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A  BÁRÁNY  ÉS  KÍSÉRETE  
 

Olvasandó (lectio): Zsolt 32 
Heidelbergi Káté*: XXXV. Úrnap 

(*Olvasható a szolgálat végén) 
 
Alapige (textus): Jel 14,1-5 
 
Károli fordítás:  
 
És látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele 

száznegyvennégy ezeren, a kiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve. És 
hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy 
mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, a kik az ő hárfájokkal  
hárfáznak vala; És énekelnek vala mintegy új  éneket a királyiszék előtt, és a 
négy  lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az 
éneket, csak a száz negyvennégy ezer, a kik áron  vétettek meg a földről. Ezek 
azok, a kik asszonyokkal nem fertőztették meg magokat; mert szűzek. Ezek azok, 
a kik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek 
közül Istennek és a Báránynak zsengéiül. S az ő szájokban nem találtatott 
álnokság; mert az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek. 
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Új fordítás:  
 
És láttam: íme, a Bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 

száznegyvennégyezren, akiknek a homlokára az ő neve és Atyjának a neve volt 
felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint 
hatalmas mennydörgés hangját; és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a 
hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a 
négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak 
az a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről: ezek nem 
szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a Bárányt, ahova 
megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a 
Báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság: ezek feddhetetlenek.  

 
 
Imádkozzunk!  
 
Urunk, Istenünk! Áldunk és magasztalunk Téged a gyülekezet csodájáért. 

Azért, hogy itt lehetünk a Te házadban, hogy Te is itt vagy. Áldunk azért, hogy 
Te tudsz bennünket boldog néppé tenni, megváltott sereggé. Hiszen megváltottál 
bennünket, drága véren, az Úr Jézus Krisztusén. Köszönjük azt, Urunk, hogy ezt 
kijelented nekünk. Köszönjük, hogy hitet adsz hozzá szívünkbe, hogy hittel meg 
tudjuk ragadni ezeket az Igéket, ígéreteket. Köszönjük, Urunk, hogy oltalmunk, 
kővárunk akarsz lenni, Akihez menekülhetünk, és azért örvendezhetünk minden 
időben. Urunk, Istenünk! A bűneinket is visszük most Te eléd. Köszönjük, hogy 
azok nem kell, hogy elválasszanak Tőled, hanem megvallhatjuk és letehetjük azt 
Te előtted, mert van rá bocsánat Krisztusért, az Ő áldozatáért. Urunk! Add, hogy 
szabad szívvel tudjunk figyelni a Te Igédre! Hogy semmi minket Tőled el ne 
válasszon, hogy megérthessük a Te szent és tökéletes akaratodat. Az Úr Jézus 
Krisztus nagy nevében kérjük ezt Tőled!  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
 
Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog 

ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. 
(Zsolt 32,1-2)  
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Igehirdetés  
Kedves Testvéreim!  
Isten igéjének zseniális a szerkesztése. Miután az előző két fejezet borzalmakról 
írt, végítéletről, pusztulásról, fenevadakról, nyomorúságról politikai, gazdasági 
vallási káoszról, ez a fejezet ismételten felemeli a tekintetünket a rosszról, a 
nyomasztó jelenről és jövőről, arra az időre, amikor az Isten népe már 
dicsőségesen fog ott állni a Bárány trónusa előtt. Szükségünk van erre a képre, 
szükségünk van újra és újra arra, hogy ne csak lefelé nézzünk, hanem felfelé is, 
szükségünk van arra, hogy rácsodálkozzunk bajaink, nehezeink, szenvedéseink, 
kísértéseink közepette, hogy mi van ezen túl, mi az, amire nézve átéljük ezeket, 
mi az, ami vár ránk mindezek után. Jánosnak is nehéz lehetett megírni ezeket a 
fejezeteket – és most jön az enyhülés, egy lágy fuvallat.  
 
Látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy 
ezeren. A szent, győzelmes sereg. Nagy az ellentét a két kép között. Ott állnak, 
homlokukon az Atyjuk nevével. A 144 ezerről már volt egyszer szó, hiszen itt 
szerepel ez a szám másodszor a Jelenések könyvében. A megváltott, 
megpecsételteknek a száma: 12-szer 12 ezer. Nagyon sokan lesznek. Ez a sereg 
egészen más, mint amit a Sátán vonultat fel. Jó bennük gyönyörködni a 
Báránnyal együtt. Nem szeretném újra magyarázni a 144 ezret, csak azt 
nyomatékosítani, hogy a mennyben teljes lesz a sereg, nem fog onnan senki sem 
hiányozni, akit a Bárány megváltott és az Ő követésére elhívott. Az Isten népe 
teljes létszámában ott lesz.  
Éppen a héten nehezedett rám ez a hiányérzés. Örülök annak, aki megvan, aki 
közeledik az Istenhez, de valahol mindig marad egy hiányérzet, hogy mi van a 
másikkal, aki elment, aki most elbukott vagy kísértés alatt van? A mennyben 
nem lesz hiányérzet, mert ott teljes lesz a létszám, mindenki ott lesz, akinek ott 
hely készíttetett. A fenevad senkit sem ragadhat ki a mennyei seregből. 
Üvölthet, csattogtathatja karmait, lehetnek látszólagos győzelmei is emberi 
életekben, de nem az övé az utolsó szó, mert az az Istené. Ahogyan azt a Római 
levélben olvashatjuk: Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik minden 
javukra van, mint akik az Ő végzései szerint hivatalosak, mert akiket eleve 
ismer, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához legyenek 
hasonlatosok, hogy ő legyen az elsőszülött sok atyafi között, akiket pedig eleve 
elrendelt, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig 
megigazított, azokat meg is dicsőítette. (Róm 8,28-29) 
 
A mennyben istentisztelet zajlik énekléssel, mintegy új éneket zengenek, amit 
senki meg nem tanulhat, csak akik áron vétettek meg a földről. A megváltottak 
énekelnek és ez az ének olyan, mint nagy vizek zúgása, mint mennydörgésnek 
szava, magával ragadó, ereje van. Ezt az éneket csak ők és csak ott énekelhetik. 
Ennek az éneknek a megtanulásához nincs szükség szép énekhangra vagy jó 
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hallásra, hanem csak arra, amit a földön éltek át. A mennyei énekléshez 
szükséges a földi út megtétele, mégpedig úgy, ahogyan ezt ők tették.  
Ez az ének tulajdonképpen nem itt kezdődött, hanem a földi próbákban 
érlelődött, a kínokban és a nehézségekben, a próbákban és az üldöztetésekben. 
Amiket átélünk – és ahogyan azokat átéljük – mind-mind érlelnek valamit a mi  
szívünkben. De nem mindegy, hogy mit és milyen éneket. Valahol minden 
nyomot hagy saját magunkban és másokban is. Vannak, akik az átéltek hatására 
megkeményednek és megmakacsolják magukat. Mint például az egyiptomi 
fáraó Mózes idejében. Átélt sok szorongattatást, ott volt a tíz csapás, látta Isten 
erejét, és nem jutott közelebb az Istenhez, megkeményedett a szíve, nem engedte 
el Isten népét. Vannak, akik zsörtölődők, panaszosak lesznek, és öklüket rázva 
Istent okolják mindenért. De vannak, akik megalázzák magukat Isten hatalmas 
keze alatt és elfogadják a nehézségeket is az Ő kezéből engedelmesen, akik azt 
is ki tudják mondani, amit Jób kimondott: Az Úr adta az Úr vette el, áldott 
legyen az Úrnak neve. (Jób 1,21)  
Amikor valami ér minket, fogadhatjuk úgy, hogy Isten tervében az benne van, 
hogy ezzel érleli meg bennünk a mennyei éneket, még ha nem is értjük pontosan 
még, hogy mit. Ezt nem úgy tanulták, hogy kaptak egy kottát, és leénekelték, 
mert volt hozzá hangjuk, meg hallásuk. Az életünk mély leckéit nem így 
tanuljuk meg, leírás vagy könyv alapján, vagy hogy hallgatunk egy előadást 
róla, és már tudjuk. Vannak dolgok, amiket nem lehet ilyen könnyen 
megtanulni, amihez többre van szükségünk. Itt arra, hogy ott legyek azok között, 
akik áron vétettek meg a földön. Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon  
váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, 
mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén. (1Pét 1,18-19) Ezt tudhatjuk 
és tudatosíthatjuk, nagy az ára ennek az éneknek: a golgotai kereszt, Jézus 
Krisztus váltsághalála, nagypéntek és utána húsvét. Az új ének része a mennyei 
liturgiának. 
 
A másik fontos dolog, amit megemlít róluk az Ige, hogy nem fertőztették meg 
magukat asszonyokkal, mert szüzek. Ezek szerint csak nőtlen férfiak lennének 
ebben a seregben? Ez a vers nem azt jelenti, hogy a keresztyénektől elvárták az 
aszkétizmust és az a jobb keresztyén, aki soha sem házasodik meg és soha nem 
tekint senkire kívánságnak okáért. Ennek a jelentése sokkal inkább az, hogy 
olyan emberek, akik hűségesek tudtak maradni. Az Isten iránti hűséget már az 
Ószövetség is úgy ábrázolja, mint férj és feleség kapcsolatát. Isten népe akkor 
marad szűz, hogyha nem hajol meg idegen istenek előtt, akik nem hódoltak be a 
nagy paráznának, lelkileg nem fertőződtek meg. Jézus volt az első az életükben, 
és oda senki és semmi be nem férkőzhetett.  
Szomorú, hogy mennyi mindennek engedünk mi teret az életünkben, hogy 
kicsiny, semmit sem érő dolgok elveszik, elvehetik az első szeretet tüzét. Olyan 
fájó a Példabeszédek könyvének ez a mondata: A legtöbb ember talál valakit, 
aki jó hozzá, de hű embert, azt ki találhat?(Péld 20,6) Nagyon kevés az igazán 
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hűséges, aki egy lapra tette fel az életét, akinek az életében minden körülmény 
között Isten az első. Bárcsak mi olyanok lehetnénk, bárcsak engednénk, hogy 
Isten Szentlelke munkálja bennünk a hűséget, az állhatatosságot.  
 
Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy. A Bárány követése az 
engedelmesség. Jézust követni nem mindig könnyű. Az Ő útjai nincsenek 
bársonnyal borítva, helyenként még kikövezve sem. Nem kapunk hozzá pontos 
útleírást, csak annyit, hogy elég az Ő lába nyomában járni. A 12 tanítvány sem 
tudta őt követni minden útján, mert nem értették Őt és féltek. Azon a 
nagycsütörtök éjjelén, amikor elfogták Jézust, a tanítványok gyáván szerte 
szaladtak, féltették a kis életüket, pedig életük értékét az adta meg, hogy Jézus 
követőivé lettek.  
Jézus utjai mély szakadékokon át és nagy magaslatokon keresztül vezetnek. De 
Jézus azt ígéri, hogy Ő a jó Pásztor, aki előtte jár a juhainak. És ha előttünk jár, 
az azt is jelenti, hogy ő már átélt mindent, ami bennünket érhet, hogy az az Ő 
szeme előtt már egyszer végigment, hogy azt az utat Ő már kellőképen meg is 
tisztította és mindent elvett az útból, ami számunkra halálos méreg lehetne. 
Olyan kísértések vannak, amikből a kimenekedés is készen van, olyan 
nehézségek, amikhez az erőt is megkapjuk. Nem véletlenül részletezem ezeket. 
Mert ha ezt tudom, akkor másként haladok végig az utamon, akkor nem 
szimatolok benne minduntalan veszélyt, hanem sokkal inkább a vezetésre 
koncentrálok, hogy valóban azon az úton haladjak, ahol Ő megy elöl, 
fürkésszem, hogy hol is vannak az Ő lábnyomai?  Akkor nem húzódozom, nem 
féltem magamat, hanem bátran megyek előre, még akkor is, ha nem látom annak 
az útnak a célját vagy végeredményét.  
 
Az ő szájokban nem találtatott álnokság, az ő beszédük tiszta. A Bárány igaz 
beszédeit szólták, és nem a maguk igazságait puffogtatták. A Bárány szájában 
nem találtatott semmi álnokság. Sokszor nem is csak a szavainkkal van a baj, 
hanem azzal az indulattal is, amivel mondjuk azokat. Lehet, hogy igaz, csak 
ahogyan mondjuk, az nem áll meg Isten előtt, mert szeretetlenül odavetjük a 
másik ember elé, le a földre, és kezdjen vele, amit akar. Én kimondtam, és 
letudtam. "Feddhetetlenek": ezt a szót a Biblia a hibátlan áldozati állatokra 
használja, tehát olyan emberek, akik az üldözések, szorongattatások idején sem 
hazudtak a maguk védelmében. Amit mondtak, az mindig igaz volt, nemcsak 
féligazság. 
 
Kicsoda ilyen? Ki az, aki szent és tiszta? Élt-e egyáltalán ilyen ember a földön?  
Akit Jézus Krisztus megtisztított, az ilyen ember. Önmagától, önmagában senki 
sem ilyen. Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a 
megszentelteket (Zsid 10,14), vagy ahogyan azt ismételten a Római levélben 
olvassuk: Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus 
Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. (Róm 8,1) 



 6

Lehetséges általa szent és tiszta életet élni, tisztán szólni. A 32. zsoltárban 
olvashatunk erről a boldogságról: Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, 
vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít és 
lelkében csalárdság nincsen. (Zsolt 32, 1-2) Ezt a zsoltárt Dávid írja, aki nagy 
bűnökben volt benne, de megszabadult tőlük. Átélte azt, hogy a bűnt meg lehet 
vallani Istennek, és Ő elveszi rólunk bűneink terhét, mert Krisztusért 
megbocsátja azokat, és olyannak lát, mintha soha semmiféle bűnt nem követtünk 
volna el.  
 
A legbiztatóbb ebben a részben az, hogy ott van középen a Bárány, aki vele van 
az övéivel örökké. Vele lehetünk már itt a földön ígérete szerint, Ő az, aki itt van 
most velünk Lelke által. De egykor majd színről-színre gyönyörködhetünk Ő 
benne és áldhatjuk Őt, hogy mindent tökéletesen cselekedett.  

Ámen.  
 
Imádkozzunk!  
 
Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus, hogy Te vagy a hibátlan és szeplőtlen 

Bárány, Aki az életedet adtad étünk. Áldunk azért is, hogy Te vagy a Jó Pásztor 
is, Aki előttünk mégy, s mutatod az utat, hogy a menny felé menjünk, hogy ne 
tévedjünk el. Te azt akarod, hogy célba érkezzünk, ott legyünk Veled örökkön 
örökké, és dicsérjünk Téged. Urunk, Istenünk! Te látod a mi életünket, Te látod 
a mi szívünket, hogy mi igazából képtelenek vagyunk a Te követésedre 
magunktól. Képtelenek vagyunk szent és tiszta életet élni, igazán szólni. De 
köszönjük, hogy mindezekben kiálthatunk Hozzád, és kérhetünk Téged, hogy 
formáld át a mi életünket, hogy legyen az egészen a Te magasztalásodra, hogy 
ott Te légy az első, hogy életünkben minden Rólad szóljon, és Neked adjuk meg 
a tiszteletet és dicsőséget. Urunk, Istenünk! Eléd visszük gyülekezetünk 
gyászolóit. Te légy velük, és gyógyítgasd az ő sebeiket! Könyörülj rajtuk, hogy 
tudjanak felfelé nézni, és Rád tekinteni, Neked elmondani minden fájdalmukat. 
Köszönjük, hogy Te vagy az, Aki bekötözöd sebeinket egészen. Áldd meg, 
kérünk, azt a családot is, akik ezen a héten temették el szerettüket, hogy Rád 
tudják bízni őt, és magukat is egészen! S köszönjük, hogy Rád bízhatjuk az 
előttünk álló hetet. Add, hogy lássuk a Te lábnyomaidat, hogy azokon át 
haladjunk Feléd! És áldd meg, kérünk, a mi csendben elmondott imádságainkat 
is! ….. 

Ámen.  
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HEIDELBERGI   KÁTÉ   XXXV. ÚRNAPJA 
 
 

96. Mit kíván Isten a második parancsolatban ?  
Azt, hogy Istent semmi módon ki ne ábrázoljuk,  
- se másképpen ne tiszteljük, mint igéjében parancsolta.  
(5Móz 4,23-24;  Ézs 40,18-25;  ApCsel 17,29;  Róm 1,22-23;  3Móz 18,4;  

4Móz 15,39;  5Móz 4,2;  12,30-32;  1Sám 15,23;  Ez 20,18-19;  Mt 15,9;  Jn 
4,24).  

 
97. Semmiféle ábrázolatot nem szabad tehát csinálni?  
Istent nem szabad és nem is lehet semmi módon kiábrázolni. A 

teremtmények kiábrázolhatók ugyan, azonban azt megtiltja Isten, hogy az ember 
róluk avégről csináljon, vagy tartogasson képeket, hogy azokat tisztelje vagy 
általuk magát Istent akarja szolgálni.  

(5Móz 4,12; 15,18; Ézs 40,18; 25; 46,5-7; ApCsel 17,29; Jn 4,24; 2Móz 
31,3-5; 35,30-33; 2Móz 23,24; 31,3-5; 3Móz 26,1; 4Móz 33,52; 5Móz 7,5; 12,3; 
16,12; 2Kir 18,3-4; Zsolt 97,7).  

 
98. Nem lehet-e megtűrni a templomokban a képeket, mint „a tudatlan 

nép könyveit”?  
Nem, mert ne legyünk bölcsebbek Istennél, aki az Ő keresztyén népét nem 

néma bálványképek által, hanem igéjének élő hirdetése által akarja taníttatni.  
(Ézs 41,29; Jer 10,8; 14-15; Hab 2,18-19; Zak 10,2; Lk 16,29; Róm 10,17; 

2Tim 3,16-17; 2Pt 1 ,19).   


