás sem a keresztyénségre, 
pedig Európa mégiscsak a keresztyénségen épült fel. Sőt, hogyha Törökország is 
az Európai Unió része lesz, akkor a keresztyénség már csak egy lesz a sokféle – 
mondjam így: – „uralkodó vallás” közül. Bár Európa már ma is minden, csak 
nem keresztyén! Akkor benne ott lesz az arab világ egy része is már.  

 
De hová vezet ez az Isten nélküli egységesülés? Hová vezet a globalizáció, 

amelynek a pénz az istene, a gazdasági hatalom és a politikai hatalom az istene? 
Ahol az ember nem számít semmit! Ahol csak az számít, hogy aki közel ül a 
tűzhöz, az minél többet tudjon zsebrevágni. Ne legyünk naivak és gyanútlanok! 
Lássuk meg a végidők hamis egységesülési törekvéseit, mind politikai, mind 
egyházi téren!  

 
És mit mond az Ige Babilonra? „Menjetek ki belőle, én népem…” (18,4) Ez 

nem fizikai kimenetelt jelent a mi számunkra, hiszen Jézus imádkozott úgy:  
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a 
gonosztól. (Jn 17,15) Azt jelenti, Testvérek, hogy lelkileg ne azonosuljunk ezzel 
a világgal!  
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Mindannyiunkat rendkívül erősen vonzza a világ. Hiszen amivel körül 
vagyunk véve, amit látunk magunk körül, az mind-mind ennek a világnak a 
része. A maga paráznaságaival, a maga hazugságaival, a maga csalásaival, 
tolvajlásaival, istenellenes lázadásaival. Ez vesz bennünket körül. Mi, amikor 
újságot olvasunk, amikor rádiót hallgatunk, televíziót nézünk moziba járunk, 
bárhová megyünk, ezzel találkozunk, töményen. Ne higgyük azt, hogy ez ránk 
nincs hatással!  

 
Többször idéztem már azt a képet, hogy ha valaki a 10. emeleten azt 

mondja, hogy „Énrám nincs hatással a gravitáció”, s kilép, előbb-utóbb rájön, 
hogy igenis, hatással van. Ugyanígy, hogyha mi azt mondjuk, hogy ránk nincs 
hatással ez a világ, magunkat csapjuk be! Ezért kell tudatosan, Istenbe egyre 
jobban kapaszkodva az Ő akaratát keresni, Őhozzá folyamodni, Őhozzá 
menekülni, mert elsodor az ár!  

 
Ne legyünk naivak, ne legyünk gyanútlanok, ne folytassunk struccpolitikát! 

Nincs semleges terület! Nincs „senkiföldje”!  
 
Vagy a mennyek országában, Isten országában élünk, de még akkor is úgy 

kell kapaszkodnunk Istenbe, mint utolsó, és egyetlen menedékünkbe, vagy 
elsodor bennünket ez a világ!  

 
 De legfőbb kérdés az, hogy Isten népéhez tartozunk-e? Ott leszünk-e 
a Bárány menyegzőjén? Mert Krisztus az Ő kereszthalálával hívta el 

az Ő népét. Szoktam így mondani, hadd mondjam megint ezt, hadd ismételjem 
magamat: Isten a maga részéről az „igen”-t kimondta akkor, amikor Jézus 
Krisztus a kereszten elmondta azt a rövid kis mondatot, egyetlen egy szót, hogy: 
„ELVÉGEZTETETT!” (Jn 19,30). Ez volt az Isten „igen”-je. És várja Isten a mi 
„igen”-ünket. Mert csak két egybehangzó „igen” hatására jön létre a házasság. 
Ha az anyakönyvvezető előtt egy fiú és egy lány, egy nő és egy férfi 
egybehangzóan kimondja az „igen”-t, akkor létrejön a házasság, létrejön a 
szövetség. Istennel való szövetségünk, hogy mi a Bárány menyasszonya 
lehessünk, akkor jön létre, hogyha Isten „igen”-jét ott, a golgotai kereszten 
meghalljuk, megdobban a szívünk, hogy így szeret bennünket Isten, és mi is így 
akarjuk Őt szeretni, és mi is kimondjuk az „igen”-t: újjászületünk, megtérünk, az 
övéi leszünk, Isten népéhez tartozunk, az igaz Egyházba. Ez nem azt jelenti, 
hogy a református egyházba vagy az evangélikus egyházba. Itt az igaz Egyház 
azt jelenti, hogy választottak, az Isten népe, akik vettek Szentlelket, akik az övéi.  

! 

 
Testvérem, tartozz te is ehhez a néphez, és kapaszkodj nagyon-nagyon 

erősen Istenbe, mert különben elsodor az ár!  
Ámen.  
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Imádkozzunk!  
 
Urunk! Olyan csodálatos, hogy Te is országot alapítottál! Országot, 

amelynek lakói a Te néped, a választottak serege, az üdvözültek sokasága, akik 
Téged imádnak és dicsérnek. Urunk! Mi magunk is hadd tartozzunk ehhez a 
néphez. S hogyha ehhez a néphez tartozunk, hadd kapaszkodjunk egyre jobban 
Beléd! Hadd fordítsuk orcánkat egyre inkább Feléd! Mert nem akarjuk, hogy 
elsodorjon ez a világ, hanem Beléd akarunk kapaszkodni, hogy megmaradjunk 
Melletted. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk! – ahogyan énekelni szoktuk ezt 
szép énekünkben. Urunk! Megvalljuk, hogy olyan sok minden akar bennünket 
eltántorítani Tőled. Olyan vonzása van ennek a világnak. Olyan vonzása van a 
bűnnek. Olyan vonzása van a hatalomnak. Olyan vonzása van annak, hogy az 
egységesülési törekvéseket jónak lássuk, mert „egységben az erő”. Urunk! 
Nálad van az erő, Te vagy a mindenség Királya és Ura. Köszönjük, Urunk, hogy 
egyszer majd a Te országod nyilvánvaló módon is meg fog jelenni ezen a 
világon, és milyen jó lesz akkor győztesként a Te oldaladon állni! Add a 
szívünkbe ezt a vágyat, hogy Hozzád tartozzunk, a Te seregednek tagjai 
legyünk! Így hadd könyörögjünk azokért, akik testi vagy lelki értelemben 
elesettek: a betegekért, a gyászolókért! Különösen is kérünk azért a két 
családért, amelyik az elmúlt héten ravatal mellett állt meg, hogy a 
nyomorúságban, a veszteségben megtalálhassanak Téged, hogy Te szólítsd meg 
őket, és mutasd az utat a mennyei hazába! Így kérünk gyülekezetünkért! Így 
kérünk népünkért, Magyarországért, hogy adj valamilyen kimenekedést, 
valamilyen utat, amely által Téged ismernek meg mint Szentet, mint Igazat, mint 
Tökéletest, hogy minél többen Hozzád tartozzanak a mi testi értelemben vett 
népünkből is! És kérünk ezért a világért is, amelyben olyan sok a háborúság, és 
amely olyan nagy léptekkel halad előre a politikai, gazdasági, katonai, vallási 
egységesülés felé, amely Ellened lázad. Ments meg minél többeket ebből a 
világból! Hívd ki a Te népedet – lelki értelemben – ebből a világból! De 
ugyanakkor mégis maradjanak ebben a világban, hogy só és világosság 
legyenek, amíg ezen a földön van küldetésük. Kérünk, hogy így áldd meg a mi 
személyes életünket is, és így áldd meg a közösségeket, legyen az gyülekezet, 
haza vagy emberiség.  

Ámen.  
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HEIDELBERGI   KÁTÉ   XXXIX. ÚRNAPJA  
 
104. Mit kíván Isten az ötödik parancsolatban?  
Azt, hogy atyám, anyám és minden fölöttesem iránt teljes tisztelettel, 

szeretettel és hűséggel viseltessem,  
- és magamat mindennemű jó oktatásuknak és büntetésüknek illő 

engedelmességgel alávessem,   
- és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az 

ő kezük által akar igazgatni.  
(2Móz 21,17;  Péld 1, 8; 4,1;  15;  20;  20,20;  Róm 13,1-2;  Ef 5,22; 6,1-4;  

Kol 3,18;  20-24;  - 1Móz 9, 24-26;  Péld 23,22;  1Pt 2,18;  Mt 22,21;  Róm 
13,3-7;  Ef 6,4;  9;  Kol 3,19;  21).     


