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És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet: nagy földrengés támadt, és a 

nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha, a telihold olyan lett, mint a vér, és az 
ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, 
amikor nagy szél rázza; az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, 
minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a 
vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a 
barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: 
„Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a 
Bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és ki állhat meg?” 

 
Imádkozzunk!  
 
Urunk! Ahogyan megyünk sorban a Jelenések könyvében, egyre nagyobb 

nyomorúságokról, egyre félelmetesebb katasztrófákról olvasunk. De hiszen ha 
körültekintünk magunk körül, ennek előjeleit már most tapasztaljunk. Éppen 
ezért hadd kérjünk arra, hogy még szorosabban hadd kapaszkodjunk Beléd! 
Hiszen Te nem csak a haragnak az Istene vagy, hanem Te vagy a kegyelem 
Istene is! Hadd köszönjük meg Neked, Urunk, hogy elkészítetted a kegyelmet, 
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elkészítetted a megváltást, hogy tart még a kegyelmi idő, és hogy át lehet még 
szívünket Neked adnunk. Kérünk Urunk, hogy ez megtörténjen! Ha pedig 
megtörtént már, akkor hadd legyünk hűségesek mindvégig! Hadd álljunk meg 
minden nyomorúság, minden nehézség közepette! Kérünk, Urunk, hogy az 
Igéből, ami nekünk szóló üzenet, értsük meg, és éljük meg a Te dicsőségedre! 
Így kérünk, hogy add Lelkedet, hogy Ő magyarázza Igédet, mert mi magunktól 
magyarázni azt nem tudjuk. Kérünk, hogy légy velünk, és szenteld meg ezt az 
órát! Mint ahogy kérünk: szenteld meg a mi életünket is!  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése:  
 
 
De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az ÚR nevét, mert a Sion 

hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az ÚR ígérete szerint, és azok 
menekülnek meg, akiket elhív az ÚR. (Jóel 3,5)  

 
 
Igehirdetés 
 
Kedves Testvérek!  
Ahogyan már kéthéttel ezelőtt is mondtam: a Jelenések könyve nem 

könnyű nyári olvasmány. De hiszen a bajok, a betegségek, a nyomorúságok, a 
háborúk sem szoktak nyári szünetet tartani.  

Tegyük fel újra és újra ugyanazt a kérdést: „Mit üzen nekünk Isten ezekből 
a nehezen érthető igeszakaszokból? Hogyan készít fel a nem túl rózsás jövőre? 
Hogyan ragyog fel számunkra mégis mindezek ellenére a reménysugár?  

 
Tehát most, ezen a vasárnap délelőttön három pontban keressük Isten 

üzenetét. Az első pont az, hogy mit mond az Ige? A második: fedezzünk fel 
érdekes párhuzamokat. És végül, harmadjára legyen szó a keresztyén 
reménységről.  

 
 Mit mond tehát Isten Igéje? Először is ezt nézzük meg!  

től ke
Ahogyan már két héttel ezelőtt is láttuk, a Jelenések könyvének 4. 

részé zdve az Ige már nem a múltra, és nem a jelenre vonatkozik, hanem a 
jövőre. A most felolvasott néhány igeversben látunk természeti jelenségeket, 
mint az ítéletnek az eszközeit, és látjuk ezek hatását az emberiségre.   

1 
Most először ezeket vegyük végig. Ez a kép elkeserítő, nehezen 

megfogható Ige. De majd látjuk később a reménységet is.  
 

►Az első tehát a természeti csapások sorozata.  
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Így kezdődik az Ige: És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet… Nem 
írja itt ki ez az igevers, hogy itt Jézus Krisztusról, a Bárányról van szó, de tudjuk 
már a 4. vagy 5. verstől kezdve, hogy a Bárány az, Aki feltöri a hétpecsétes 
könyvet. És láttuk két héttel ezelőtt az első négy pecsét feltörését, múlt vasárnap 
az ötödikét, és most következik a hatodik pecsét.  

• Ennek nyomán először is nagy földrengés támadt.  
Elég sokszor találkozunk földrengésekkel, hála Istennek nem itt, 

Budapesten, nem Magyarországon, de a világ tele van földrengésekkel. Egyszer 
– egy vagy két évvel ezelőtt – olvastam egy érdekes cikket arról, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok Geológiai Intézetének jelentése és felmérése szerint 
a földrengések egyre pusztítóbb módon rázzák meg földünket, és a rengések 
száma is növekedő tendenciát mutat. Tehát nem csak azért tapasztaljuk azt, hogy 
egyre több a földrengés, mert a média gyorsan közvetíti hozzánk, a hírek nagyon 
gyorsan terjednek, és a világ legeldugottabb vidékéről is mindenféle hír 
elérkezik hozzánk, hanem objektíve is, valóságosan is több földrengés, és 
súlyosabb földrengés van, mint korábban volt. De mindezek csak előjelek! A 
hatodik pecsét földrengéséhez képest, ezek a földrengések, amelyeket 
mostanában a világban tapasztalunk, valószínűleg eltörpülnek.  

• Aztán az olvassuk, hogy a nap elsötétült.  
Lehetne itt gondolni napfogyatkozásra. Hogy milyen egy teljes 

napfogyatkozás, arról képet alkothatunk a 6 vagy 7 esztendővel ezelőtti teljes 
napfogyatkozás alapján, amikor a fél ország felkerekedett, hogy a Balaton és a 
Dunántúlnak azokra a vidékeire menjen, ahonnan a teljes napfogyatkozást látni 
lehetett. Valóban megrendítő élmény volt! De lehet, hogy nem 
napfogyatkozásról van szó, hanem esetleg valamilyen repülő tárgy takarhatja el 
a napot, vagy anyag-felhő, porfelhő, olyan mértékben, mint amire szintén volt 
már példa egy-egy óriási vulkánkitörés következtében: sok száz kilométeres 
körzetben olyan füst és vulkáni hamufelhő keletkezik, hogy az teljesen eltakarja 
a napot, és éjszakai sötétség borul a tájra.  

• Aztán a következő jelenség, amiről olvasunk, hogy a telihold olyan lett, 
mint a vér.  

Ez a holdfogyatkozásnak a leírása. Nem tudom, hogy a testvérek közül 
látott-e már valaki teljes holdfogyatkozást? Ilyenkor nem szokott eltűnni teljesen 
a hold, tehát nem sötétül el teljesen, mert ahogyan a Föld árnyéka betelíti, 
betakarja teljesen a Holdat, a földi légkörön keresztül egy bizonyos szórt fény 
mégis csak rávetül a Holdra, és ezért egy mély, sötét, nagyon halványan látható 
vörös színe lesz a holdnak. Tehát akik látott már holdfogyatkozást, az tudhatja, 
hogy ilyen. S amikor azt olvassuk az Igében sok helyen, hogy „a hold vérré 
válik”, az azt jelenti, hogy a Föld árnyéka eltakarja a Holdat.  

De – és erre lehet mondani azt, hogy tulajdonképpen a holdfogyatkozás a 
legtelibb telihold. Hiszen tudjuk, hogy telihold akkor van, amikor a Nap, a Föld 
és a Hold nagyjából egy egyenesbe esik. Akkor látjuk a holdat teljes kerek 
egésznek. De hogyha hajszálpontosan egy egyenesbe esik a három égitest, akkor 
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már nem teliholdat látunk, hanem akkor van holdfogyatkozás. Tehát azt 
mondhatjuk, hogy „ez a legtelibb telihold!”  

De itt is elképzelhető, hogy valamilyen repülő tárgy takarhatja el a holdat. 
Vagy szintén valamilyen ugyanolyan felhő, vagy hamufelhő sötétíti el a holdat, 
mint amiről az előbb beszéltem.  

• A következő jelenség: az ég csillagai lehullottak a földre.  
Nyilvánvaló módon nem azokra a csillagokra kell gondolni, amelyek 

tőlünk sok tízezer, százezer, millió fényévre vannak, és amelyek tulajdonképpen 
napok. Hiszen ha ezek a napok lehullanának a földre, akkor abban a pillanatban 
az egész föld elgőzölögne. Hanem: ahogyan a magyar nyelv is „csillaghullás”-
nak nevezi a meteorrajokat, amikor beérnek a föld légkörébe, és úgy tűnik az a 
szemünk előtt, mintha csillagok repülnének az égen, és hullanának lefelé. 
Nyilván ilyen meteorrajokra kell gondolni. Vagy pedig másféle égi jelenségekre, 
amelyek a valódi csillagokkal kapcsolatos jelenségek. Nem tudjuk, hogy 
igazából itt Isten Igéje mire vonatkozik. Mindezek, amiket idáig elmondtam, 
különböző természeti jelenségekről, ezek csak feltételezések.  

• Az is feltételezés, amit most mondok, hogy így folytatódik az Ige: „az ég 
is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs”..  

Ezt is jól kell érteni! Ez valami hasonló katasztrófa lehet, mint amilyen az 
özönvíz során történt. Hiszen a teremtéstörténetben azt olvassuk, Mózes 1. 
könyvében: Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy 
elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és 
elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. (1Móz 
1,6-7) Nagyon valószínű, hogy az özönvíz nem egy sima, negyven napig tartó 
eső volt, hiszen az mégsem tudta volna úgy elborítani a földet, hogy még a 
legmagasabb hegyeket is elborítsa. Így olvassuk a vízözön történetében: 
„..fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég 
csatornái.” (1Móz 7,11). Valószínűleg az a bizonyos boltozat, amely 
elválasztotta a boltozat alatt lévő vizeket a boltozat felett lévő vizekről, ez a 
boltozat szűnhetett meg a vízözön elindulásakor, s így szakadt rá a földre az a 
hihetetlen nagy vízmennyiség, ami aztán az egész földet elborító vízözön-
katasztrófát okozott. És lehet, hogy itt egy újabb, másféle boltozatról van szó. 
Egy másféle szféra megsemmisüléséről beszél az Ige. Hiszen különféle szférák, 
különböző boltozatok veszik körül a földet. Egy ilyen szféra pl. az ózonréteg is, 
aminek a kilyukadásáról, és ennek a lyuknak a növekedéséről nagyon sokat 
hallottunk az elmúlt években, évtizedekben.  

Tehát itt, amikor azt olvassuk, hogy az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő 
papírtekercs, akkor valószínűleg arról van szó, hogy ismét megsemmisül 
valamilyen szféra, ami körbeveszi a földet, egy védő mechanizmus semmisül 
meg.  

• És végül: „minden hegy és sziget elmozdult a helyéről”.  
Ez nyilván annak a nagy földrengésnek a hatása, amit először olvasunk.  
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Tehát a természeti csapások sorozata van előttünk, egyre fokozódó 
leírásban, egy mindent átfogó katasztrófa van szemünk előtt. De ez még nem a 
vég! Hiszen a Jelenések könyve folytatódik tovább.  

 
►Lássuk, hogy ezeknek a csapásoknak, ezeknek a katasztrófáknak milyen 

hatása van az emberiségre!  
• Itt azt szeretném megjegyezni először is, hogy mindenkiről szó van! 

Minden emberről szó van. Ezt lehet látni a felsorolásból: „A föld királyai, a 
fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok 
mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiba…”  

Tehát ebben a felsorolásban szó van vezetőkről, a föld hatalmasairól, 
királyokról, vezérekről, de szó van a szolgákról is. Szó van szabadokról, és szó 
van szolgákról is. Tehát mindenféle fajta emberről szó van! Az egész 
emberiséget felöleli ez a hatás. És már csak onnan is lehet sejteni, hogy minden 
emberről szó van, mert a felsorolás hétfajta embert sorol fel.  Tudjuk azt, hogy a 
„hét”, az a teljességnek a száma: A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a 
gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok … Tehát hétféle embertípust 
sorol fel az Ige, s ezt azt jelenti megint csak, a bibliai szimbolikát értve, hogy itt 
mindenkiről szó van.  

• A második, amit megtudunk az emberekről, hogy el akarnak rejtőzni: 
barlangokba és a hegyek sziklái közé.  

Tudjuk, hogy népek vezetőinek, vagy hihetetlenül gazdag embereknek 
atom-biztos bunkerei vannak nagy hegységek mélyén, felhalmozott élelmiszer-
készlettel, és egyéb szükséges használati eszközökkel. Valami ilyesmit kellene 
elképzelnünk, hogy az akkor élő emberiség így próbált – hogy úgy mondjam – 
atom-biztos, csapás-biztos helyekre elvonulni: barlangokba, hegyek sziklái közé. 
Ezek lehetnek akár természetes, akár mesterséges, ember által készített 
óvóhelyek. Így mondja az Ige: „mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek 
szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: „Essetek ránk, és rejtsetek 
el minket…”   

• A harmadik, ami jellemző az emberiségre, hogy most már tudják, miről 
van szó! Hiszen így folytatódik: „Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi 
trónuson ülő arca elől, és a Bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy 
napja, és ki állhat meg?” Most már itt szó sincs arról, hogy az emberiség ne 
tudná, hogy Kinek a kezéből származnak ezek a csapások.  

Most még ez a világ megpróbálja letagadni Istent. Most még ez a világ azt 
mondja, hogy „Nincs Isten. Ezek csak véletlenek!” „Ezek a csapások véletlenek, 
nincs bűn, nincs teremtés. Ezért nincs szükség megváltásra sem, mert hiszen 
nem volt bűneset, és a bűn kiküszöbölhető”… Még sokféle badarságot mond az 
ember. De eljön majd a csapásoknak olyan mélysége, amikor minden ember 
kénytelen lesz azt vallani, hogy „Igen, van Isten!”  

És ez az Isten bocsátja ránk ezeket a csapásokat. És jaj, próbáljunk meg 
elmenekülni az Ő haragjuk elől! A királyi trónuson ülő arca elől, és a Bárány 
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haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy és félelmetes napja… Akkor majd 
tudják, hogy miről van szó. De akkorra már megkeményedtek, akkorra már 
végkép megkeményedtek, és megátalkodtak, és eszük ágában sincs megadni 
magukat Isten kegyelmének. Akkor már Isten haragja, akkor már Isten pusztító 
orcája tekint rákjuk, és nem hajlandók Istenhez fordulni.  

Ezt később is több helyen olvassuk az Igében. Nagyon-nagyon 
megdöbbentő, ahogyan leírja, s majdnem mindig ugyanazon szavakkal ismétli 
János, a Jelenések könyvének írója:  „A többi ember pedig, akiket nem öltek meg 
ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az 
ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, rézből, kőből meg 
fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak; és 
nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és 
lopásaikból sem”. (Jel 9,20-21). Vagy később, a 16. részben majdnem állandó 
visszatérő módon szintén ilyesmiről olvasunk az Igében: „…és az emberek 
gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van 
ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki.” 
(Jel 16,9). Aztán később: „…kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a menny 
Istenét, de nem tértek meg cselekedeteikből” (rész 11. vers).  

Igen, nehéz idő lesz ez! Amikor az emberek már tudni fogják, hogy mi 
újság. Tudni fogják, hogy Kinek a kezéből származik mindez, és ahelyett, hogy 
megtérnének, ahelyett, hogy dicsőséget adnának Istennek, ahelyett egyre jobban 
belekeményednek a bűnbe, egyre megátalkodottabbak lesznek, és nem térnek 
meg cselekedeteikből.  

Kedves Testvérek! Ez vár majd a földre, és ez vár majd az egész 
emberiségre. Már azokra, akik itt lesznek. Mert hiszen amit eddig elmondtam, 
ez valóban félelmetes, ebben úgy tűnik, hogy semmi reménység nem lenne. 

 
 De próbáljunk meg most a sorok között olvasni, és érdekes 
párhuzamokat felfedezni!  

Először is hadd olvassak fel néhány verset Jóel próféciájából, amikor az Úr 
napjáról ír: Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és 
leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat 
látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. 
Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap 
elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes napja. De 
megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az ÚR nevét, mert a Sion hegyén és 
Jeruzsálemben lesz a menedék az ÚR ígérete szerint, és azok menekülnek meg, 
akiket elhív az ÚR. (Jóel 3). 

2 

Azt szoktuk mondani, hogy általában minden próféciának többszörös 
beteljesedése van. A jóeli prófécia végső beteljesedése majd úgy következik be, 
mint ahogyan azt a Jelenések könyvében olvastuk a mai Igében, s majd a 
későbbiekben is.  

De mikor teljesedett be először?  
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Először akkor teljesedett be, amikor az Apostolok cselekedeteiről írott 
könyvben az első pünkösdről olvasunk. Az ünnepre összegyülekező nagy 
sokaság hallotta azt a nyelv-csodát, ami talán a legjellemzőbb volt az első 
pünkösdre, hogy mindenki a maga anyanyelvén hallotta a galileai tanítványokat, 
hogy hirdették az Isten felséges dolgait. És ekkor előállt Péter apostol, és egy 
nagy pünkösdi beszédet mondott, amelynek nyomán háromezer ember tért meg. 
Péter így kezdte a pünkösdi beszédet: „Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden 
lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! Mert nem részegek 
ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, 
amiről Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök 
Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok 
látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és 
szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is 
prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet 
és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és 
fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül…” (ApCsel 
2,14-21). És miután Péter apostol idézte Jóel próféciáját, ezután elkezdi hirdetni 
az összegyűlt sokaságnak Jézus Krisztust mint Messiást, mint meghalt, de 
feltámadott Megváltót. És lássuk meg, hogy nagyon érdekes dolog, hogy Péter 
apostol pünkösdi beszédében nem a Szentlélekről prédikált. A Szentlelket csak 
megemlíti, nem Róla prédikál, hanem folytatódik Péter prédikációja, és végig-
végig Jézus Krisztusról prédikál.  

INNENAzt lehet mondani, hogy a jóeli prófécia első fele a Szentlélek 
kitöltetésekor következett be. Az, hogy hogyan szólnak, hogy álmokat álmodnak 
még a szolgák és a szolgálók is, tehát a Szentlélek kitöltetéséről szól.  

De vajon mikor következett be a második fele ennek a próféciának, 
ezeknek a természeti jelenségeknek? Hiszen nem tudunk arról, hogy pünkösdkor 
ilyen természeti jelenségek bekövetkeztek volna. És miután Péter apostol 
pünkösdi prédikációja Jézus Krisztusról szól, és nem a Szentlélekről, ezért azt 
mondhatjuk, hogy ezek a természeti jelenségek Jézus Krisztus kereszthalálakor 
teljesedtek be!  

Nézzük csak végig! Nézzük végig azokat a jelenségeket, amelyeket a 
Jelenések könyve, a mai Ige felsorol! És próbáljuk meg ezeket összevetni 
azokkal a jelenségekkel, amelyek Jézus halálakor következtek be!  

• Először is Jézus kereszthalálakor volt földrengés. Erről olvasunk 
mindegyik evangéliumban.  

• Aztán a nap elsötétült: Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az 
egész földön. (Mt 27,45) De tudjuk azt, hogy ez nem lehetett napfogyatkozás. 
Ugyanis a zsidó húsvét akkor kezdődik, amikor beáll a telihold ideje. Nissán 
hónap 14-15. napján van a zsidó húsvét, ők pedig a hold szerinti naptárat 
használják: mindig újholdkor van a hónap első napja. Tehát a 14-15. nap 
fordulója akkor van, amikor telihold van. Tehát a nap elsötétülése nem lehetett 
napfogyatkozás, mert teliholdkor nincs napfogyatkozás!  
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• Aztán azt olvassuk, hogy a telihold olyan lett, mint a vér. Nem tudom, 
nem is tudtam utánanézni, hogy vajon Jézus halálakor volt-e holdfogyatkozás. 
Ezt a csillagászok meg tudnák nézni. De a telihold miatt éppenséggel lehetett 
volna, hiszen azt mondtam, hogy a holdfogyatkozás a legtelibb telihold, amikor 
a Föld teljesen eltakarja a Holdat. De lehet valami olyan jelenség is Jézus 
halálakor, ami elsötétítette a napot, az sötétített el a holdat is, és ezért volt a hold 
olyan halvány-vörös színű.  

• aztán a csillagok is elsötétedhettek. Hiszen ha valami felhőszerűség 
okozta a sötétséget, akkor az a csillagokat is elsötétíthette.  

• És végül olvasunk arról is Jézus kereszthalálakor, hogy a sziklák 
meghasadtak. Nem mondom azt, hogy a Jelenések könyvének minden 
természeti jelensége megtalálható párhuzamként Jézus halálánál, de a többségük 
megtalálható.  

S ugyanakkor látható egy lelki, nagyon érdekes, de ellentétes párhuzam. 
Hiszen van egy énekünk, amit sokszor szoktam énekeltetni, mert az egyik 
kedvenc énekem, ami így kezdődik: „Aki értem megnyíltál, rejts el ó örök 
kőszál…” (RÉ 458). És ez utalás Jézus kereszthalálának lelki értelmére, s 
ugyanakkor utalás a 2Móz 33,18-23-ra is, amit ismernek a testvérek, mert híres 
Ige, és mi is prédikáltunk már erről: Mózes pedig ezt mondta: Mutasd meg 
nekem dicsőségedet! Az ÚR így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és 
kimondom előtted az ÚR nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és 
irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod - mondta -, mert 
nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az ÚR: Van 
itt hely nálam, állj a kősziklára! És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla 
hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem 
kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. (2Móz 
33,18-23).  

Itt is (a mai Igében), Mózesnél is kősziklába való elrejtőzésről van szó, 
méghozzá Isten pusztító orcája elől történő elrejtőzésről. Azt mondja Isten, hogy 
az Ő orcáját senki sem láthatja anélkül, hogy meg ne halna. És ezért kellett 
Mózesnek a kőszikla hasadékába beállnia. Ráadásul Isten még a kezével is 
eltakarja őt! És így aztán, amikor elvonult Mózes előtt az Isten dicsősége, akkor 
hátulról megláthatta az Ő dicsőségét.  

Ez lelki értelemben – erről már sokszor volt szó –, hogy Isten haragja elől 
Jézus Krisztusban lehet elrejtőzni. Ahogyan az énekünk is mondja: „Aki értem 
megnyíltál, rejts el ó örök kőszál…” Mert az Atyának a bűn ellen való haragja, 
haragjának a teljes súlya Jézus Krisztusra nehezedett ott, a kereszten. És amikor 
bekövetkezett a sötétség, az azt is jelentette, hogy az Atya elhagyta Jézust, 
hiszen a sötétség jelképesen a bibliai szimbolikában mindig az istennélküliség 
állapotát jelentette. És ezért kiáltott Jézus úgy a kereszten: „Én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engemet?” (Mt 27,46;  Mk 15,34; Zsolt 22.2).  

Tehát a mai Igében, hogyha a keresztyén reménységet keressük, akkor 
olvassunk a sorok között és találjuk meg ezt az érdekes párhuzamot, hogy Jézus 
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halálakor is voltak természeti jelenségek, amelyek nagyon hasonlóak ahhoz, 
mint amit itt leír a Jelenések könyve! És Jézus kereszthalálának a lelki 
szimbolikáját is ki lehet így fejezni, hogy a kősziklába elrejtezni, amely 
meghasadt értem. Mert Jézus Krisztus az a kőszikla, ahogy sajátmagáról is 
sokszor így beszél, hogy Ő az a sarokkő, amelyet az építők elvetettek (v.ö. Mt 
21,42; Mk 12,10; Lk 20,17; ApCsel 4,11; Ef 2,20; Zsolt 118,22). Ő az a 
kőszikla, amelyik megrepedt értünk, és ezekbe a hasadékokba el tudunk rejtőzni 
az Isten orcája, haragja elől. Ez a megváltás jelképes szavakkal kifejezve.  

 
 És éppen ebben van a mi keresztyén reménységünk, hogy nekünk 
egyetlen egy Istenünk van. Hogy ugyanaz az Isten lesz az ítélőbíró, a 

harag napjának a végrehajtója, Aki Jézus Krisztust a keresztre adta bűneinkért, 
és Akit feltámasztott a mi megigazulásunkért. Az emberiség akkor majd el akar 
rejtőzni a Bárány haragja elől, de most még Ő tényleg az Isten Báránya a 
számunkra, aki elveszi a világ bűnét. Most még tart a kegyelmi idő!  Most még 
átadhatjuk a bűneinket Neki! Most még Ő úgy a Bárány, hogy hordozza a világ 
bűnét.  

3 

Nem úgy van, ahogy sokan elképzelik, hogy az Ószövetség Istene kemény 
és bosszúálló Isten, az Újszövetség Istene pedig a kegyelmes és szerető Isten. 
Mert hogyha így lenne igaz, akkor a Jelenések könyvének is lenne egy külön 
Istene, aki megint csak a kemény és bosszúálló Isten. Olyan csodálatos, és ez a 
mi keresztyén reménységünk, hogy egyetlen egy Istenünk van, Aki az 
Ószövetségnek, az Újszövetségnek, sőt a Jelenések könyvének is az Istene. 
Egyetlen egy Istenünk van, Aki bosszúálló is, és kegyelmes is, aki bosszúját 
teljes egészében Jézus Krisztuson töltötte ki. Aki olyan kegyetlen lelki és testi 
szenvedések között halt meg a kereszten, hogy Magára vállalja bűneinket, az 
Istentől való távolságunkat, elesettségünket, istentelenségünket, hogy nem 
ismerjük az Istent, és nem tudjuk, hogy mi az Ő akarata. Isten bosszúállásának 
teljes súlyát Jézus Krisztusra vetette, és megmarad nekünk az Ő szeretete.  

De aki mindvégig elutasítja Isten kegyelmét, szeretetét, és nem hajlandó 
megtérni, aki mindvégig elutasítja a megváltást, az majd Isten bosszúálló arcával 
fog találkozni az utolsó időkben.  

 
 Mi tehát nekünk a teendőnk?  
Először is adjuk meg talán először magunkat Isten kegyelmének. 

Tegyük le a fegyvert, kapituláljunk Isten szeretete és kegyelme előtt! És aztán 
tegyük meg ezt újra és újra életünk idejében! Hiszen midig vannak döntéseink. 
Midig vannak olyan események az életünkben, amelyek megpróbálnak eltéríteni 
bennünket a keskeny útról, s ezekben a döntésekben újra és újra adjuk meg 
magunkat az Isten kegyelmének! Újra és újra Őt válasszuk! Hiába csábít 
bennünket a világ. Hiába próbál eltéríteni az úttól, minden eseményben, minden 
döntésben válasszuk újra és újra a keskeny utat, hogy ne térjünk le arról! Újra és 
újra adjuk meg magunkat az Isten szeretetének és kegyelmének! Szolgáltassuk 

! 
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ki magunkat Neki, mert ez az egyetlen lehetőség a hívő életre. És maradjunk 
hűségesek! Maradjunk hűségesek mindvégig! Maradjunk hűségesek, mert Ő 
hűséges hozzánk. Rejtőzzünk el az értünk meghalt Krisztusban, Aki feltámadt a 
harmadik napon! Rejtőzzünk el az Ő sebeiben, ahogy szokták ez kegyes nyelven 
mondani. Rejtőzzünk el Benne! És maradjunk Benne! Ne akarjunk onnan 
kijönni. Ne akarjuk a rejteket elhagyni! Maradjunk meg hűségesen mindvégig 
ebben a rejtekben! Ne úgy tegyünk, mint majd az utolsó időkben élő emberiség, 
amikor már nem lesz hit a földön: hogy elrejtőznek a barlangokban és a hegyek 
sziklái között, hogy a harag elől rejtsék el őket, megátalkodottságukban. Most 
még tart a kegyelmi idő! Most még ebbe a másféle Sziklába, ebbe a másféle 
Hasadékba, Jézus Krisztusba rejtőzzünk el! Hogy amikor Isten lát minket, akkor 
Jézus Krisztust lássa! Amikor Isten lát minket, akkor szeretett Fiát lássa, és 
bennünket is így lásson, szeretett fiaiként, örökbefogadott fiaiként, mint akik 
elrejtőztünk Krisztusban.  
 
Láttuk a természeti csapásokat, mint az ítéletnek az eszközeit, és ezek 
hatását a majd akkor élő emberiségre. Láttuk az érdekes párhuzamokat, 
amikor megpróbáltunk a sorok között olvasni. És most hadd töltse el 
szívünket a keresztyén reménység! Hogy az a Jézus Krisztus jön el majd 
másodjára, Aki eljött először. S ha az Övéi vagyunk, akkor nincs semmi 
félnivalónk!  

Gyakran szoktam idézni a Zsidókhoz írt levél 9. részének 27. és 28. versét. 
Hadd fejezzem be most is ezzel az igehirdetést: És amint elrendeltetett, hogy az 
emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is 
egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn 
hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.  

Ugye, kedves Testvérem, te üdvösségedre várod Őt?  
Ámen.  
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Imádkozzunk!  
 
Urunk! Köszönjük, hogy még el lehet rejtőzni a kőszikla hasadékában, 

üdvösségünkre, és nem az ítéletünkre. Köszönjük, hogy végigjárhatjuk úgy a 
hívő életet, hogy soha nem akarjuk ezt a rejteket elhagyni, hogy életünk minden 
döntésében, minden útján azt a területet választjuk, azt az utat választjuk, amely 
a rejtekben van. Urunk! Köszönjük, hogy így végigélhetjük hűségesen az életet, 
és bocsásd meg, amikor megpróbálunk erről az útról letérni. Terelj bennünket 
mindig vissza! Jöjj utánunk, mint elveszett juh után a pásztor…… 

 
 
(Vége a kazettának)  
 
 

 
Hangfelvételről lejegyezve. 
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HEIDELBERGI   KÁTÉ – XXIV. ÚRNAPJA  
 

62. Miért nem számíthatnak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való 
igazságunkként vagy annak valami részeként? 
Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélőszéke előtt megállhat, teljesen 
tökéletesnek és az Isten törvényével egészen megegyezőnek kell lennie, - a mi 
legjobb cselekedeteink is azonban ebben az életben mind tökéletlenek és bűnnel 
beszennyezettek. 
(5Móz 27,26; Gal 3,10, Jk 2,10; - Zsolt 130,3; Ézs 64,6; Jk 3,2; 1Jn 1,8). 
 
63. Nincsen hát semmi érdemük a mi cselekedeteinknek, holott Isten azt 
ígéri, hogy azokat mind a földi, mind a jövendőbeli életben megjutalmazza? 
Ez a megjutalmazás nem érdemünkért, hanem kegyelemből történik. 
(Lk 17,10; Róm 11,36).  
 
64. Nem nevel-e ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket? 
Nem, 
- mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a 
háládatosság gyümölcseit ne teremjék. 
(Mt 7,18; Jn 15,5; Róm 8,14). 

 
 


