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Nyíregyháza 
Online istentisztelet (Örök élet vasárnapja) 
Cím: 1. és 2. felvonás kérdésekkel 
 
(1. dia) „9Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden 
nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszám-
lálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fe-
hér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, 10és hatalmas 
hangon kiáltották: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon 
ül, és a Bárányé! 11Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének 
és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták 
Istent 12ekképpen: Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, 
a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké 
örökkön-örökké! Ámen! (2. dia) 13Ekkor megszólalt az egyik 
vén, és megkérdezte tőlem: Kik ezek a fehér ruhába öltözöt-
tek, és honnan jöttek? 14Ezt mondtam neki: Uram, te tudod. Ő 
így válaszolt: Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és 
megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány véré-
ben. 15Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éj-
jel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük la-
kik. 16Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, 
sem más hőség nem bántja őket, 17mert a Bárány, aki középen 
a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének for-
rásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet.” Jel 7,9-
17 
 

 

Drága Testvérek! 
 

Több szempontból is (3. dia) különleges ez a helyzet, ami-

ben vagyunk, hiszen a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

történelmében soha nem fordult még elő, hogy bezárt kapuk mö-

gött, üres templom, szakrális térben, gyülekezeti tagok nélkül hir-

desse az Igét. S mindez immáron több hónapja. Aztán különleges-

ségét adja az is, hogy most már sok éves, évtizedes hagyomány, 

hogy örök élet vasárnapján, az egyházi esztendő utolsó vasárnap-

ján mindig megemlékezünk azokról a szeretteinkről, akik az el-

múlt egyházi esztendőben mentek el közülünk. 100 feletti meghí-

vókat küldünk ki évről-évre és a gyülekezet közösségében merí-

tünk vigasztalás az Isten Igéjéből. Ilyenkor sok százan vagyunk a 

templomba és megható, szívszorító körülmények között hangoz-

nak el az elhunytak nevei a családok körében. A gyülekezet törté-

nelmében még erre sem volt példa, hogy a meghívókat úgy küld-

jük ki, hogy nem volt személyes invitálás a gyülekezet közössé-

gében, hanem mindenkit az online térbe hívtunk, s reménység sze-

rint sok százan követik a technika segítségével az istentiszteletet, 
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a megemlékezést. Példa nélküli, hogy üres térben kell hirdetni az 

Igét vasárnapról-vasárnapra. 

Több szempontból különleges ez a helyzet, de mindezek el-

lenére hiszem, hogy „Isten Igéje nincsen bilincsbe verve” (II 

Tim 2,9) és semmilyen akadály nem gátolhatja, hogy Isten élet-

formáló Szava eljuthasson akár a technika segítségével emberek 

százaihoz és ne tudnának vigasztalást meríteni akár egy ilyen kü-

lönleges helyzetben. Aztán természetesen a különleges helyzetet 

az is fokozza, (4. dia) hogy hosszú évtizedek után ismét hatalmas 

felújítási munkában lehetünk, s reményeink szerint az Evangéli-

kus Nagytemplom néhány hét múlva újra megnyílik a gyülekezeti 

tagok előtt. Ezért sem lehetünk együtt a nagytemplomban.  

(5. dia) Ahogyan említettem, egyházi esztendőnk utolsó va-

sárnapján lehetünk ilyen különleges formában együtt, következő 

vasárnaptól elkezdődik az Ádventi időszak. Az egyházi esztendő 

utolsó vasárnapjai (6. dia) az ítélet, - a reménység – és az örök élet 

vasárnapjai, amikor is arra szeretne rávilágítani liturgiánk, azt sze-

retné megértetni az emberekkel, hogy  

- (7. dia) ítélet vasárnapja arra mutat rá, nem élhetünk kö-

vetkezmények nélkül. Az ember megvallatlan bűnei, isten-

telen, Jézus Krisztus nélküli életének igen is vannak követ-

kezményei. Azt mondja Isten Pál apostolon keresztül (7/a 

dia): „10Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaáll-

nunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, 

amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: 

akár jót, akár gonoszat.” II Kor 5,10. Szomorú, amikor 

emberek azt gondolják, következmények nélkül élhetnek 

ezen a földön és következmények nélkül léphetnek ki ebből 

a földi életből. 

- (8. dia) reménység vasárnapja arra mutat rá, hogy az íté-

letben Isten elkészítette a reménység útján Jézus Krisztus-

ban. Ebben a reménytelen világban van egy reménységsu-

gár az emberek számára, aki Jézus Krisztus. Azt mondja Jé-

zus a János evangéliumában (8/a dia): „17Mert Isten nem 

azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, 

hanem hogy üdvözüljön a világ általa. 18Aki hisz őbenne, 
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az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt 

van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében.” Jn 

3,17-18. A reménység vasárnapján Jézus Krisztusra mutat-

hatunk, hogy minden ember számára Őbenne van Isten íté-

lete elől való menekülés egyetlen lehetősége! 

- (9. dia) Örök élet vasárnapja pedig arról szól, hogy Jézus 

Krisztusban Isten felkínálta a bűnbocsánatot és az örök éle-

tet. Aki hisz Őbenne, elfogadja Őt, behívja az életébe, an-

nak bocsánata és örök élete van. Elfogadja azt, hogy minden 

bűnnek, bűnömnek a következményéért Őt sújtotta Isten. 

Az ítélet vasárnapja arra hívja fel az ember figyelmét, 

hogy „ember, a megvallatlan bűnödnek meg lesz a követ-

kezménye!” A reménység vasárnapja arra mutat rá, hogy 

Isten felkínált egy lehetőséget az embernek, nem kell a kö-

vetkezményét viselni, mert van egy másik út, ez pedig az 

emberi reménytelen helyzetben reménységet adhat. És az 

örök élet vasárnapja pedig arról szól, hogy azért lehet örök 

életünk, mert aki elfogadja Jézus Krisztust, azzal azt is el-

fogadta, hogy Isten minden bűnünk következményéért Jé-

zust sújtotta és már nem mi hordozzuk bűneink következ-

ményét, mert Jézus Krisztus elhordozta a bűneink bünteté-

sét. Mivel bocsánatot nyerhettünk, ezért örök életet is ka-

punk! Ezért mondja Isten János apostolon keresztül (9/a 

dia): „11Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök éle-

tet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. 12Akié a 

Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs 

meg abban.” I Jn 5,11-12. 

(10. dia) Egyszerre nyerhetünk Jézusban bűnbocsánatot, mert 

halálával legyőzte a bűnt és, ha elfogadom, akkor nyerhetek 

bocsánatot minden bűnömre, vádlásra, önmarcangolásra, lelki-

ismereti válságra és (10/a dia) nyerhetek Jézusban örök életet, 

mert feltámadásával pedig megnyitotta a kaput az emberek szá-

mára az örök életbe. Így, ha elfogadom Jézust, ha behívom az 

életembe, ha Uramnak és Megváltómnak vallom, akkor (10/b 

dia) 1-gyel 2-tőt nyerek, azaz Jézusban 2 az 1-ben lesz. Ha ezt 
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elfogadom, akkor ez teljesen az enyém lehet, amit soha senki 

en nem vehet tőlem. Egy bocsánatot nyert, örök élettel rendel-

kező ember lehetek ezen a földön azért, mert Isten ezt Jézusban 

megígérte, s tudhatjuk az Igéből, hogy Ő sohasem hazudik (11. 

dia): „higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi ke-

gyesség szerint 2az örök élet reménységére, amelyet Isten, 

aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, 3igéjét pedig ki-

jelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével” Tit 

1,1a-3a. Isten nem hazudik, ha Ő ezt megígérte, akkor az úgy 

is van! 

 Mielőtt az örök életbe, az örökké valóságba, a Mennyor-

szágba betekintést nyernénk – ahogy a mai Igénk elénk tárja 

ezt – egy nagyon fontos dologról hadd beszéljek még röviden, 

amit a mai Igénk említ. (12. dia) Kinek lehet örök élete, ki me-

het be a Mennyországba? Ennek egyetlen, de nagyon komoly 

feltétele van! A Bárány vérében való megmosattatás! Talán ez 

túl misztikusnak, akár ijesztőnek is tűnik, de ahhoz, hogy meg-

értsük, egészen az ÓSZ-ig kell visszatekintetünk. Arra az idő-

szakra, amikor Izrael népe Egyiptomban élt 430 éven keresz-

tül. Amikor Isten elhívja Mózest, hogy vezesse ki népét az 

egyiptomi fogságból, az akkor uralkodó Fáraót, vélhetően (13. 

dia) II. Ramszeszt kérte, hogy engedje el a zsidó népet haza, 

Izrael földjére. Ő azonban megkeményítette a szívét – így ol-

vashatunk róla – (13/a dia) „a fáraó szíve kemény maradt, és 

nem hallgatott rájuk […] 23A fáraó sarkon fordult és haza-

ment; nem vette szívére a dolgot.” II Móz 7,22b-23a és nem 

akarta őket elengedni. Akkor történt – 10. csapásként –, hogy 

a zsidóknak (14. dia) áldozati bárányt kellett levágni és a bá-

rány vérével meghinteni az ajtófélfát és a szemöldökfát. A bá-

rány vére volt az a jel, amely által megmenekültek azok a zsi-

dók, akik megtették azt, amit Isten kért tőlük. Az a ház, ame-

lyiknek nem volt meghintve az ajtófél – és szemöldökfája, ott 

az az elsőszülött meghalt. Ebben a történetben a bárány vére 

volt a pusztulástól, a haláltól való menekülés egyetlen esélye. 

Ez a történet mutat rá, hogy az ÚSZ-ben is Jézus Krisztus Isten 
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elsőszülötteként, egyszülötteként jött ebbe a világba és halt 

meg a kereszten. A Bárány vére a záloga annak, hogy minden 

bűnt megmosson. Ezért mondja János apostol (15. dia): „Jé-

zusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 

[…] 9Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja 

bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” I Jn 

1,7b.9. Ezért hangzik el Isten szájából ez a mondat (15/a dia): 

„…Ímé, az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bű-

neit!” Jn 1,29. Aki Jézus Krisztusnak megvallja bűneit, behívja 

az életébe, annak elég a Bárány vére, az valóban 

megmosattatik és bocsánatot nyer. Egyszer egy igehirdetésben 

hallottam, s ez engem akkor nagyon megaragadott. Mindegy, 

hogy valakinek egy zsebkendőnyi bűne van, vagy egy kami-

onnyi, nem mehet be a Mennyországba. De a Bárány vére min-

den bűnt elfedez és tisztára mos, ahogy Dávid is átélte, mikor 

elbukott (16. dia): „moss meg engem, és fehérebb leszek, 

mint a hó.” Zsolt 51,9b. Ez az egyetlen egy feltétele van an-

nak, hogy valakinek örök élete legyen. Akit Jézus vére meg-

tisztított – hangsúlyozni kell, nem bűntelenné tette, hanem 

megbocsátotta és megtisztította – annak örök élete van, azaz 

ott lesz Vele együtt a Mennyországban. Erről beszél János a 

Jelenések könyvében, mint feltételről. (17. dia) Nem pénz, 

nem vagyon, nem jócselekedetek, nem érdemek, nem erények, 

nem a jellem, hanem a Bárány vére. S ez elég! Ez szükséges, 

de egyben elégséges! Ezért írja János apostol igehirdetési alap-

igénkben (18. dia): „Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és 

honnan jöttek? 14Ezt mondtam neki: Uram, te tudod. Ő így 

válaszolt: Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és 

megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány véré-

ben.” Jel 7,13b-14.Ez az egyetlen egy feltétele van, s örök élet 

vasárnapján erről az egy feltételről kell beszélnünk. Ha ezt az 

egy feltételt elfogadtuk, akkor Jézus ígéretéért, érdeméért, 

megváltói művéért örök életünk lehet. (19. dia) De milyen lesz 

ott? Hova készül a Krisztusban hívő ember, aki a Bárány véré-

ben megmosattatott? Különös jelentőséggel bír ez a kérdés egy 
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ilyen vasárnapon, mikor arra emlékezünk, hogy 134 testvérün-

ket kísértük el utolsó útján. Az a (20. dia) virágzó, sikerekben, 

örömökben, nehézségekben, terhekben gazdag életünk egyszer 

befejeződik, s a kérdés: Hova megy az ember halála után? S ez 

a kérdés minden embert, szegényt és gazdagot, hívőt és nem 

hívőt, beteget és egészségest egyaránt foglalkoztat, fel merül 

mindenkiben életében legalább egyszer az a kérdés is (21. dia), 

hogy mi van a halál után? Ha befejeződik ez a földi élet, már-

pedig befejeződik, efelől ne legyenek kétségeink, akkor mi lesz 

a halál után. Isten nem hagy bennünket kétségek között, hanem 

világosan, egyértelműen beszél arról, hogy a halál után van 

folytatás. Minden ember részesül a feltámadásban, minden em-

ber feltámad, de ami szintén nagyon fontos kérdés, hogy mire, 

hova támad fel? Csupa fontos kérdések, melyek felmerülnek 

örök élet vasárnapján és talán az emberek nem is gondolkod-

nak ezeken, nem veszik komolyan, mert az élet, a mindennapi 

élet nyűgei, terhei, örömei, sikerei miatt nem foglalkozik velük 

(22. dia): 

- Mi van a halál után? 

- Hova megy az ember halála után? 

- Mire, hova támad fel? 

- Milyen lesz ott? Hova készül a Krisztusban hívő ember, aki 

a Bárány vérében megmosattatott? 

Jelenések könyvében felolvasott Igénk mindezekre világosan 

válaszol! Ebben az igeszakaszban azt látjuk, a halál után nem a 

csend, a nihil, az üresség van, hanem Igénk arról beszél, élet van! 

Jézus körül mindig élet van! A halállal nem befejeződik minden, 

hanem utána kezdődik a második felvonás! (23. dia) Az első fel-

vonás a földi életünk, a második felvonás a halál utáni életünk! 

Isten Igéje tehát életről beszél, de az nem mindegy, hogy milyen 

ÉLET!? Az első, amit le kell szögeznünk az Ige alapján, az első 

kérdésre válasz, hogy a halál után van élet! 

A második kérdés, hogy hova megy az ember a halál után? Ezt 

sem rejti véka alá Isten Igéje! (24. dia) Van két pontja életünknek. 

Az élet kezdetén és a halálunkkor. Ebben a néhány évtizedben dől 
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el, hogy hol lesz és hogyan lesz a folytatás! Halálunk bekövetkez-

tével élet jön, élet és (í)télet, azaz (25. dia) örök élet és örök kár-

hozat. Vannak, akiket ez megrémiszt, sőt vannak, akik ezt egye-

nesen fenyegetésnek veszik. Vannak, akik szerint, amikor a lel-

kész ilyenről beszél, akkor fenyeget, rémiszt, félelmet kelt, szere-

tetlen. Pedig erről az Ige beszél. És azért beszél erről, hogy senkit 

se érjen meglepetésként. Senki se hivatkozhasson arra, hogy „én 

nem tudtam…”. Ahogy a gazdag és Lázár példázatában beszél Jé-

zus erről a helyzetről. Van a népnek Mózesük, van prófétájuk, akik 

erről beszélnek. Az, hogy ki hogyan fogadja, már az egyén dön-

tése, de komolyan kell(ene) vennünk Isten szeretetből fakadó fi-

gyelmeztetését és intését. (26. dia) Ezzel az ábrával pedig megért-

hetjük arra a kérdésre a választ, hogy mire, hova támad fel az em-

ber. Mert mindenki feltámad, de valaki az örök életre, valaki pedig 

az örök ítéletre. Igénk most (27. dia) erről a helyzetről beszél, ami-

kor a Bárány vérében megmosattak ott állnak Isten trónja előtt. 

Minden népből, nemzettségből, azaz magyarok, németek, zsidók, 

kínaiak és romák, minden nemzettből valók és minden nemzett-

ségből, minden korosztályból valók, akik elfogadták Jézus Krisz-

tust, megtértek, hitrejutottak, bűnvallók és bocsánatot nyertek. A 

hívő ember arra készül, hogy akiben hitt ezen a földön, találkoz-

hasson vele színről-színre, azaz Jézus Krisztussal! (28. dia) „íme, 

nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és 

nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt 

és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve […] Az üdvösség 

a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé! 11Az angyalok 

mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra 

borultak a trón előtt, és imádták Istent”. (9. és 11. vers) 

(29. dia) Milyen lesz ott? Hova készül a Krisztusban hívő em-

ber, aki a Bárány vérében megmosattatott? Ezekre nincsenek is 

szavak. El sem lehet mondani. Olyan egyszerűen írja ezt le Pál 

apostol hivatkozva Ézsaiásra (29/a dia): „Amit szem nem látott, 

fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette 

el Isten az őt szeretőknek.” I Kor 2,9. 
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Jézus azt mondja ebben a könyvben, bemutatva a Mennyorszá-

got a Benne hívőknek (30. dia): „4és letöröl minden könnyet a 

szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, 

sem fájdalom nem lesz többé.” Jel 21,4. 

Ott le fog törölni minden könnyet, mindent, ami sebet ejtett ez 

a világ a Krisztusban hívő emberen, azt Ő begyógyítja. Ilyen 

helyre készülnek a Krisztusban hívők! Ez az ígéret azoké, akik Jé-

zusban hisznek. 

Örök élet vasárnapja ezt üzeni mindeni számára, különösen, 

akik itt maradtunk, akik most emlékezünk, akiknek családtagjait, 

azt a 134 embert elkísértük utolsó útjára. Ezt üzeni, és erre figyel-

meztet, hogy ezek mellett a kérdések (31. dia) mellett ne menjünk 

el, hanem őszintén tudjunk rájuk válaszolni, s akiknek még nin-

csen meg ez a reménységük, tekintsenek a Bárányra, Jézus Krisz-

tusra, aki által minden el lett készítve! 

 

         Ámen! 

 


