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(*Olvasható a szolgálat végén) 
Alapige (textus): Jel 7,4; 13-14 
És hallottam a pecséttel megjelöltek számát: száznegyvennégyezer pecséttel 

megjelölt Izráel fiainak minden törzséből…  
Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: „Kik ezek a 

fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?” Ezt mondtam nekik: „Uram, te 
tudod”. Mire ő így válaszolt: „Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és 
megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. 

 
 
Imádkozzunk!  
Urunk! Hadd adjunk Neked hálát mindazért, amit elvégeztél ennek a 

világnak a történelmében, hogy nem hagytad az emberiséget a bűnben; elküldted 
egyszülött Fiadat, hogy a kereszten megváltson minket. És Urunk! Minden az 
üdvösségnek története: kezdve az első emberpártól, keresztül Ábrahámon és 
Izsákon, a pátriárkákon, egészen a mi Urunk, Jézus Krisztusig, s aztán onnan 
tovább, az üdvösség történetében, egészen addig a napig, amíg elérkezünk a mi 
időnkig. Köszönjük, Urunk, hogy az üdvösségnek mi magunk is részei lehetünk, 
mert tart még a kegyelmi idő. És köszönjük, Urunk, hogy ez az üdvösség halad 
tovább, egészen addig, amíg a pogányok teljes számban be nem mennek, és 
akkor visszajössz ítélni eleveneket és holtakat. Urunk! Köszönjük, hogy nem 
vagyunk odavetve a sors kényének-kedvének, sem a Sátán játékszeréül, hanem 
akiket Te eleve elrendeltél, és kiválasztottál, azok a Te gyermekeidként végül is 
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olyan életet élhetnek, amely mindenféleképpen Hozzád jut el, az 
örökkévalóságig. Köszönjük, hogy ezt már most, ezen a földön megérezhetjük, 
átélhetjük. Kereshetjük a Te akaratodat, és engedelmeskedhetünk Neked. 
Urunk! Megvalljuk, hogy ez az engedelmesség az, ami olyan nehezen megy. 
Amikor meg is értjük akaratodat, olyan sokszor inkább a saját szívünk vágyait 
keressük és követjük, és nem azt, amit Te akarsz velünk véghezvinni. Kérünk, 
Urunk, hogy adj engedelmes szívet, Rád figyelő tekintetet. És így kérünk most 
ezen az órán is, hogy taníts bennünket Igédből, Szent Lelked által. Így könyörülj 
az Ige hirdetőjén, és valamennyiünkön, akik hallgatjuk a Te beszédedet! Légy 
velünk, Urunk!  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése:  
 
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem 
mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten 
szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (Róm 8,38-39).  

 
 
Igehirdetés 
 
Kedves Testvérek!  
Ahogy már többször is elmondtam, a Jelenések könyve nem egy könnyű 

nyári olvasmány. Most mégis a sok-sok nyomorúság és a sok-sok csapás 
közepette, amelyről olvasunk, egy kis fellélegzés következik: egy 
lélegzetvételnyi szünet következik. Mert a megváltottak két csoportjáról szól az 
Ige.  

Először is fel kell tennünk azt a kérdést, hogy kikről is van szó? És aztán 
tovább feltesszük ezt a kérdést úgy is, hogy ki az a száznegyvennégyezer, ki az a 
nagy sokaság? És végül, utoljára tegyük fel azt a kérdést is, hogy mi közünk van 
nekünk mindehhez?  

 
 Az első tehát, hogy kikről van szó?  
Az előző alkalmakkor, amikor a Jelenések könyvének fejezeteit 

tanulmányoztuk, azt láttuk, hogy a 4. résztől kezdve immár a jövendőről van 
szó, ami még előttünk áll. Tehát nincsenek olyan történelmi események, 
amelyek megfelelnének azoknak az eseményeknek, amelyek a Jelenések 
könyvében le vannak írva. Ez előttünk áll, és miért íratta le Isten Szent Lelke 
ezeket az Igéket? Azért, hogy felkészültek és éberek legyünk! Hogyha ezeknek a 
jelenségeknek, ezeknek a történéseknek az előképeit látjuk, akkor el tudjuk 
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helyezni ezeket az Isten akaratában, Isten Igéjében. Tudjuk azt, hogy mi hogyan 
következik. Hogy készek, felkészültek és éberek lehessünk!  

A 7. részben az üdvösségre jutottak, a megváltottak két, jól elkülöníthető 
csoportját látjuk magunk előtt.  

Azt látjuk, hogy az egyik sokaság, az egyik csoport még a földön van. A 
másik már a menny dicsőségében. Hiszen az egyikről azt olvassuk, hogy egy 
angyal feladatot kap, hogy jelölje meg azt a bizonyos száznegyvennégyezret a 
homlokukon, hogy a szelek, a különböző csapások ne árthassanak nekik. Tehát 
ők itt vannak, a földön. Az üdvösségre jutottak másik csoportja már a menny 
dicsőségében van, fehér ruhában, pálmaágakkal a kezükben. És valóban, az 
örökkévalóságnak egy olyan gyönyörű leírását látjuk, ami után mi magunk is 
vágyakozunk. „Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, 
sem semmi más hőség, mert a Bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti 
őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről 
minden könnyet.” Ez bizony már az örökkévalóság öröme, a mennyei 
dicsőségnek az öröme!  

Tehát az egyik sokaság még itt van a földön, a másik sokaság már a menny 
dicsőségében van.  

Ugyanakkor az egyik csoport tagjaink a száma meghatározott: 
száznegyvennégyezer. A másik csoporthoz megszámlálhatatlan sokaság tartozik.  

 
 De – és tegyük fel újra ezt a kérdést – kik ők? Kiről beszél az Ige?  
 Először is lássuk a száznegyvennégyezret! Aki már összeakadt 

aluljáróban, utcán, esetleg a saját lakásán Jehova tanúival, az talán már azzal is 
találkozott, hogy a Jehova tanúi úgy mondják, hogy ők a száznegyvennégyezer, 
aki hozzájuk csatlakozik, azok az üdvösségre jutottak, mindenki más elkárhozik. 
Csak azok jutnak üdvösségre, aki Jehova tanúi. És attól kezdve, ahogy ez a 
szekta létrejött, kezdték számolni a hozzájuk csatlakozattak számát. De – 
legnagyobb sajnálatukra – a száznegyvennégyezer valamikor az 1920-as, 1930-
as években már betelt. Tehát a tökéletes üdvösség, ahogyan azt ők elképzelik, az 
már lezárult. Aki most csatlakozik hozzájuk, az „a futottak még” kategóriájában 
szerepel csupán, de „helyezést” nem érhet el.   

2 

De nemcsak ez egy tévtanítás, nemcsak ez áll nagyon-nagyon messze Isten 
tanításától, hanem az is, amit viszont nagyon sok helyen lehet hallani, nagyon 
sok helyen így prédikálnak arról, hogy itt az Egyházról, a Gyülekezetről van 
szó, átvitt értelemben. Hiszen Pál apostol is sokszor jelképes módon 
„Izráelnek”, a mostani Izráelnek, a „Lelki Izráelnek” az egyházat, a gyülekezetet 
tartja. Akkor tehát itt is az Egyházról, a gyülekezetről van szó. De ez is egy 
teljesen önkényes értelmezés, a szövegösszefüggést ugyanis nem veszi 
figyelembe. Ez a száznegyvennégyezer ugyanis szó szerint Izráel. Hiszen külön-
külön mindegyik törzsből felsorol tizenkétezer embert! Olyan tizenkétezer 
embert, akik Isten szolgái. Akiket Isten kiválasztott magának Izráel népéből. 
Amit itt, a Jelenések könyvében olvasunk, látomásszerűen, az a Római levélben 
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is szerepel, teljesen hétköznapi leírásban, amikor Pál apostol arról beszél, hogy 
az egész Izráel üdvözülni fog: „Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat 
bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés 
Izráelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, 
és így üdvözülni fog az egész Izráel, ahogyan meg van írva: „Eljön Sionból a 
Megváltó; eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, és én ezt a szövetségemet 
adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket.” Az evangélium miatt tehát ellenségek 
Isten szemében tiértetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az 
Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok.” (Róm 11,25-29).  

Tehát arról van szó, hogy Isten kiválasztotta az első pátriárkát, Ábrahámot 
(1Móz 12,1-), és rajta keresztül a zsidó népet. De ez a nép, ez a „kiválasztott 
nép” nem töltötte be a hívatását. Isten éppen ezért félretette őket. Tehát lett 
volna egy hívatásuk: az igaz Istennek a hirdetése, hogy az egész földön Róla 
tegyenek bizonyságot. És ahelyett, hogy ezt tették volna, ahelyett teljesen 
belterjesek lettek. Úgy gondolták, hogy az üdvösség csak a övék. És látjuk a 
lelki hozzáállást, hogyan pl. Jónás próféta is inkább elszaladt Isten elől, semmint 
hogy egy pogány országba, egy pogány városba (Ninivébe) vigye az Isten 
üzenetét. (Jón 1,3 k).  

Isten tehát kiválasztotta Ábrahámot, és rajta keresztül a zsidó népet, de nem 
töltötték be hívatásukat, ezért Isten félretette őket. Az üdvösség így kiáradhatott 
a pogányokra is, és létrejött az Egyház! Amikor Isten kitöltötte Szent Lelkét az 
első pünkösdkor (ApCsel 2), akkor minden népből, minden nyelvből, minden 
törzsből, minden nemzetből összeválogatta Isten azokat, akiket kiválasztott az 
üdvösségre, az örökéletre, a Róla való bizonyságtevő életre. Így jött létre az 
Egyház. De az Egyház elragadtatása után Isten majd újra felveszi a zsidókkal 
2000 évvel ezelőtt elejtett fonalat, és ők fogják majd továbbhirdetni az 
evangéliumot.  

Nem olyan nagyon régen, amikor Zakariás próféta könyvét 
tanulmányoztuk, láttuk Zakariás próféciáját: „Rátekintenek arra, akit átdöftek, 
és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek 
miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak…” (Zak 12,10).  

Tehát Izráel népe egyszer majd rátekint arra, Akit átdöftek. Izráel népe 
egyszer majd hitre jut, és ők viszik tovább a lángot. Ők viszik tovább a 
stafétabotot. Hiszen a gyülekezet – hogyan a testvérek emlékeznek korábbi 
vasárnapokról –, elragadtatik: minden hívő ember Jézus Krisztushoz fog 
gyűjtetni. És akik itt maradnak, ezen a világon, azok az istentelenek lesznek, és 
a zsidók, akik menetközben megtérnek, mert rátekintenek arra, Akit átdöftek.   

Valahogy úgy kell elképzelni ezt az egészet, mint hogyha az embernek van 
két fia, és az egyik rosszfát tesz a tűzre, és a szigorú apa a gyermekét beállítja a 
sarokba. Azt is lehet mondani, hogy egy kicsit félreteszi őt, kicsit kivonja őt a 
forgalomból, de attól még a fia marad. Ugyanígy, lelki értelemben Istennek két 
választott népe, két fia van: a zsidó nép, amelyet félretett 2000 évvel ezelőtt, 
mert nem fogadták el Jézus Krisztust Messiásuknak és Üdvözítőjüknek, de csak 
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félretette őket. Nem szűnt meg a rajtuk való kegyelme Istennek, és ott, ahol 
abbamaradt az ő történetük, lelki értelemben ott fog majd folytatódni, amikor ők 
is hitre jutnak. A sarokba állított fiú egyszer majd előjön a sarokból, és újra az 
apa kedvenc és engedelmes gyermeke lesz.  

Ahogyan láttuk itt a törzseknek a felsorolását – ezt csak zárójelben 
szeretném megjegyezni –, itt két gubanc is van: két törzs ugyanis hiányzik. 
Másfelől viszont két törzzsel több van. A történelmi Izráel törzseiből hiányzik 
Dán és Efraim törzse, viszont van József törzse és van Lévi törzse.   

Tudjuk, hogy Jákóbnak tizenkét fia volt. Léviből lett a papság és a léviták. 
Viszont József helyett két fiából lett két törzs: Efraimból és Manasséból. Így lett 
az ókori zsidóságnak tizenkét törzse. Itt, ebben a felsorolásban találkozunk 
Manassé törzsével és József törzsével. Azt is lehet mondani, hogy József törzse 
tulajdonképpen megfelel Efraim törzsének. De ami igazán problémát jelent, az 
az, hogy Dán törzse hiányzik, Lévi törzse pedig bekerült.  

Két magyarázat van erre.  
Az egyik az, hogy Dán törzse lett legelőször bálványimádó törzs. Már a 

Bírák könyvében (18. rész) olvasunk arról, hogy Dán törzse lakóhelyet keres 
magának, és közben egy bálvány-papot felfogad. Aztán az északi országrészben, 
amikor aranyborjakat állítanak, akkor is az egyik helyszín, ahová felállítják, az 
éppen Dán városa.  

Van olyan feltételezés is, amiről nem tudhatjuk, hogy tényleg így lesz, 
vagy nem, ez egy bizonytalan feltételezés, amely azt mondja, hogy Dán 
törzséből fog származni az Antikrisztus, és ezért nincs itt felsorolva Dán törzse.  

A másik, hogy Lévi viszont törzsként van felsorolva. Ez pedig azt sugallja 
nekünk, hogy igen, az ároni papság és a lévita papság szerepe megszűnt. Mert 
Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozatával feleslegessé tette a naponkénti 
áldozatokat, és a lévita papságot. Ezért lehet újra törzsként beszélni Léviről, 
mert megszűnt a közbejáró tisztük. Hiszen ők azért nem alkottak törzset, mert 
szét voltak szórva egész Izráel területére, hogy mindenütt ők legyenek a papok. 
De minderről tényleg csak zárójelben szóltam.  

 
► Most vessük tekintetünket a másik csoportra, a nagy sokaságra!  
Több kommentárban is úgy olvastam, hogy ezek azok, akik a nagy 

nyomorúságban, éppen a zsidók, a megtért zsidók bizonyságtételére térnek meg. 
Hiszen így van az Igében, hogy „a nagy nyomorúságból jöttek”. Sőt, az új 
fordítású Bibliában (tudjuk, hogy az összefoglaló cím-feliratok tulajdonképpen 
nem a Biblia szövegének felelnek meg, csak segítséget jelentenek a számunkra), 
itt egy olyan felirat van, hogy „A vértanúk serege minden nemzetből”.  

De van több problémám is!  
Az egyik az, hogy eddig még csak négy pecsét járt katasztrófával, az első 

négy pecsét feltörése. Az igazi nagy nyomorúság éppen csak hogy elkezdődött! 
Ők pedig már a mennyben vannak! Hiszen a Jelenések könyvének nagyobbik 
fele még hátra van, és az igazi nagy csapások az igazi nagy katasztrófák még 



 6

ezután következnek. Ez még csak a nyomorúságoknak az eleje, s erről a nagy 
sokaságról már itt azt olvassuk, hogy a mennyben vannak.  

Aztán van egy másik problémám is.  
Két hete, amikor az istentelenekről szólt az Ige, azt láttuk, hogy az emberek 

teljességéről szólt az Ige oly módon, hogy a megkeményedés és a 
megátalkodottság minden embert utolért. Láttuk, hogy a királyokról, vezérekről, 
különböző főemberekről, szolgákról és szabadokról egyaránt szó volt. És láttuk 
azt is, hogy ebben a felsorolásban hét rendű-rangú embert sorolt fel az Ige. A 
„hét” pedig a teljesség száma! Tehát az emberek teljességét jelenti. Amikor 
kiáltották a hegyeknek, a szikláknak, hogy „essetek ránk, és rejtsetek el minket a 
királyi trónuson ülő arca elől, a Bárány haragja elől", akkor éppen ezt láttuk, 
hogy minden ember így kiáltott, és minden ember el akart rejtőzni Isten színe 
elől.  

S Jézus is azt mondja egyik beszédében, hogy „De amikor eljön az 
Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8) Itt pedig megszámlálhatatlan 
sokaságról olvasunk! Sokkal-sokkal többen lehettek, mint 
száznegyvennégyezren, hiszen az Izráel népéből származókat meg tudja nevezni 
az Ige, a szentíró, hogy azok mennyien voltak; itt viszont olyan sokaságról 
olvasunk, akiket megszámlálni sem lehetett. S ez ellentétben van azzal, amit 
Jézus mondott, hogy „amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”. S 
ezért én úgy gondolom, hogy itt nem azokról van szó, akik majd, a jövendőben, 
a nagy nyomorúságban, a zsidók bizonyságtételére megtérnek, hanem itt rólunk 
szól az Ige! A 2000 év alatt élt, megtért hívők sokaságáról van szó, akik Jézus 
visszajövetelekor feltámadnak, illetve akik még élnek, elragadtatnak!  

Erről is sokat beszéltünk a Thesszalonikai levél olvasásakor. Csak 
emlékeztetőül hadd olvassak fel néhány verset: Nem szeretnénk, testvéreink, ha 
tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, 
akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, 
az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt 
pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az 
Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a 
riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni 
a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik 
élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a 
levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást 
ezekkel az igékkel. (1Thessz 4,13-18).  

Így olvastam a Jelenések könyvében, hogy „akik a nagy nyomorúságból 
jöttek…” De az eredeti görög szöveg megengedi azt a fordítást, hogy „akik a 
nagy nyomorúság elől jöttek…” tehát szólhat ez a néhány vers a gyülekezetről, 
akik elragadtattak. Így már jobban érthető ez a két nép: a zsidók, akik a 
legutolsó időkben megtérnek, és akik itt vannak még a földön, és a nagy sokaság 
minden nemzetből és törzsből, minden nyelvből és népből, akik 2000 esztendő 
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alatt Jézus Krisztus megváltottaikként, az Ő gyermekeikként, Neki engedelmes, 
hívő életet éltek.   

Két népe van az Egyháznak! És ezt nagyon jó figyelembe vennünk!  
A II. Helvét hitvallás írja:  
Szétválik ugyan az egyház különféle részekre vagy megjelenési formákra, 

nem azért, mintha önmagában megoszlott vagy meghasonlott volna, hanem 
inkább azért, mert a benne levő tagok különböző állapota miatt mutat ilyen 
különbséget. Egyik ugyanis a hadakozó, másik pedig a diadalmaskodó egyház. 
Amaz még e földön hadakozik és küzd a testtel, a világgal és e világ 
fejedelmével, az ördöggel, a bűnnel és a halállal, ez pedig a hadi szolgálatból 
már elbocsátva a mennyben ül diadalt előbb említett és most már legyőzött 
ellenségein és ujjongva örvendez az Úr színe előtt. De azért ez a kettő 
közösségben vagy kapcsolatban van egymással. A földön hadakozó egyház sok-
sok részegyházból áll, ezek azonban valamennyien a közönséges 
anyaszentegyház egységébe tartoznak. Ez az egyház másképpen alakult a 
törvény előtt a patriárcháknál, másképpen Mózes alatt a törvény szerint és 
megint másképpen Krisztus által az evangélium szerint. Általában két népről van 
szó: egyfelől az izraelitákról, másfelől a pogányokról, illetve azokról, akik a 
zsidók és a pogányok közül gyűjtettek egybe az egyházba. Testamentum szintén 
kettő van: ó és új. Mégis mindezek a népek egy társaságot alkottak és alkotnak, 
egy üdvösségük van egy Messiásban, akiben mint egy testnek a tagjai egy fő 
alatt kapcsolódnak össze, mindnyájan ugyazon hitben, és ugyanabban a lelki 
eledelben és italban részesülnek. Jól tudjuk azonban, hogy különbözők voltak az 
idők, különbözők a megígért és a megadott Messiásra vonatkozó sakramentumok 
és hogy a szertartások eltöröltetése után nekünk tisztább világosság fénylik, 
bőségesebb ajándékokat kapunk és teljesebb a szabadságunk.   

Hitvallásunk is beszél tehát az Egyház két népéről: az Ószövetség 
izráelitáiról, és az Újszövetség hívőiről, rólunk.  

 
 Tudjuk tehát, hogy minden valószínűség szerint ki ez a két nép, ez a 
két csoport. De mi közünk van nekünk mindehhez? Nekünk, 2006-

ban miért kell tudnunk minderről? Mit üzen nekünk az Ige?  
3 
 
Én úgy gondolom, hogy három olyan üzenete van az Igének, amelyeket 

már csak röviden fogok megemlíteni.  
 

→ Az első üzenet az antiszemitizmus problémája.  
Kedves Testvérek! Itt, a mi gyülekezetünkben is többször hallottam már 

zsidózást. Arra kérem a testvéreket, hogy erre nagyon-nagyon vigyázzanak! 
Hiszen majd, ha ugyanabban az üdvösségben találkozunk velük, hogyan fogunk 
a szemükbe nézni? Hiszen itt látjuk, hogy az idők végezetével majd 
száznegyvennégyezer hívő zsidó lesz, akiket Isten elpecsétel a homlokán 
sajátmagának. S hogyha mi általánosítunk, és mi zsidózunk, hogyha 
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antiszemiták vagyunk, hogyan fogunk majd azok szemébe nézni, akik ebből a 
népből való üdvözültek lesznek, és akikkel egy üdvösségünk lesz majd a 
mennyben? Ők is ugyanarra az üdvösségre jutnak, mint mi! És megtérésünk 
előtt mi sem voltunk semmivel sem különbek, mint ők. Jó lenne ezt nagyon-
nagyon komolyan a szívünkre venni! Mert minden Isten munkája! Isten munkája 
az ő üdvösségük, majd ahogyan elkészíti, és Isten munkája a mi üdvösségünk, 
ahogyan nekünk készítette el.  

 
→ A másik gondolat, a másik üzenet: itt nyomorúságokról olvasunk, már a múlt 
vasárnap is, az azelőtti vasárnap is olvastunk, s bőségesen lesz benne részünk az 
elkövetkező vasárnapokon is. De minden nyomorúság közepette erőt ad a 
jövőnek a képe! Az, amit a nagy sokaságról olvastunk, hogy a Bárány legelteti 
őket, hogy letöröl a szemükről minden könnyet. Hogy egy csodálatos jövő van 
elkészítve a számunkra! Úgy, ahogy Jézus is mondta a tanítványainak: 
„Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek” „És ha majd elmentem, és helyet 
készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én 
vagyok, ott legyetek ti is.”  (Jn 14,2-3). És hogyha bennünket is ezen a földön – 
természetesen még nem ennek a nagy nyomorúságnak a bajai, de – a magunk kis 
életében a magunk bajai körülvesznek (a betegségek, a nyomorúságok, az 
öregedés, a gyász), akkor mindig villanjon fel előttünk az a csodálatos jövő, 
amit Isten az Őt szeretőknek készít!  „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és 
ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. (1Kor 
2.9). Amikor majd jönnek a bajok, jönnek a nehézségek, jönnek a próbatételek, 
akkor ne essünk kétségbe, hanem lelki szemeinkkel lássuk azt a jövőt, amit Isten 
ebben az Igében elénk ad. S azért mondja el Isten, hogy lássuk, hogy mi a 
célunk, hogy hová haladunk. Hogy mi vár minden élő hitre jutott emberre! S 
akkor erőt kapunk a ma feladataihoz, akkor erőt kapunk a nyomorúságok 
közepette is!   

 
→ S a harmadik üzenet, amit a mai Igéből Isten mond nekünk: két népről, 

két embercsoportról van szó. Ez a két embercsoport az, amelyik üdvösségre 
kerül.  

Kik ezek?  
Az első csoportról azt olvassuk, hogy „akik pecséttel meg vannak jelölve a 

homlokukon”. Így, szó szerint a száznegyvennégyezerről beszél az Ige, de más 
helyen arról olvasunk, hogy minket magunkat is, Isten választott gyermekeit, 
bennünket, akik Isten kegyelméből újjászülettünk, a Szentlélek pecsétel el Isten 
számára. Tehát mi is pecséttel megjelöltek vagyunk!  

A másikról, a nagy sokaságról pedig azt mondja az Ige:  „Ezek azok, akik 
… megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében…” És igen, ez 
ránk vonatkozik! De az a száznegyvennégyezer sem lehetne elpecsételt, ha ők is 
meg nem mosták volna ruhájukat a Bárány vérében. Hiszen amit az előbb 
idéztem már talán kétszer is, „Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy 
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gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, 
ahogyan az elsőszülött miatt szoktak…” (Zak 12,10).  

Igen! Ők is rátekintenek arra, Akit átdöftek, ugyanúgy, mint ahogy mi, 
megtérésünk órájában rátekintettünk Arra, Akit átdöftek. Mert Jézus Krisztus 
halt meg a kereszten miattunk, helyettünk és érettünk. Ő adatott a halálra. Őt 
döfték át, hogy mi életre juthassunk.  

Mi is Őrá tekintünk, Akit átdöftek, és – amikor eljön az ideje, amikor 
betelik a pogányoknak a száma, akkor – a zsidók is majd rátekintenek Arra, akit 
átdöftek. És nem lesz a mennyek országában egyetlen egy olyan ember sem, akit 
ne jelöltek volna meg pecséttel, és aki ne mosta volna meg ruháját a Bárány 
vérében.  

 
 Kedves Testvérem! Tedd fel magadnak a kérdést, hogy a Szentlélek 
által el vagy-e pecsételve? Megmostad-e a ruhádat a Bárány vérében? 

Tiéd-e Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása? Mert hogyha ezt nem tudod 
elmondani magadról, akkor az üdvösségnek sem vagy részese!  

! 
 

Láttunk két népet. Az egyik nép a zsidó nép, amelyből majdan, amikor 
eljön az ideje, valamikor a jövőben száznegyvennégyezren Isten felé fognak 
fordulni, és megtérnek Krisztushoz. Láttuk a nagy sokaságot, akik már a 
mennyei dicsőségben vannak, az elragadtatás után. De nekünk itt, most az a 
legfontosabb, hogy vajon mi magunk meg vagyunk-e jelölve, és mi magunk 
megmostuk-e ruhánkat a Bárány vérében? És ha ez valóban így van, akkor nem 
fogunk se zsidózni, se aggodalmaskodni a nyomorúságok közepette.  

Vedd fel magadra Isten pecsétjét, mosd meg ruhádat a Bárány vérében, és 
tiéd az üdvösség!  

Ámen.  
 
 
Imádkozzunk!  
Urunk, Istenünk! Köszönjük az elkészített üdvösséget. Köszönjük, hogy 

"áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett". Köszönjük, Urunk, hogy az 
üdvösségbe bevontál bennünket is, akiket már újjászültél Lelked által. 
Köszönjük, hogy van lehetőség erre. Köszönjük, hogyha már elpecsételtél. 
Köszönjük, hogyha már megmoshattuk ruhánkat a Bárány vérében. S Urunk! 
Aki még nem mondhatja el magáról, kérünk, hogy Te gerjeszd fel szívében azt a 
vágyat, hogy mindez megtörténjék vele! Megvalljuk, Urunk nyomorúságainkat, 
bűneinket. Megvalljuk, hogy olyan sokszor csak a földiekre tudunk nézni, s csak 
a bajokat, a nyomorúságokat, a betegségeket és az öregedést látjuk. Pedig olyan 
jó lenne, ha felemelnénk fejünket, és látnánk az előttünk álló örök célt, a színről 
színre látás birodalmát. Köszönjük, hogy oda hívsz bennünket. És nem csak 
hívsz, hanem vezetsz is, mert Te Magad vagy Úr Jézus az Út, melyen a lelkünk 
a halálból az életre jut! Urunk! Hadd könyörögjünk így gyülekezetünkért, 
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magyar népünkért és az egész világért! Hogy minél többen lehessenek az 
elpecsételtek, a ruhájukat megmosottak! Minél többen legyenek a hivatalosak a 
feladatokra és az üdvösségre!  

Ámen 
(Hangfelvételről lejegyezve.) 
 

HEIDELBERGI  KÁTÉ – A SÁKRAMENTUMOKRÓL  
 
XXV. ÚRNAPJA  
 
65. Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és minden Ő jótéteményének 
részesévé, honnan származik ez a hit? 
A Szentlélektől, 
- aki azt az evangélium hirdetése által szívünkben felgerjeszti 
- és a sákramentumokkal való élés által megerősíti. 
(Jn 3,5; Ef 2,8,; - Mt 28,19-20; Rm 10,17; 1Pt 1,22-23).  
 
66. Mik a sákramentumok? 
Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, 
- hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és 
- megpecsételje, 
- hogy tudniillik Krisztusnak a keresztfán való egyetlenegy áldozatáért Ő 

nekünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. 
- (1Móz 17,11; Róm 4,11; 5Móz 30,6; 3Móz 6,25; 2Móz 12,13; 27; Ez 20,12; 

Zsid 9,8-10; 1Kor 11,23).  
 
67. Arra valók tehát az Ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak 
a keresztfán történt áldozatára mint üdvösségünknek egyedüli alapjára 
irányítsák? 
Igen, 
- mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sákramentumok által pedig 
- azt erősíti meg, 
- hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történt 

egyetlenegy áldozatában van. 
- (Róm 6,3; 1Kor 5,7; Gal 3,26-27).  
 
68. Hány sákramentumot szerzett Krisztus az új szövetségben? 
Kettőt, úgymint 
- a szent keresztséget. 
- és az Ő szent vacsoráját. 


