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Károli fordítás:  
És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, 

a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak. 
És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz 
még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak? Akkor 
adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy 
kevés ideig nyugodjanak, a míg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az 
ő atyjokfiainak száma, a kiknek meg kell öletniök, a mint ők is megölettek.  

 
Új fordítás:  
És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, 

akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet 
megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották: „Urunk, aki szent és igaz vagy, 
meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a 
földön laknak?” Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott 
nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a 
szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. 
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Imádkozzunk!  
 
Köszönjük azt, drága Urunk, hogy a hit a Te ajándékod. Te vagy az, Aki 

azt beoltod a szívünkbe, Igéd és Szent Lelked által. Hiszen mi magunktól nem 
tudunk közeledni feléd. Nem tudunk imádkozni sem, halottak vagyunk 
bűneinkben. De Te vagy az, Aki megelevenítesz. Kérjük is ezt, hogy eleveníts 
meg! Eleveníts meg ebben a hőségben a Te szavaiddal! Köszönjük, hogy jó 
vagy, és köszönjük, hogy Te vagy, Aki mindent el tudsz végezni a mi 
lelkünkben. Köszönjük, hogy gondod van ránk, és köszönjük, hogy 
gyülekezeted lehetünk, a Te néped – Krisztus keresztje által. Segíts nekünk most 
egyedül Rád figyelni! Mindent kikapcsolva, csak a Te Igéidet engedve hatni a 
szívünkben.  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána 

megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt 
szeretőknek. (Jak 1,12) 

 
 
Igehirdetés  

Az ötödik pecsétet is Bárány nyitja fel. Ennek a pecsétnek a felnyitásával is 
feltárul egy titok, de nem jön már több lovas, ebben nincs szó ítéletről.  

A trónus közelében, ahová János apostol beláthatott, van egy oltár. Az oltár 
szerves tartozéka volt a templomnak, hozzátartozott az istentiszteleti 
szertartáshoz az áldozat, az áldozati állat, amelynek a vérét kiontották, 
kiöntötték az oltárra. Az áldozati oltár a szenthely bejáratánál állt. A vérben volt 
a bűnöknek bocsánata. Mózes 3. könyvében így olvassuk ezt: Ha bárányt visz az 
ő bűnért való áldozatául, nőstényt és épet vigyen. És tegye kezét annak a bűnért 
való áldozatnak a fejére, és ölje meg azt bűnért való áldozatul vágja le azt azon 
a helyen, ahol megölik az egészen égőáldozatot. És vegyen a pap a bűnért való 
áldozat véréből az ujjával, és tegyen az égőáldozat oltárának szarvaira, a vért 
pedig öntse az oltárnak aljára. (3Móz 4,32-34). A jeruzsálemi szentély alján 
már egy mély, kútszerű üreg is volt, ide engedték bele a vért. Ezt a vérgyűjtőt a 
lelkek kútjának is nevezték. Jánosnak nem volt szokatlan ez a látvány, de 
nekünk az.  
Az viszont neki is szokatlan, hogy az oltár alatt azokat a lelkeket látja, akik 
megölettek az Istennek beszédért és bizonyságtételéért, a melyet kaptak. A 
megölt mártírok lelkei várakoznak az Úr oltára alatt. Ezek a lelkek átmeneti 
állapotban vannak, várják a feltámadást. Isten Igéje azt tanítja, hogy a mi 
lelkünk tovább él, boldog, nyugodt, vagy éppen ellenkezőleg, nyugtalan, 
gyötrelmes állapotban. Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan tovább.  
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A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a versei beszélnek arról, hogy minden 
korban voltak, lesznek emberek, akik az életüket áldozzák fel Jézus Krisztusért, 
hitükért. Vannak, akiket viszont megkínoztak, másokat megszégyenítettek, 
megostorozás próbáját állották ki, sőt bilincseket és börtönt is. Megkövezték, 
megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket, akikre nem volt méltó a világ 
(Zsid 11,38), mert szenvedtek a hitükért.  

A mártír egyszerűen tanút jelent. (vö. ApCsel 1,8) A mártírok olyan 
emberek, akik tanúskodtak a Szentháromság Istenbe vetett hitükről, vallást 
tettek Urukról.  
A Szentírás is sok ilyen embert sorol fel. Dániel könyvében (rész 8,17-18) 
olvashatunk hitvallókról, akik kiállták a tűzpróbát, mert nem hajoltak meg az 
arany állókép előtt. Jeremiás is olyan prófétája volt Istennek, akinek sokat kellett 
emiatt szenvednie, de ő nem mondhat mást, nem közvetíthet mást, csak azt az 
élő Igét, üzenetet, ami rábízatott, ami csontjaiba rekesztett tűz (Jer 20,9), és 
ezzel az életét teszi kockára.  
Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben – bár még csak az egyház 
kezdeteiről tudósít –már ott van benne a keresztyénüldözés is, István vértanú 
halála (ApCsel 7), aki halála előtt azért még bepillanthatott ide, és ez adott neki 
erőt az utolsó percek elviseléséhez. És ez csak a kezdet volt. Az a hívő ember, 
aki komolyan veszi Krisztusát, ki van téve ennek, azt támadni fogják valamilyen 
szinten, családban, munkahelyen, mert az az élet szemet szúr a világban. Akkor 
ott kitetszik a másik ember bűnös volta, és ez fáj a másiknak, aki abba bele fog 
egyet szúrni legalább.  
Az üldözéseket nem Isten bocsátja az övéire, csupán megengedi azt, hogy 
megtörténjenek. A szót, a bizonyságtételt is Istentől kapták, kapjuk. A 
Szentlélek tanít meg minket arra, amennyiben erre szükség van, maga a 
Szentlélek adja szót a szánkba a megfelelő órában. Nem kell aggodalmaskodni! 
(vö. Mt 10,16-22) Valahol ebben benne van az ő kegyelme is, hogy méltóvá 
teszi őket a szenvedésre. Ettől a szenvedés még valóságosan az marad, 
fájdalmas és borzasztó. Fáj az embernek, ha családjából, szerettei köréből kapja. 
Vannak, akik nem is vállalják ezt az utat, meghátrálnak, inkább nem szólnak az 
álbékesség kedvéért, mondván, hogy abból nem lehet baj. (vö. Mt 10,32-33) 
Adatfelvételkor gyakran szoktak az emberek mentegetőzni. "Tetszik tudni, nem 
olyan volt abban az időben akkor, hogy meg lehetett volna keresztelni a 
gyermekemet, a hittanra való beiratkozásokról nem is beszélve." "Nézték, ki 
megy be a templomba, s én nem vállalhattam ezt a kockázatot." Mentegetőznek: 
Ezt akkor mindenki így csinálta! Pedig igazából a félelem volt nagyobb a hitnél. 
A világ fejedelme felajánl valamit cserébe. Egy kis fizetésemelés, előmenetel és 
az ember besétál a csapdájába. Ekkor már nem az engedelmesség, a szolgálat 
lesz a fontos, hanem valami más. Kínál kincseket, és elfelejtjük, hogy nekünk a 
ránk bízott drága kincset kellene megőrizni ama napra és közben az a kincs is 
megőriz minket a kísértések idején. (2Tim 1,14) 
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Bárcsak így lenne, hogy mi mindannyian méltók lehetnénk erre. Lehet, hogy 
most megállapítjuk, én nem. Viszont a hitünket Isten edzi, éppen ilyen próbák 
alatt.  
Nem mondom azt sem, hogy kívánjuk az ilyen helyzeteket, de a megtartatásban 
bizonyosak lehetünk. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mt 10,22; Mt 24,13; Mk 
13,13) 

Az elmúlt héten a gyerektáborban éppen a Márk 13-at gondoltam végig egy 
esti áhítatra. Talán ez volt az a szakasz, amelyik a beszélgetésünk során a 
legtöbb kérdést vetette fel a gyerekekben. Mert arról szól ez a fejezet, hogy mi 
fog következni erre a földre, mi várható. Nem az össznépi béke korszaka, hanem 
ellenkezőleg. Mert az emberek előtt gyűlöletesek lesznek a keresztyének, s még 
családon belül is halálra adják egymást. De mindezekben ott van Jézus ígérete 
is, amibe lehet erősen kapaszkodni. Sokan megriadnak, és nem vállalják a 
bizonyságtételt. 

Igen! Igaz, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Az ellenség, ha lehet, 
még a választottakat is eltérítené. De arra nézve ígéretünk van, hogy Isten nem 
hagy minket erőnkön felül megkísérteni, hanem megtart.  

A mártírok lelkei tehát ott vannak az oltár alatt, és kiáltoznak: „Uram, te 
szent és igaz, meddig nem ítélsz még…” Úgy szólítják meg Istent, hogy „Szent 
és Igaz”, mint Aki az igazság egyedüli letéteményese. A földnek a jogos, 
egyedüli uralkodója. „Miért nem állsz bosszút a mi vérünkért, azokon, aki a 
földön vannak?”  

Úgy tűnik ebből a mondatból, mintha a lelkek türelmetlenkednének, hogy 
nem bírják már tovább ezt a várakozást. Nem bírják már tovább nézni ezt az 
igazságtalanságot, ami a földön van. Mert tényleg nincs igazság a földön, és mi 
ezt ne is akarjuk megmagyarázni, mert valóban nincs.  

Itt arra apellálnak, hogy Isten szent és igaz, és nem nézheti el az 
igazságtalanságot, és majd csak bosszút áll értük hamar. Az igazságtalanságot 
nem is könnyű eltűrni, pláne, ha velünk teszi azt bárki is. Nagyon emberi ez a 
kérésük, pedig nem itt, a földön fogalmazódik meg, hanem a mennyben, hogy: 
„Meddig még? Mikor jössz, Uram az ítéletre? Hol az igazság? Meddig kell még 
szenvedni?”  

János szem- és fültanúja ennek a kiáltozásnak. Hogy sürgetik, szinte 
számon kérik Istent. Azt várnák el Tőle, hogy minél hamarabb cselekedjék, 
minél hamarabb vessen véget az igazságtalanságnak, álljon bosszút értük a 
népeken.  

Itt egy olyan szót használ a szentíró Isten megszólítására, amit mi is 
ismerünk, a „despota” szót, ami „önkényúr”. Mintha a keserűségüket engednék 
szabadjára, hogy „Ilyen vagy Istenünk, ilyennek látunk ebben a helyzetben”. 
Mint hogyha Őt figyelmeztetni kellene ebben a helyzetben, hogy mikor 
cselekszik már végre, és hogy miért kellett nekik ennyit szenvedniük.  
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Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon ismerős gondolatkör. Zsoltárokban is 
ott van ez a panaszkodás, hogy „Meddig még?... Jaj, nem bírom tovább…”  

Egy-egy helyzetben valóban nagyon nehéz kitartani, meg nem tántorodni. 
Olyankor úgy tűnik, hogy Isten nem is figyel oda, és mi aránytalanul sokat 
szenvedünk.  

Pedig azt olvassuk a Biblia első lapjain, hogy Ábel vére már kiáltott 
Istenhez, eljutott a fülébe (1Móz 4,10). Kain nem áshatta olyan mélyre, hogy 
Isten erről ne tudott volna. Az emberi gonoszságnak lesz következménye, van 
ítélet. Van ítélete minden bűnnek.  

Jézus Krisztus kereszten kiontott vére is erről beszél. Azt olvassuk erről, 
hogy jobbat beszél, mint Ábel vére. (Zsid 12,24). A nagy igazságtalanság az 
volt, Őt, a Szentet, a Tisztát, az Ártatlant úgy végezték ki, mint egy utolsó 
bűnöst. És Isten hajszálpontosan tud mindenről. Nála számon van tartva minden 
gúnyolódó szó, minden hátratétel, minden könny. Ő számolja azokat. Nincs 
közben amnesztia. Nyomasztó az embernek látni ezt a sok igazságtalanságot. 
Ilyenkor mi is sóhajtozunk, türelmetlenkedünk, és nehezen bírjuk kivárni, hogy 
mikor tesz már Isten végre valamit.  

Pedig Isten majd cselekszik, a maga idejében! És mi sem tehetünk mást, 
minthogy odamenekülünk az Úrhoz. Ahhoz az Úrhoz, Aki mindent kézben tart, 
s Aki a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is elkészíti.  

Mi is mondogathatjuk, hogy „Istenem, meddig még? Már összeroskadok a 
súly alatt, már nem bírom!” Jó az, hogy Neki mondhatjuk ezt el. És nem késik el 
az ígérettel az Úr.  

Itt is azonnal cselekszik. Ekkor kapják ezek a lelkek a hófehér ruhát, és 
kapják mellé a bíztató szavakat is, hogy még egy kevés ideig kell kibírnotok, 
még egy kevés ideig nyugodjatok, mert hogy még nem teljesedett be az atyafiak 
száma, még lesznek mártírok, még lesznek megölettek.  

Ez a válasz erről az oldalról nagyon drasztikusnak tűnik. De hogyha 
belegondolunk, akkor nem az. Mert ez jelenti a kegyelmi időszakot, hogy az 
még tart. Az Isten hosszútűrését, hogy Ő nem akarja a mi vesztünket, hanem az 
az akarata, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. És 
még nem telt be ez a szám. Hogyha szeretteimre, a gyülekezetre nézek, akkor 
olyan jó, hogy még nem telt be ez a szám. Még van lehetőség megtérésre. Még 
vár az Úr rájuk, még készít egy lehetőséget nekik. Még hirdethetjük az 
evangéliumot, még szólhatunk, még mondhatjuk. Még vezethetünk lelkeket 
Hozzá, az Ő kegyelméből. És ez jól van így.  

S kell, hogy ezt megértsék ott, ezek a lelkek is. Kapják a fehér ruhát, mert 
eltöröltetnek bűneik. Ezt is Jézus Krisztus érdeméért kapják, és nem a hűségük 
jutalmaként, nem az ő engedelmességük jutalmaként. És vigasztalás, hogy 
betekinthetnek az Isten terveibe, megérthetik, hogy rövid ez az idő.  

Bár itt, a földi időszámítás szerint, a mi emberi testünkben nagyon 
hosszúnak tűnik a szenvedés időszaka, de tudhatjuk a folytatást, hogy Isten igen-
igen nagy örök dicsőséget szerez. És itt Isten megigazít, helyre tesz. Újra és újra 
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átélhetjük bűneink bocsánatát, és szükségünk is van, hogy naponta ezt átéljük, 
hogy így legyen. De ott az a fehér ruha, mit kapunk, az nem fog beszennyeződni 
soha sem, örökre a mienk lesz, és örökre hófehér lesz.  

Az is ijesztő, hogy még nem telt be a mártírok száma, hogy lesznek még 
áldozatok, lehet, hogy mi is azok leszünk, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mit 
hoz a jövő ilyen értelemben. De azt tudhatjuk, hogy odajárulhatunk a kegyelem 
királyi székéhez, és szolgálhatjuk Őt.  

Ámen. 
 
 
Imádkozzunk!  
 
Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a Te véredet, amely jobban beszél, mint 

Ábelnek a vére. Köszönjük, hogy semmit nem tartottál vissza, hanem mindent 
odaadtál értünk, hogy életünk legyen. Köszönjük azt, Urunk, hogy Te lehetsz a 
mi bizodalmunk, és megváltója életünknek. Urunk! Add, hogy így legyen! 
Könyörülj rajtunk, hogy ne csak a szánk beszélje ezt, hanem add, hogy az egész 
életünk bizonyság legyen a világban! Urunk! Taníts bennünket erre! Bocsásd 
meg félelmeinket, aggódásainkat, önzésünket! Amikor nem merünk, vagy nem 
akarunk így élni, mert földi kincseket hajtunk, és nem a Te drága kincsedet 
őrizzük féltve. Köszönjük, hogy Te féltve őrzöl bennünket, és ígéreted szerint 
elkészítesz ama napra. Köszönjük, hogy a Te kezedből senki nem szakíthat ki. 
Még az üldözés, még a nyomorúság sem, még a halál sem, hanem Hozzád 
kerülünk így közelebb. Bocsásd meg, Urunk, türelmetlenségünket a szenvedések 
idején, amikor panaszkodunk, zúgolódunk! Köszönjük, hogy ehelyett 
fordulhatunk Hozzád, és kérhetünk Téged. Urunk! Kérünk most egy 
testvérünkért, akinek 21 éve halt meg az édesapja. Te adj neki vigasztalást az 
emlékezésben is! Te légy az ő hitének megerősítője! Neked adunk hálát az 
elmúlt hét táboráért, őrző kegyelmedért, az Igékért, amelyek ott hangoztak! 
Urunk! Add, hogy az Igék, amelyek ma is hangoztak, kinőjenek a szívünkben, 
és életet teremjenek, engedelmességre sarkalljanak, bizonyságtételre! Hogy 
vegyük azt komolyan, hogy kevés az idő, hogy szólni kell Rólad, hogy mások is 
megtartassanak Általad. Urunk! Hadd legyünk mi készek mindenre, és hadd 
tudjunk figyelni a Lélek indítására! Isten adja, hogy ezt tegyük! Hogy legyünk 
az Ő bizonyságtevői! A többit pedig bízzuk Rá, félelem és aggodalmaskodás 
nélkül! Bízzuk Rá, mert Ő megőriz, megerősíti hitünket, és szót ad a mi szánkba 
is!  

Ámen.  
 
 

 
Hangfelvételről lejegyezve. 
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HEIDELBERGI   KÁTÉ  XXIII. ÚRNAPJA  
 
59. Mi hasznát veszed, ha mindezeked hiszed? 
Azt, hogy Isten előtt Krisztusban megigazulok 
- és az örök életnek örököse vagyok. 
(Hab 2,4; Jn 3,36; Róm 1,16-17; Fil 3:9).  
 
60. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? 
Egyedül a Jézus Krisztusban való hit által oly módon, 
- hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen 
súlyosan vétkeztem és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt még mindig 
hajlandó vagyok minden gonoszra, 
- Isten mégis, minden érdemem nélkül, ingyen kegyelméből, nekem ajándékozza 
és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát (igaz voltát) és 
szentségét, 
- mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt mintha mindenben olyan 
engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus, 
- de csak akkor, ha e jótéteményeket hivő szívvel elfogadom. 
(Rm 3,21-22; 24; 28; Gal 2,16; Ef 2,18; Fil 3,9; - Róm 3,9; 7,23; - Tit 3,5; Róm 
3,24; Ef 2,8; 1Jn 2,2; Róm 4,4; 2Kor 5,19; 1Jn 2,1; - Róm 3,24-25; Róm 4,6-8; 
5,9; 18-19; 2Kor 5,21; - Jn 3,18; Róm 3,22).  
 
61. Miért mondod, hogy egyedül csak hit által igazulsz meg? 
Nem mintha hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt, 
- hanem azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága (igaz volta) és 
szentsége az én igazságom Isten előtt 
- és ezt semmi más módon nem fogadhatom el, sem sajátommá nem tehetem, 
hanem csak egyedül hit által. 
(1Kor 1,30; 2,2; 1Jn 5,10). 


