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És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt 

öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a 
tűzoszlop: kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt 
pedig a földre, és felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít; és 
amikor felkiáltott, megszólalt a hét mennydörgés a maga hangján. Amikor 
megszólalt a hét mennydörgés, írni akartam, de hallottam egy hangot az égből, 
amely így szólt: „Pecsételd le, amiket a hét mennydörgés mondott, és ne írd le”.  
Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, felemelte jobb kezét az 
égre, és megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a 
benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem 
lesz többé idő, hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal 
trombitájának hangja: beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt 
szolgáinak, a prófétáknak. Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, 
ismét beszélt velem, és így szólt: „Menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az 
angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll”. Odamentem az angyalhoz, 
és kértem tőle, hogy adja át nekem a könyvecskét. Ő pedig így szólt hozzám: 
„Vedd át, és edd meg: keserűvé teszi a gyomrodat, a szádban pedig édes lesz, 
mint a méz”. Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem: a számban 
olyan édes volt, mint a méz, de amikor megettem, keserűvé lett a gyomrom. És ez 
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a szó hangzott felém: „Ismét prófétálnod kell sok népről és nemzetről, nyelvről 
és királyról”.  

 
A titkok az ÚRéi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a 

mieink és a fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden 
igéjét. 

 
 
Imádkozzunk!  
 
Urunk, Istenünk! Olyan nehezen érthetőek ezek a jelképes történetek, ezek 

a képek, amelyeket elénk ad az Ige: mennyből leszállt angyalról, könyvecskéről, 
menydörgésekről. Urunk! Te világosítsd meg számunkra az Ige értelmét, és 
különösképpen kérünk, hogy adj üzenetet is, hogy nekünk itt, 2006-ban mit 
akarsz üzenni ezek által az Igék által? Bocsásd meg Urunk, hogy gyakran restek 
vagyunk a hallásra! Ugyanakkor gyorsak vagyunk a szólásra. Szólunk, teszünk, 
cselekszünk anélkül, hogy akaratodat megértettük volna. Mert a mi 
tevékenységünk sokszor nem engedelmességből következik, hanem a magunk 
szíve-vágyaiból. Éppen ezért várjuk a Te eligazító szavaidat! Várjuk a Te 
parancsodat, hogy minek engedelmeskedjünk, és várjuk a Te Szent Lelkedet, 
Aki a Te Igédet és parancsaidat meg tudja magyarázni nekünk, mert 
önmagunktól nem érthetjük azt. Így kérünk, Urunk, hogy bocsásd meg 
vétkeinket, elhamarkodottságainkat, sietségeinket, saját utainkat, és kérünk, 
hogy adj türelmet, adj kitartást, adj Rád figyelést, hogy engedelmes gyermekeid 
lehessünk! Így áldd meg, Urunk, ezt az istentiszteletet! Így áldd meg életünket 
Veled-járással és engedelmességgel!  

Ámen.  
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése:  
 
Jézus szavai: 
„Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a 

világosság fiai legyetek!” (Jn. 12.36)  
 
 
Igehirdetés 
 
Kedves Testvérek! 
Az emberiség egyik legnagyobb bűne a kíváncsiság, és az ezzel összefüggő 

nagyravágyás. Azért mondom ezt, mert már az Édenkertben is pontosan ezt 
látjuk. Isten elhelyezte az első emberpárt a kert közepén. Minden 
gyümölcstermő fát neki adott, hogy bátran és szabadon szakítson és egyen 
belőlük, csupán egyetlen egy fát tiltott el tőlük: a jó és a rossz tudásának fáját. 
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Ott volt tehát a tiltott gyümölcs, és a kígyó azzal kísértette meg először Évát, s 
rajta keresztül Ádámot is: „Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy ha 
esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten…” (1Móz 
3,4-5) És azóta is ez az emberiségnek az alapvető bűne.  

Mert az emberiség szeretné tudni a titkokat, és belekontárkodni Isten 
dolgaiba. Tudni a titkokat, ismerni az elrejtett dolgokat, ismerni a jövőt, hiszen a 
jövő el van rejtve előlünk. De olyan sokféle módon, olyan sokféle eszközzel 
próbálják meg a jövőt megtudakolni a kíváncsi emberek… hiszen minden újság 
tele van horoszkóppal. Az asztrológia, tenyérjóslás, és még olyan sok minden 
más módszer az, mivel megpróbálja az ember a jövőt kiismerni. Akár komolyan 
gondolja, akár nem, azért mégiscsak érdekli és izgatja a jövő. Még ha nevet is 
rajta, akkor is elolvassa a horoszkópot az újságban.  

De nemcsak a jövőt akarja ismerni az ember, hanem ismerni akarja a 
láthatatlan világot is, és kapcsolatba akar lépni vele. Ezek az okkult és 
ezoterikus jelenségek, amelyeket Isten megint csak eltiltott az embertől, és 
utálatosnak tartja azt. S az ember újra és újra megpróbál belemenni. Hiszen úgy 
gondoljuk – és jól gondoljunk –, hogy van láthatatlan világ, vannak láthatatlan 
erők. Az emberben él egy örök vágy, hogy ezekkel a láthatatlan erőkkel 
felvegye a kapcsolatot, sőt a szolgálatába állítsa őket. Persze így tűnik az elején, 
és aztán a végén kiderül, hogy mi állunk majd ezeknek a sötét erőknek a 
szolgálatában.  

De nemcsak az elrejtett dolgokat akarjuk ismerni, hanem – így mondtam az 
előbb – szeretünk belekontárkodni az Isten dolgaiba, azaz az élet és halál 
kérdéseibe. Az abortusz, az eutanázia, a génmanipuláció mind-mind ezt 
szolgálja! Vagy gondoljunk azokra a könyvekre, és azokra a cikkekre, amelyek 
újra és újra elárasztanak bennünket. Amelyek mindig valamilyen titkos tudásra 
hivatkoznak. Mindig valami titkot szeretnének megfejteni, és leleplezni. Vagy 
épp fordítva: azzal vádolják meg a Bibliát, és azzal vádolják meg a 
keresztyénséget, hogy nagyon fontos dolgokat mi próbálunk meg titkolni, és 
elrejteni. Hiszen éppen erre épülnek a manapság olyan divatos könyvek és 
filmek: a Júdás evangéliuma, a Da Vinci kód és a többi. Az ember mindig 
megpróbál valamit megismerni a tikokból, és valahogyan belekontárkodni az 
Isten dolgaiba.  

Mert kedves Testvérek, Istennek vannak titkai, és vannak kijelentett dolgai! 
S az Igében éppen ezeket látjuk. Vannak az Istennek titkai, amelyek után 
kutakodni nem szabad, mert megvannak az ilyen kutakodásnak az átkos 
következményei. És vannak kijelentett dolgai, amelyeket éppen azért jelentett ki, 
hogy azokat vegyük figyelembe. Azt vegyük a szívünkre! Az iránt 
tájékozódjunk!  

János apostol, akinek megadatott, hogy láthassa és hallhassa az Isten jövőre 
vonatkozó terveit és szándékait, most, ebben az igeszakaszban hét mennydörgést 
hallott, melyek szavait nem volt szabad leírnia.  
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Ugye láttuk már a hét pecsétet, a trombiták közül is már találkoztunk hat 
trombitával. Most látjuk, hogy van itt hét mennydörgés. Aztán később majd lesz 
a haragnak a hét csészéje. És János apostol hozzászokott ahhoz, hogy amit lát és 
amit hall, azt le kell írnia egy könyvben, hiszen Isten parancsot adott rá. És most 
is, amikor hallja a hét mennydörgés szavát, előveszi az íróvesszőt, előveszi a 
pergament-tekercset, hogy feljegyezze a hét mennydörgés szavait, de egy 
mennyből jött hang megtiltja neki, nem szabad leírnia. „Pecsételd le!” – mondja 
ez a hang.  

Hasonló ez ahhoz, mint amit Pál apostol mond: Ismerek egy embert a 
Krisztusban: tizennégy évvel ezelőtt - hogy testben-e, vagy testen kívül-e, nem 
tudom, csak az Isten tudja -, … elragadtatott a paradicsomba, és olyan 
kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek 
elmondania. (2Kor 12,2-4). Persze, amikor azt mondja, hogy „ismerek egy 
embert, akivel ez történt”, tudjuk, hogy ez egy irodalmi fordulat, hiszen saját 
magáról beszél, ő az, aki elragadtatott a paradicsomba, és olyan kijelentéseket 
hallott, amelyeket nem volt szabad elmondania senki másnak.  

Igen! Vannak Istennek titkai! De ugyanez a János, aki ebben a látomásban 
hallott hét mennydörgést, ugyanez a János látott egy nyitott könyvet is, amelyet 
viszont meg kellett ennie, hogy aztán prófétálhasson sok népről és nemzetről, 
nyelvről és királyról.  

Látjuk tehát, hogy Istennek vannak titkai, amelyről nem szabad írnia, és 
vannak kijelentései, amit viszont hirdetnie kell. Ez egy kép, amit olvastunk, 
hogy meg kellett ennie a könyvecskét, amely a szájában mézzé vált, és 
ugyanakkor a gyomrát keserűvé tette. Ez az igehirdetésnek az öröme és 
keserűsége.  

 
Most pedig a mai Ige alapján elsősorban inkább Isten kijelentéséről 

szeretnék szólni. Hiszen az elrejtett dolgokról úgyis hiába próbálnék meg 
beszélni. A kijelentésről, hogy honnan származik a kijelentés, aztán nézzük meg 
a titoknak és a kijelentésnek a viszonyát, és végül a kijelentés hatását az 
életünkre. Ezt a három témát próbáljuk most körüljárni!  

 
 Az első kérdés tehát az, hogy honnan származik a kijelentés?  

Nos, a kijelentés Istentől származik, az égből származik. „És láttam, 
hogy egy másik erős angyal leszáll az égből…” És később: „kezében nyitott 
könyvecske volt…”.  

1 
 

A véges a Végtelent – kedves Testvérek – soha nem tudja 
felfogni! A teremtmény a Teremtőt soha nem fogja felfogni! A 

bűnös a Bűntelent, a Szentet, az Igazat, a Tökéletest soha nem tudja felfogni! 
Éppen ezért minden filozófia, amely az alapvetődolgok után kutat, sőt minden 
vallásfilozófia, amely Istent próbálja megragadni, eleve kudarcra van ítélve, sőt 

 /a.
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istenellenes próbálkozás, mert az emberből magából kiindulva hiába akarnánk 
megismerni Istent.  

Mire megyünk, kedves Testvérek a vallásfilozófiának az eredményeivel? 
Hogy Isten a mindent tudó, mindent elvégezni képes Mindenható, Ő a legfőbb 
jó, Ő a végső mozgató… Kedves Testvérek! Ezekkel a kijelentésekkel igazából 
nem sokra megyünk. Mert ezekből a kijelentésekből csak olyan kérdések 
következnek, amit egyszer a Testvérek előtt már idéztem, hogy a középkorban 
évtizedek, sőt talán évszázadokon keresztül jól elvoltak azzal a kérdéssel, hogy 
vajon Isten tud-e akkora követ teremteni, amekkorát nem tud felemelni. Ugye 
ezek azok a kérdések, amire a vallásfilozófia el tudott jutni. Istent csak a 
kijelentésből, önmaga leleplezéséből érthetjük és ismerhetjük meg.  

Mert a kijelentésből, a Bibliából hallottunk a teremtésről, a bűnesetről, a 
megváltás előkészítéséről (úgy, ahogyan azt Isten századokon keresztül 
készítette elő), és magáról a megváltásról, – Jézus Krisztus kereszthalála és 
feltámadása által… Ezekről a dolgokról csak az Isten kijelentéséből, a Bibliából 
értesülhetünk.  

Mert véges a Végtelent, teremtmény a Teremtőt, bűnös a Tisztát, az Igazat 
soha nem ismerheti meg önmagától. Csak akkor, ha Isten kegyelmes munkája 
nyomán leleplezi önmagát, az Ő szeretetét, az Ő kegyelmét, s ugyanakkor 
ítéletét, a kereszt titkát, és a feltámadás titkát.   

Tehát azt is lehetne mondani, így próbáltam megfogalmazni, hogy a 
kijelentés az a folyamat, amelynek során Isten az Ő titkait leleplezi előttünk.  
Mert eredetileg Istenből minden titok számunkra! A láthatatlan világból minden 
titok a számunkra. Semmit nem ismerhetünk meg magunktól, de Isten kijelenti 
Önmagát. És ahogyan a Biblia lapjain történetről történetre, elbeszélésről 
elbeszélésre egyre többet ismerünk meg Istenből, az Ő haragjából és 
szeretetéből, az Ő kegyelméből és a bűn iránt való gyűlöletéből, amint egyre 
többet ismerünk meg Belőle (egészen odáig, hogy elérkezünk Jézus Krisztusig, a 
kijelentés végcéljáig és beteljesítőjéig): ez olyan folyamat, hogy Isten az Ő 
titkait lépésről lépésre feltárta az Ő népe előtt. Kijelentette Magát, leleplezte 
Magát előttünk.  

A kijelentés az a folyamat, amelynek során Isten az Ő titkait leleplezi 
előttünk. Ezért beszél Pál apostol is sokszor Krisztus titkáról, vagy Isten titkáról. 
Csak egy helyről hadd olvassak fel néhány sort, a Kolossé levélből: „…hogy 
teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét; mégpedig azt a titkot, amely örök idők 
és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, 
akiknek Isten tudtul akarta adni … Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van: 
reménysége az eljövendő dicsőségnek. (Kol 1,25-27).  

Azt látjuk tehát, hogy Isten lépésről lépésre elmondja, elmagyarázza az Ő 
népének, hogy kicsoda Ő. Hogyan szereti a Tőle elpártolt, bűnbeesett embert. 
Hogyan készíti a megoldást, a bűnbocsánatot, és hogyan lesz a bűnbocsánat 
teljessé Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, Aki a kijelentés teljessége!  
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A végső dolgok: a kezdet és vég, a láthatatlan világ törvényszerűségei, a 
megváltás, ezek Istentől származó kijelentések. A mennyből, az égből származó 
kijelentések. Ezt ember kitalálni nem tudja!  

 
Tehát feltettük azt a kérdést, hogy honnan származik a kijelentés, 
s így válaszoltunk rá: Istentől, az égből. De azt is látjuk, hogy egy 

angyal közvetíti azt. „És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből … 
kezében nyitott könyvecske volt…” 

b./ 
Mi közvetlenül nem tudnánk felfogni Isten kijelentését, Valakinek le kell 

azt hoznia hozzánk.  
Nagyon sok írásmagyarázó úgy látja, hogy ez az erős angyal maga Jézus 

Krisztus.  
Mert ezt olvassuk Róla: „Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca 

olyan, mint a nap, a lába pedig mint a tűzoszlop: kezében nyitott könyvecske 
volt…”.  

• A felhő és tűzoszlop – tudjuk, hogy – Isten jelenlétét jelképezte mindig, 
ahogyan pl. a népet vezette a pusztai vándorlás során: nappal felhőoszlop, 
éjszaka pedig tűzoszlop képében (2Móz 13,21-22). Az Isten jelenlétét és 
vezetését jelenti a felhő és a tűzoszlop.  

• Aztán amikor azt olvassuk, hogy „az arca olyan, mint a nap”, ez mintegy 
visszautalás a Jel 1-re, ahol az Ember Fiáról, azaz Jézus Krisztusról azt 
olvassuk, hogy „tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik”. 
(Jel 1,16).  

• És amikor erről az angyalról azt olvassuk, hogy „a fején szivárvány”, 
tudjuk, hogy a szivárvány a szövetség jele.  

• És végül: „kezében nyitott könyvecske”, elképzelhető, (bár nem biztos, 
hiszen az Ige nem ad erre egyértelmű utalást), hogy ez a nyitott könyvecske a 
kezében nem más, mint az a hétpecsétes könyv, amelynek éppen Ő törte fel a 
pecsétjeit, s amelynek már az utolsó, hetedik pecsétjét is néhány résszel ezelőtt 
feltörte.  

 
 De ha esetleg nem az Úr Jézus lenne ez az erős angyal… 
Tudjuk azt, hogy az angyal szó azt jelenti, hogy „küldött”. Egy 

küldött, aki a könyvecskét, a kijelentést hozza!  
 /c.

És ez a harmadik, amiről szeretnék beszélni itt, az első kérdésen belül, 
hogy honnan származik a kijelentés. Azt látjuk, hogy a kijelentés könyvbe van 
foglalva! „A szó elszáll, az írás megmarad” – mondj még a magyar közmondás 
is. Isten gondoskodott az Ő kijelentéséről, hogy mint szó, ne szálljon el. Ez a 
Biblia 66 könyve, amelyről valljuk, hogy Istentől származik, hogy a Szentlélek 
ihletése. De nemcsak a lejegyzése ihletett, hanem az összegyűjtése is, hogy 
éppen ez a 66 könyv van benne a Bibliában. Ezt nem az első egyházatyák 
határozták el, hogy ezek a könyvek legyenek benne, hanem ők csak felismerték, 
hogy ez a 66 könyv, amit Isten Szent Lelke ihletett.  
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Ez olyan – én magam is olvastam ezt a képet –, mint amikor egy forrás 
köré kőből építenek valamilyen tartóedényt, meg egy csövet, hogy azon 
keresztül törjön elő a forrás a hegy oldalából. Igazából ez az építmény azt a célt 
szolgálja, hogy ne folyjék szanaszét, fölöslegesen a vize, hogy mederben legyen 
tartva, hogy védje a vizet a környező rossz befolyásoktól, a 
szennyeződésektől… És valahogy így kell elképzelni, ahogyan Kr.u. 100-ban és 
367-ben, az Ószövetségnek és az Újszövetségnek a könyveit megállapították. 
Ezért felőlünk felfedezhetnek akármilyen Júdás evangéliumát, akármit, 
bennünket az egy körömfeketényit sem befolyásol. Mert hiszen rendkívül sok 
evangélium van. Van Tamás evangéliuma, van ediomiták evangéliuma, van 
szegények evangéliuma, és még számtalan sok evangélium van. De ez a hitünket 
nem befolyásolja, mert tudjuk, hogy ezek nem Isten Lelke által ihletett írások. 
Későiek, hamisítványok.  

A Biblia Isten ihletett és tévedhetetlen kijelentése! És ennek az írott Igének 
van egy közvetítője, Aki – hogy így mondjam – kezében tartja a könyvecskét. 
Az az erős angyal, kiről feltételezhetjük, hogy esetleg az Úr Jézus Krisztus, 
Akiről azt mondja János evangéliuma, hogy „Ő a testté lett Ige” (Jn 1,14). Az 
Ige, amely számunkra az üzenet, valami, ami egy könyvbe van foglalva, és az 
Ige, mely testté lett, hogy a mi hitünk ne könyvízű hit legyen. Hiszen a Biblia 
egy személyt, egy élő személyt közvetít a mi számunkra.  

A Biblia tehát Isten ihletett és tévedhetetlen kijelentése, és hogyha ezt 
valaki nem veszi komolyan, azt Isten sem fogja komolyan venni. Aki ezt 
megrontja, azt az Isten is meg fogja rontani. Akinek nem alapja a Biblia az 
életének, a viselkedésének, a hétköznapjainak, a döntéseinek, arra majd ez a 
Sarokkő rá fog esni, és szét fogja morzsolni azt, ahogy Jézus is beszél erről a 
sarokkőről! (Mt 21,42-44)  

Honnan származik tehát Isten kijelentése? Istentől, az égből, angyal 
közvetítésével – és mi ezt úgy értjük, hogy Jézus Krisztus hozta el a számunkra 
–, és ugyanakkor egy könyvben van leírva, abban van belefoglalva.  

 
 A második kérdés, amiről szeretnék beszélni, ez a titoknak és a 

tésnek a viszonya.  kijelen

Úgy mondtam az előbb, hogy a kijelentés az a folyamat, 
amelynek során Isten az Ő titkait leleplezi előttünk. Egy 

folyamat, hiszen már a bűneset leírásában olvassuk az ősevangéliumot, amit 
Isten mondott az első emberpárnak. Majd innentől elkezdve Isten fokozatosan 
kijelentette Önmagát és tervét a világgal. 

2 
 /a. 

A titkok lassan kijelentéssé lettek. Ezt 
a folyamatot láthatjuk az Ószövetségben és az Újszövetségben. Az 
Ószövetségben, a kezdet kezdetén Ábrahámnak még csak néhány fogalma volt 
Istenről. Csak amolyan rejtett módon, de már sok mindenről tudott. Még a 
feltámadást is hitte Ábrahám: vitte Izsákot, hogy feláldozza Istennek, annak a 
próbatételnek alapján, amit Ő mondott neki. A Zsidókhoz írt levél úgy értékeli 
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ezt, hogy Ábrahám hitte, hogy Isten fel tudja őt támasztani a halottak közül (vö. 
Zsid 11,19).   

De mégis, a megváltásnak csak kicsiny előképeit látjuk az 
ősevangéliumban, aztán a pátriárkáknál. Ahogy haladunk előre az időben, Isten 
egyre többet és többet elmondott Magáról, és jövőbeli terveiből, a prófétákon 
keresztül. Egyre többet és többet látunk, ahogyan pl. Ézsaiáson keresztül 
kijelenti Magát, amikor a szenvedő szolgáról beszél Ézsaiás, Kr.e. 700 körül, és 
tökéletesen leírja a kereszthalált, a megváltó áldozatot. S így jelenti ki Magát 
Isten egyre teljesebb módon, míg aztán el nem jön az idők teljessége, mikor 
Jézus Krisztusban már lepel nélkül szemlélhetjük Isten szentségét és szeretetét. 
(vö. 2Kor 3, 13-16) 

S ezt a folyamatot látjuk itt, magában a 10. részben is, amikor szó van egy 
titokról. „Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, felemelte 
jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette a 
mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne 
levőket, hogy nem lesz többé idő, hanem azokban a napokban, amikor megszólal 
a hetedik angyal trombitájának hangja: beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül 
adta azt szolgáinak, a prófétáknak…”  

Tehát a 10. részben is van szó titokról.  
– Először is azt mondja az Ige, hogy „nem lesz többé idő…” Ez nem azt 

jelenti, hogy az idő mint olyan megszűnik a számunkra, hanem azt jelenti, hogy 
nem lesz többé idő a megtérésre: lejár a kegyelmi idő! Mert bekövetkezik egy 
olyan pillanat majd a történelem során, amikor lezárul a kegyelmi idő, amikor a 
pogányok teljes számban bemennek, ahogy egy másik helyen mondja Jézus. 
Amikor már nem lesz több megtérő ember, amikor az Isten által eltervezett 
összes újjászületett, megtért embernél ez az esemény bekövetkezik. Amikor már 
nincs többé kegyelmi idő, hanem Istennek a csapásai jönnek el erre a földre. 
Lejár a kegyelmi idő! És amikor így mondja ezt az angyal, hogy „..azokban a 
napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja: 
beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak…”, 
akkor már utal az elkövetkezendőkre, Isten titkának beteljesedésére. Ez a 
Bibliában leírt korábbi kijelentésekkel összhangban van, azokból következik.  

– Majd látni fogjuk a következő vasárnapokon, amikor a 11. részt 
tanulmányozzuk, hogy a hetedik trombitaszó után teljesedik majd be Isten titka:  

A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a 
mennyben: „A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett, és 
ő fog uralkodni örökkön-örökké”. (Jel 11,15) Ez tehát Jézus Krisztus 
visszajövetelének és királyi uralmának ígérete.  

 
 Vannak titkok, amelyeket nem jelentett ki Isten.  

Amikor megszólalt a hét mennydörgés, írni akartam, de 
hallottam egy hangot az égből, amely így szólt: „Pecsételd le, amiket a hét 
mennydörgés mondott, és ne írd le”.  

b./ 
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Tehát a hét mennydörgés által mondottak is tiltva vannak. De nem kaptunk 
kijelentést a mi személyes életünk jövőbeli alakulásáról, halálunk órájáról, Jézus 
Krisztus visszajövetelének pontos idejéről sem: „Azt a napot viszont, vagy azt az 
órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya 
egyed 36; Mk 13,32; Lk 10,22)  ül.” (Mt 24,

 
 A kijelentés viszont már több mint 1900 éve lezárult. 
Említettük, hogy Isten kijelentései, titkai: egy folyamat. Ebből 

talán azt a téves következtetést vonhatnánk le, hogy még most is kellene 
tartania. Igaz, hogy folyamat, de befejezett, lezárult folyamat. Befejezett, ami 
tökéletesen eltervezett és megvalósított folyamat, mint ahogy tökéletes Ő, és az 
Ő cselekedetei, munkái, alkotása (ld: teremtés történetét 1Móz 1) – tökéletes.  

 /c.
A Biblia készen van! Olvastunk a Jelenések könyvében a kis 

könyvecskéről, amelybe bele vannak írva a kijelentések, amely le van zárva.  
Sőt: „Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, 
amelyek meg vannak írva ebben a könyvben…” (Jel 22,18).  

Isten kijelentése teljes, tökéletes. Minden készen áll és minden elegendő az 
üdvösségre, a hívő életre. A Timóteushoz írt levélben olvashatjuk: A teljes Írás 
Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 
igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó 
cselekedetre felkészít (2Tim 3,16-17).  

Mindezek alapján semmi másra és senki másra nincs szükségünk, mint a 
Bibliára, ill. Jézus Krisztusra. A Bibliára, amelyből megismerhetjük az Ő 
kijelentéseit, illetve megismerhetjük és követhetjük Őt! A Biblia naponkénti 
olvasása által, napi csendességünkben érezhetjük Krisztus közelségét, az Ő 
szeretetét, és rábízhatjuk életünket.  

 
 Végül röviden szeretnék szólni arról, hogy a kijelentés hatása 
kettős. A 8-10 versekben olvashatjuk: Ekkor az a hang, amelyet a 

mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt: „Menj el, vedd át a nyitott 
könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll”. 
Odamentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy adja át nekem a könyvecskét. Ő 
pedig így szólt hozzám: „Vedd át, és edd meg: keserűvé teszi a gyomrodat, a 
szádban pedig édes lesz, mint a méz”. Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, 
és megettem: a számban olyan édes volt, mint a méz, de amikor megettem, 
keserűvé lett a gyomrom.  

3 

– A szájban édes, mint a méz. Sokan vannak, sokan vagyunk, akik szívesen 
hallgatjuk Isten Igéjét, mert az felüdülést ad számunkra. Kedves fülünknek, 
éltető táplálék lelkünknek. Édes a szájban, mint a méz.  

De Isten Igéje, az evangélium a gyomorban már keserű lehet, mert ítéletet 
is tartalmaz. És ez a szó hangzott felém: „Ismét prófétálnod kell sok népről és 
nemzetről, nyelvről és királyról” – olvashatjuk a következő versben. Ez a 
prófétálás – az örömüzenet közvetítése mellett is lehet keserű, mert igaz, mert 



 10

igazságos. Ítéletet tartalmaz, hiszen amint meg van írva: „Nincsen igaz ember 
egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, 
valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. 
(Róm 3,10-12).  

– De az evangéliumnak ez a kettős hatásáról olvashatunk a 2. Korintusi  
levélben is: Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, 
mind az elkárhozók között: ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata 
életre. (2Kor 2,15-16)  

Élet és halál, ugyanazon evangéliumból következően. Micsoda kettősség, 
micsoda kontraszt!  

– Ugyanerről ír János evangéliumában: Ha valaki hallja az én beszédeimet, 
és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy 
elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem 
fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, 
az ítéli el őt az utolsó napon. (Jn 12,47-48)  

– Nagyon jól kifejezi a kijelentés kettősségét, az ítélet és a kegyelem 
kettőségét egy ószövetségi Ige is: „…előtökbe adtam az életet és halált, az 
áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!” (5Móz 
30,19).  

Ez az Ige már nemcsak kijelenti az ítélet és kegyelem kettősségét, hanem 
döntésre is késztet: „Válaszd…” Azt hiszem, hogy az ítélet borzalmának átélése 
mellett ez reményt is adhat, igazi reménységgel töltheti el szívünket!  

 
Láttuk tehát, hogy az emberiség szeretné tudni a titkokat, és 

belekontárkodni Isten dolgaiba, ismerni akarja a láthatatlan világot is. A 
titkokat egyedül csak Isten fedheti fel előttünk (ha Ő úgy akarja), ezért 
nem a titkokról, hanem inkább Isten kijelentéséről beszéltünk. Feltettük 
azt a kérdést, hogy honnan származik a kijelentés. Láttuk, hogy Isten 
kegyelmes munkája nyomán leleplezi önmagát. A kijelentés az a 
folyamat, amelynek során Isten az Ő titkait leleplezi előttünk. Ő készíti a 
megoldást, a bűnbocsánatot: kijelenti (és megcselekszi), hogyan lesz a 
bűnbocsánat teljessé Jézus Krisztusban. A kijelentés könyvbe van 
foglalva: a Bibliába. A titkok és a kijelentés viszonyát vizsgálva 
megállapítottuk, hogy a titkok lassan kijelentéssé lettek, de vannak 
titkok, amiket Isten nem jelentett ki. A kijelentés teljes, már 1900 éve 
lezárult. Ez a kijelentés tartalmazza az ítéletet és kegyelmet, tehát a 
kettős jellege van.  

 
Ránk mindez hogyan érvényes? Mindenek előtt arra figyelmeztet 

Isten Igéje, hogy a titkok megismerésére ne törekedjünk. Ne 
feszegessünk olyan kérdéseket, titkokat, amelyeket Ő jótékonyan eltakart 
előlünk. Ami ezekből ránk vonatkozik, ami hasznunkra van, azokat Ő 
úgyis felfedi előttünk. Értsük meg az Ő akaratát és kijelentését, és legyen 
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életünk általa. Keresztyén reménységünk éppen az, hogy amit kijelentett 
– hogy a bűnös, elbukott embert megmentse –, azt beteljesíti. 
Beteljesítette már karácsonykor, nagypénteken és húsvétkor, de Ő most 
is velünk van, vezet bennünket Igéje által, és velünk lesz a világ 
végezetéig.  

Ámen.  
 
 

HEIDELBERGI KÁTÉ 
 

AZ ÚR SZENT VACSORÁJÁRÓL 
 
 
XXVIII. ÚRNAPJA  
 
 

75. Mi módon emlékeztet és tesz bizonyossá téged az Úr szent 
vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a kereszt- fán történt egyetlenegy 
áldozatában és minden Ö javaiban neked is részed van?  

Úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nekem és minden hívőnek, hogy 
együnk ama megtöretett kenyérből és igyunk ama pohárból az Ö emlékezetére, 
és ehhez azt az ígéretet fűzte,  

- hogy először: az Ő teste a keresztfán énérettem olyan bizonyosan 
megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan 
szememmel látom, hogy az Úrnak szolgája a kenyeret számomra megtöri és a 
poharat nekem nyújtja;  

- továbbá: hogy Ő az én lelkemet a maga megtöretett testével és kiontatott 
vérével olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amilyen bizonyos az, hogy én 
az Úr szolgájának kezéből az Úrnak kenyerét és poharát, mint Krisztus testének 
és vérének velem közölt bizonyos jegyeit kapom és testi szájjal magamhoz 
veszem.  

(Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Lk 22,19-20; 1Kor 10,16; 11,23-25; 12,13).  
 
76. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni?  
Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hivő lélekkel 

elfogadjuk és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk,  
- hanem ezenkívül azt is, hogy a Krisztusban és mibennünk egyaránt 

lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az Ő drágalátos testével úgy,  
- hogy mi - ámbár Ő a mennyekben van, mi pedig a földön vagyunk.  
- az Ő testéből való test és az Ő csontjaiból való csont vagyunk, s miként 

testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egyugyanazon Szentlélek éltet az örök 
életre és kormányoz.  



 12

(Jn 6,35; 40,47-48; 50-51; 53-54; - Jn 6,56; 1Kor 12,13; 16; - ApCsel 3,21; 
1Kor 11,26; Ef 3,16-17; 5,30; 1Kor 6,15; 17; 19; 1Jn 3,24; 4,13; Jn 14,23; 15,1-
6; Róm 8,9-11; Ef 4,15-16).  

 
77. Hol ígérte Krisztus, hogy Ő a hívőket olyan bizonyosan táplálja az 

Ő testével és vérével, amint ők e megtöretett kenyérből esznek és e pohárból 
isznak?  

Az úrvacsora szereztetési igéiben, melyek így szólnak:  
- „Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret és 

hálákat adván megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek; ez az én testem, 
amely tiérettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! 
Hasonlatosképpen a poharat is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: 
E pohár amaz új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, 
valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre! Mert valamennyiszer eszitek e 
kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.”  

- Ezt az ígéretet megismétli Pál apostol is, amikor így szól:  
- „A hálaadásnak pohara, melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való 

közösségünk-e? A kenyér, melyet meg- szegünk, nem a Krisztus testével való 
közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan 
az egy kenyérből eszünk”.  

(1Kor 11,23-25; Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Lk 22,19-20; 1Kor 10,16-17).     
 

 


