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Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik 

börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, 
Gógot és Magógot is; hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a 
száma, mint a tenger fövenye. És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a 
szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és 
elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes 
tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel 
és nappal örökkön-örökké. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: 
színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, 
hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek 
nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a 
könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta 
a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő 
halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a 
Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit 
nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.  
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Imádkozzunk!  
Urunk, Istenünk! Ebből a réges-régi történetből olyan sok igazság lesz 

nyilvánvalóvá előttünk. Neked az az akaratod, hogy Jézus Krisztus által és Jézus 
Krisztusban lerontsd az ördög munkáit. Ezért mondod el, hogy milyen az élet, 
milyen a kísértés, milyen a nyomorúság, milyen a baj, amelybe taszítottuk saját 
magunkat. Ezért adsz kijelentést az élet rendjére nézve, hogy milyennek 
teremtetted az embert, és mitől lett olyanná, amilyen. És Te adsz útmutatást, 
hogy a jövőbe tekintve – amit kijelentésedből megláthatunk – tanuljunk már itt, 
a jelenben, hogy meg tudjunk állni a kísértések között. Urunk! Megvalljuk 
Előtted, hogy olyan nehéz megállni. Megvalljuk Előtted, hogy bűnt bűnre 
halmozunk; hogy gyakran akarattal és szánszándékkal helyezkedünk szembe a 
Te akaratoddal. Gyakran meg azért, mert nem értjük, hogy mi az alkaratod. 
Gyakran gyengék vagyunk, de a Te mércédet betölteni sohasem tudjuk. 
Köszönjük, hogy éppen ezért adtad egyszülött Fiadat a keresztre, hogy eleget 
tegyen a mi bűneinkért. Kérünk, Urunk, hogy ezzel a reménységgel tekintsünk 
most erre a délelőttre is, hogy ígéreted szerint itt leszel közöttünk, és szólni 
fogod a Te Igédet. Így könyörülj az emberi szón! Hadd lehessen a Te szavad! 
De ha nem adod Szent Lelkedet, akkor nem lesz azzá, és akkor semmi hasznunk 
belőle. Kérünk, hogy ez a szó ítéljen meg, és ugyanakkor adjon reménységet: 
hogyha a tiéid vagyunk, akkor megőrzöl bennünket minden kísértésben. Mert 
nem hagysz minket feljebb kísérteni, mint amit el tudnánk viselni, sőt a 
kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megadod. Így kérünk, hogy taníts 
minket, vezess minket, szólj hozzánk, add a Te Lelkedet! És add, hogy ami 
szóban elhangzik, azt a hétköznapokban is meg tudjuk élni, a Te dicsőségedre és 
embertársaink javára! Így légy most Urunk, közöttünk!  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
 
Aki győz, örökölni fogja mindezt*, és Istene leszek annak, az pedig fiam 

lesz. (Jel 21,7)  
* Korábban a mennyei örömökről van szó, a vigasztalásról. 

 
 
Igehirdetés  
Kedves Testvérek!  
Elérkeztünk a Jelenések könyvének utolsó ítéletes fejezetéhez. Innentől 

kezdve, a következő vasárnaptól kezdve már csupa öröm, csupa áldás, csupa 
vigasztalás fogja jellemezni a Jelenések Könyvének hátralévő két részét. De 
most még egyszer tanít bennünket az Ige a jelen és a jövő nyomorúságai között 
eligazodni, a Sátán trükkjeire. Miért? Hogy ellenállhassunk neki!  
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Az igeválasztásnál párhuzamba állítottam a Sátán első és utolsó akcióját. 
Ezért kértem, hogy a bűnbeesés történetét (1Móz 3) olvassák fel lectióként.  

Lássuk tehát, hogy az első és utolsó sátáni akcióban mi a közös, és mit 
üzen mindez nekünk 2006-ban, Magyarországon? Végignézzük, hogy mi a 
Sátán tettének előzménye, módszere, célja, eredménye és következménye.  

 
 Először tehát lássuk az előzményeket!  

most 
Mindkét esetben (tehát a bűnbeesés történtében is, meg abban is, 

amit a Jelenések Könyvéből olvastam fel), az Istennel való bensőséges, 
zavartalan szeretet-kapcsolat volt az, ami megelőzte a Sátán akcióját. Ádámot és 
Évát Isten szeretetből, a Vele való örök és boldog közösségre teremtette. A 
végidők idején pedig – éppen az elmúlt vasárnap láttuk, hogy lesz egy olyan 
1000 esztendő, amikor Krisztus lesz ennek a földnek a Királya, amikor Közte és 
az Ő népe között szeretetteljes és zavartalan lesz a kapcsolat, hiszen a Sátán 
1000 esztendőre megkötöztetik.  

1 

A bűneset előtt a Sátán még nem jutott szóhoz (1Móz 3,1), az ezeréves 
birodalomban pedig már nem jut szóhoz (Jel 20,2), mert meg lesz kötözve, – 
ahogy az Igében a múlt alkalommal láttuk: lánccal lebilincselve, a mélység 
börtönében.  

Tehát az előzmény mindkét esetben az Istennel való örömteli, zavartalan, 
bensőséges szeretetkapcsolat. De aztán fellépett, és fel fog lépni az ördög. Ádám 
és Éva esetében kígyó képében, az ezeréves uralom végén pedig – így olvassuk: 
– el kell oldoztatnia majd egy kis időre. (Jel 20,7) 

 
 Most nézzük, másodjára, hogy hogyan dolgozik a Sátán, hogy mi az 
alapvető módszere. Ez mindkét esetben teljesen nyilvánvaló módon 

van előttünk. Alapvető módszere a megtévesztés.  
2 
• Az Édenkertben, amikor megjelenik, Évához közelít, akkor legelső 

szavával kételyt sugall, és kételyt próbál ébreszteni az emberben: 
„csakugyan?”… Ez volt a Sátán első szava.  

• Aztán a kétely sugallása után következett a csúsztatás, amikor valami 
olyasmit mondott a Sátán, ami valóban igaz volt, csak egy kicsit módosított rajta, 
és ezért az értelme teljesen más lett. „Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert 
egyetlen fájáról sem ehettek?” (1Móz 3,1) 

Igen! Azt mondta Isten, hogy „a kert egyetlen fájáról nem ehetnek”. De 
arról szó sem volt, hogy egyetlen fájáról sem ehetnek! Hiszen minden fáról 
szabad volt enni, csak egyetlen egyről nem.  

S aztán, amikor a csúsztatással ugyan kiváltja az Éva ellenkezését, és Éva 
elmondja, hogy nem ezt mondta Isten, hanem azt mondta, hogy „egy fájáról nem 
hetünk”, akkor Éva felvette az odadobott kesztyűt, mert Éva is csúsztatott. Az 
Igében úgy olvassuk, hogy annak a fának a gyümölcséből nem volt szabad enni. 
Éva pedig nagy buzgalmában hozzátette, hogy „Nem ehetünk a gyümölcséből, 
sőt nem is érinthetjük azt a fát.” (1Móz 3,3) De ez nem Isten parancsa volt!  
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Ő sétált bele már most, itt, a Sátán csapdájába, már kezd belesétálni, mert már ő 
sem áll meg teljes szilárdsággal az igazság talaján. Már ő is hozzátesz, már ő is 
lódít, tódít.  

• S ezután következhet Isten szavának nyílt kétségbevonása, amikor azt 
mondja a Sátán: „Dehogy haltok meg!” Nem kell komolyan venni az Isten 
szavát! Hát hogy halnátok már meg?!  

• S végül, részben csábít a nagyravágyásra: „olyanok lesztek, mint az Isten”, 
részben pedig teljes bizalmatlanságot ültet el Éva szívébe, hogy Isten őket 
valami jótól meg akarta fosztani. (1Móz 3,5) 

 A Sátán alapvető módszere tehát már a bűnbeesés történetében is a 
megtévesztés volt. De az ezeréves birodalom végén is ugyanez lesz a módszere. 
Nincs részletezve ugyan, hogy pontosan ez hogyan következik be, csak annyit 
mond az Ige, hogy „…megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és 
Magógot is…”. (Jel 20,8) Tehát itt is a megtévesztést látjuk.  

Nemcsak a bűneset történetében, nemcsak az ezeréves birodalom végén 
lesz ez a módszere, hanem minden időben ez a módszere!  

Ma is ez: a megtévesztés!  
Ahogy Pál írja: „… maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki 

magát” (2Kor 11,14). Vagy amikor Jézus beszél a hamis Krisztusokról és hamis 
prófétákról, hozzáteszi: „… hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is” 
(Mt 24,24). Vagy ahogyan Pál apostol ír az Antikrisztusról (ezt az Igét régebben 
már tanulmányoztuk): „Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán 
munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; és a gonoszság 
mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek…” (2Thessz. 2,9-10).  

Ma is pontosan ez a módszere! Jónak tüntetni fel, ami rossz. Rossznak 
tüntetni fel, ami jó. De legfőképpen Isten szavának a kétségbevonása. Hiszen 
éppen ezt teszi az ún. tudomány, és ezt teszi a média is. Isten szavának, a 
Bibliának kétségbevonása, mind formailag, mind tartalmilag – a szemünk előtt 
van. Amikor bibliatudósok azt hirdetik, hogy az egyes könyveket nem is azok 
írták, akik írták. Hogy a próféciákat az események bekövetkezte után foglalták 
írásba. És ezért beszélnek a bibliatudósok második és harmadik Ézsaiásról, 
második Zakariásról. Ezért támadják következetesen Dániel próféta könyvét, és 
Pál apostol egyes leveleit. „Mert azt, ugye, nem lehet elképzelni, hogy egy 
prófécia beteljesüljön. Hiszen senki nem tudja előre megmondani, hogy mi lesz 
a jövőben…”  

Ezért folytatnak médiahadjáratot pl. a Júdás evangéliumának az 
elfogadtatásáért. Ezért rágalmaznak a kumráni tekercsek felhasználásával, s 
ezért tesznek éles különbséget a történeti Jézus és a hit Krisztusa között. Mert 
Isten szavát, a Bibliát mind formailag, mind tartalmilag megpróbálják kétségbe 
vonni, hogy kételyt támasszanak bennünk.  

„Csakugyan azt mondta Isten, ami le van írva a Bibliában? Csakugyan azt 
mondta?...” „Hát dehogy haltok meg!..”  
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Mert az Isten szavát tartalmilag is kétségbevonják. Amikor züllesztik a 
házasságot, züllesztik a családot, de dicsőítik a homoszexualitást. Amikor 
kigúnyolják a tisztaságot, a szeretetet, a becsületet, az igazságot. Amikor a 
hamisságot és hazugságot pártolják. Amikor pl. tagadják a teremtést. 
Amerikában a teremtés-kutatás egy teljesen elfogadott tudományág, nem úgy, 
mint nálunk. Amikor szétverik az iskolarendszert. Amikor a tanárok kezéből 
kivesznek jóformán minden eszközt, amivel nevelhetnék a tanulóifjúságot. 
Amikor az erkölcstelenséget és az anyagi javak imádatát hirdetik könyvekben, 
újságokban, filmeken, reklámokban… 

Megtévesztés, megtévesztés, megtévesztés… Soroljam-e tovább?  
Hiszen ez vesz bennünket körül. Ezt látjuk magunk körül, ezt sulykolják a 

fejünkbe. Ki törődik manapság már a Biblia szavaival? Ki törődik az Isten 
üzenetével? Megtévesztés, megtévesztés, megtévesztés…  

 
 Harmadjára beszéljünk a Sátán céljáról! A Sátán célja: az Isten 
elleni lázadás. Ő saját maga is ezt tette, de fel akarja lázítani az 

embert is.  
3 
Akkor ott, az Édenkertben fellázította az első emberpárt Isten parancsa 

ellen. Azt mondta Isten, hogy ne egyenek arról a fáról, hát csak egyenek! Hát 
csak válasszák a maguk útját! Hát legyenek engedetlenek Isten iránt! És majd, 
az utolsó nagy lázadásban: hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a 
száma, mint a tenger fövenye. És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a 
szentek táborát és a szeretett várost…(Jel 20,8-9) 

A szeretett város – Jeruzsálem. De ne felejtsük el, hogy ebben az Igében az 
ezeréves birodalom végén járunk. Tehát Jeruzsálem uralkodója, a világ 
uralkodója: Jézus Krisztus. Amikor tehát a szentek táborát és a szeretett várost 
kerítik be, akkor Jézus Krisztust próbálják megsemmisíteni. Jézus Krisztus ellen 
törnek!  

És ma is, az igazi keresztyének mindig szálkát jelentenek a világ szemében. 
Vannak olyan helyek, ahol tíz- és százezreket pusztítanak el csak azért, mert 
vallják magukról, hogy keresztyének. Ez van az arab országokban, de éppen a 
napokban olvastam egy rövid kis cikket, hogy Észak-Koreában hívőket és 
hozzátartozóikat ugyanúgy elgázosítanak, mint ahogyan a II. világháború idején 
a németek a zsidókkal tették. Csak azért, mert keresztyének! Koncentrációs 
táborba zárják őket, és ugyanúgy elgázosítják őket.  

Nálunk még nem tartunk itt, nálunk ilyen értelemben nincs 
keresztyénüldözés. De az igazi keresztyéneket, a megtérteket soha nem szerette, 
sőt gyűlölte a világ. Miért? Mert Isten szavát hirdették. Miért? Mert leleplezte 
Isten szava a világ gonoszságát, engedetlenségét, önzését, saját útjait. S az igazi 
keresztyének soha nem rejtették véka alá azt a világosságot, amit Istentől 
kaptak.  
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 Hogyha látjuk a Sátán tetteinek, cselekedeteinek a módszerét és 
célját, lássuk meg az „eredményét” is! (Az eredményt idézőjelbe 

teszem, mert az eredmény: pusztulás!)  
4 
Így mondta Isten: „hogyha esztek arról a fáról, meghaltok”. „mert amely 

napon eszel arról, bizony meghalsz.”(1Móz 2,17,b)  
Hát tényleg meghaltak? Ádám és Éva tényleg meghalt?  
Úgy tűnik, mintha igaza lenne a Sátánnak, hogy „dehogy haltok meg!” Így 

mondta az Ige, hogy „amely napon szakítasz, eszel arról a fáról, meghalsz.”  
Meghalt azon a napon? Lelki értelemben meghaltak, mert a lelki halál nem 

más, mint az Istennel való kapcsolatnak a hiánya. Akkor ott elveszítették az 
Istennel való kapcsolatukat. És azon a napon jött be ebbe a világba a halál, a 
pusztulás.  

A bűneset végén olvassuk azt, hogy Isten bőrruhába öltöztette fel az első 
emberpárt, akik fügefalevelekkel próbáltak valamit palástolni, de nem sikerült 
nekik. (1Móz 3,21) A bőrruha már azt jelentette, hogy valamilyen állatnak vagy 
állatoknak meg kellett halniuk, mert különben nem lehet bőrruhát készíteni 
belőlük.  

Aztán eljött az idő, és meghalt Ádám és meghalt Éva, és ha születtek is 
gyermekeik, meghaltak a gyermekek is, és azóta ez a világnak a rendje, hogy 
élünk és meghalunk.  

Igen! Amely napon szakítottak a fáról, beszabadult a világba a halál! De a 
legnagyobb baj az, hogy a lelki halál azonnal elérte őket, mert elveszítették az 
Istennel való kapcsolatot.  

De a Sátán tettének "eredménye" nem csak akkor volt pusztulás! Az utolsó 
háborúban is pusztulás lesz: …de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. 
Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a 
fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké. 
(Jel 20,9-10) 

Kedves Testvérek! A Sátán tettének "eredménye" ma is a pusztulás! Aki 
semmibe veszi Isten szavát, aki lázad ellene, annak pusztulás lesz előbb-utóbb a 
vége; az ma is a pusztulás felé rohan, akár fizikai értelemben, de 
mindenféleképpen lelki értelemben.  

Hiszen aki semmibe veszi Isten szavát, aki az alkoholban, kábítószerbe, 
fizikai és lelki züllésbe menekül Isten elől, annak a vége valóban a testi 
pusztulás, idő előtt. Sorolhatnám most az AIDS-től kezdve azokat a 
betegségeket, amelyek az Isten elleni lázadás következtében szabadultak a 
világra. De még félelmetesebb a lelki pusztulás, a kárhozat, ami ezeknek az 
embereknek az osztályrésze!  

 
 De a Sátán tettének nem csak „eredménye” van (a pusztulás), hanem 
következménye is: az pedig nem más, mint az ítélet.  

Ádám és Éva át kellett, hogy élje Isten ítéletét. Ez az az átok, amit a 
történet második felében olvashatunk, hogy a föld átkozott lett az ember miatt 

5 
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(1Móz 3,17), és hogy a testi halál bejött a világba, ahogyan mondtam az előbb: 
Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba! (1Móz 3,19b) – mondja Isten 
Ádámnak. Kiűzettek az Édenkertből: ez volt az ítélet számukra. (1Móz 3,24) 

Itt, a Jelenések Könyvében is azt látjuk, hogy a következmény – az ítélet: a 
jelenlegi ég és föld pusztulása, és az utolsó ítélet; „…színe elől eltűnt a föld és 
az ég, és nem maradt számukra hely.” (Jel 20,11) Ez a föld és ez az ég egyszer 
megsemmisül.  

Ézsaiás is így prófétált: … összecsavarodik az ég, mint egy tekercs… (Ézs 
34,4). És 2Pét-ben ezt olvassuk: …az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az 
elemek égve felbomlanak… (2Pt 3,10). Aztán mindenki feltámad az utolsó 
ítéletre, de ez az ítélet nem az első ítélet! Ez az ítélet, ez a feltámadás nem az 
első feltámadás és ítélet. Mert az első feltámadás az az ezeréves uralom előtti 
boldog feltámadás. Ez az utolsó, ez már az ítéletre való feltámadás!  

 
Kedves Testvérek! Így mondtam, hogy a Jelenések Könyvének ez az utolsó 
ítéletes fejezete. Valóban még áttekintettük benne mindazt, amit tudnunk 
kell a Sátánról és munkájáról, hogy eligazodjunk ebben az életben, hogy 
jobban lássuk azt, ami magunk körül van ebben a világban. Láttuk a Sátán 

nek előzményét, módszerét, célját, eredményét és következményét.  tetté
 De megint csak nem akarom elhallgatni, hiszen ezért szólnak ezek az 
ítéletes Igék is, hogy a keresztyén reménység mindig előttünk legyen! Mert 

nem a Sátáné az utolsó szó! Nem az ítéleté az utolsó szó! A Jelenések 
Könyvében is még van két fejezet, és ez a két fejezet nem más, mint az 
üdvösség csodájának a leírása. Ami ezután következik, az valóban a 
keresztyén reménységnek a tárgya.  

! 

Nem akarok most erről részletesen beszélni, hiszen ez lesz majd a következő 
két vasárnapnak a témája. Csak hadd olvassak néhány verset a folytatásból:  

És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a 
tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll 
a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van 
felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: „Íme, az 
Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és 
maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem 
lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők 
elmúltak.” A trónuson ülő ezt mondta: „Íme, újjáteremtek mindent”. És így 
szólt: „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!” (Jel 21,1-5)  

Kedves Testvérek! A szülés nyomorúsága feledésbe merül, amikor egy ép és 
szép kisbaba születik a világra. Erről Jézus is beszél, amikor saját haláláról és 
feltámadásáról beszél. (Jn 16,21). Az asszony nem emlékszik többé a 
gyötrelemre az öröm miatt, mert akkor már a gyermek a lényeges. És mindaz, 
amiről a Jelenések Könyvében oly sok szó esett, ezeket szükséges ismernünk, 
mert ez a mai világ rendje. Szükséges ismernünk, mert a jövőben még nagyobb 
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nyomorúságok lesznek. Ne legyünk olyan naivak, hogy azt képzeljük, hogy 
minél inkább telik az idő, annál jobb lesz.  

Amikor a „rendszerváltás” volt, akkor azt ígérték nekünk, hogy tíz vagy 
tizenöt esztendő, és ott fogunk tartani, mint a fejlett nyugati államok. Eltelt már 
16 év, és az alagútnak még csak a végét sem lehet látni.  

Hogyha valaki azt ígéri nekünk, hogy jobb lesz, hogy a világ végén majd 
terjedni fog a hit, hogy csodálatos világosságra jutnak majd az emberek, és ez az 
egész világ majd lassanként átmegy az Isten országába, ne higgyünk nekik! Mert 
ahhoz, hogy új szülessék, ahhoz a szülés fájdalmára és nyomorúságára van 
szükség.  

Itt van előttünk a szülés fájdalma és nyomorúsága, de nem öncélúan, hanem 
azért, hogy új eget és új földet lássunk, és hogy mi magunk is részesei legyünk 
ennek. Ahogy újra és újra elmondtam, most még tart a kegyelmi idő. Most még 
meg lehet térni. Most még lehet Isten felé fordulni. Most még fel lehet tekinteni 
arra a Krisztusra, Aki a golgotai kereszten az életét adta értünk. Egyszer majd 
eljön az az idő, amikor feltekinthetünk Krisztusra, de akkor már Ő lesz az ítélő 
Bíró. S amikor Előtte állunk, már nem tudunk mivel védekezni. Most még tart a 
kegyelmi idő! Most még van lehetőségünk a megtérésre!  

Új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik, 
mondja Péter is 2. levelében: De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, 
amelyben igazság lakik. (2Pt 3,13). Sőt, Ézsaiás ezt mondja: Mert én új eget és 
új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért 
örvendjetek és vigadjatok mindörökké… (Ézs 65,17-18).  

Én is most, a Jelenések könyvének utolsó ítéletes fejezetét hadd fejezzem be 
így: örvendjetek és vigadjatok mindörökké, mert új eget és új földet várunk, 
amelyben igazság lakozik! 

Ámen.  
 
Imádkozzunk!  
 
Urunk! Köszönjük, hogy a történetnek happy end a vége. De hadd 

könyörögjünk azért, hogy magunk is lehessünk ennek a happy endnek a 
részesei, hogy ne a Sátánnal kerüljünk azonos elbírálás alá… Mert lázadtunk 
Ellened, mert nem törődtünk a Te szavaddal, mert nem volt fontos számunkra a 
Te akaratod, hanem hadd legyünk engedelmes gyermekeid hit által! Egyszülött 
Fiad golgotai kereszten hullajtott vére, annak megtisztító ereje által, s a Te Szent 
Lelked bennünk való munkálkodása által így lehessünk engedelmes gyermekeid. 
Akik bár nyomorúságok és bajok között járjuk végig az életet, mégis Benned 
bízunk és Benned reménykedünk. Ezt a bizalmat és ezt a reménykedést hadd 
kérjük azoknak a testvéreinknek, akik az elmúlt héten temették el szerettüket. 
Urunk! Adj világosságot és vigasztalást nekik, hogy meglássák, hogy mi az élet 
és mi a halál! És hadd kérjünk magunkért is, hogy ebben az életben s a halálban, 
az élet nagy kérdései között úgy tudjunk eligazodni, hogy Téged találjunk meg, 
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Téged dicsérjünk, Téged imádjunk mindörökké! Így hadd könyörögjünk 
gyülekezetünkért is. Te hozd el majd számunkra a ránk következő esztendőknek 
a terveit. Ajándékozz meg bennünket Rád figyeléssel, hogy ne a magunk feje 
után menjünk, hanem a Te akaratodat keressük. Így kérünk hazánkért, 
Magyarországért, és hogy minél többen megismerhessenek Téged. S így kérünk 
ezért a világért, a nemzetekért, amelyek egykor majd összegyűlnek a szentek 
tábora és a szeretett város ellen. Urunk! Amíg tart a kegyelmi idő, minél 
többeket ments ki a gonoszok közül! Ments ki a Sátán befolyása alól! Így 
kérünk, hogy vezess bennünket, amíg nem találkozunk Veled színről színre, 
szemtől szembe, és az örök békességben és nyugalomban meg nem pihenhetünk.  

Ámen.  
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HEIDELBERGI   KÁTÉ   XLIII. ÚRNAPJA  
 
 
112. Mit kíván a kilencedik parancsolat?   
  
Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne 

csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek,  
- senkinek meghallgatása nélkül való könnyelmű elítélésében részt ne 

vegyek;  
- hanem mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördögnek tulajdon 

műveit, hacsak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek,  
- törvényes és minden eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén 

kimondjam és megvalljam;  
- és felebarátom becsületét és jóhírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és 

előmozdítsam.  
 
(2Móz 23,1; 5Móz 19,16;  20;  Péld 19,5;  21,28;  24,28;  Zsolt 15,3;  Péld 

4,24;  3Móz 19,16;  Zsolt 15,3;  Róm 1 ,29-30; 2Kor 12,20;  Ef 4,31;  Tit 3,2; 
1Pt 2,1;  - 5Móz 1,16-17;  16,18-19;  2Krón 19,6-7;  Mt 7,1-2;  Lk 6,37;  Jn 
7,50-51;  Jn 8,44;  2Móz 19,11;  Zsolt 5,7;  101,7;  Péld 6,16-19;  12,22; 13; 5; 
19,5; 9; 21,28; 27,26;  Róm 3,13;  1Kor 6,10;  Jel 21,8;  28; 22,15;  Zsolt 8,16; 
101,6;  Péld 12,16; 18-19; 22; 13,5;  Zak 8,16; 1Kor 13,6;  Ef 4,25;  - 1Sám 
2,32;  16,18;  19,4;  1Pt 4,8).   

 
 


