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„4János, az Ázsiában levő hét gyülekezetnek: Kegyelem nék-
tek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és 
a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak; 5és Jézus Krisztus-
tól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld ki-
rályainak fejedelme; aki szeret minket, és vére által megsza-
badított bűneinktől, 6aki országa népévé tett minket, papok-
ká az Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom 
örökkön-örökké. Ámen. 7Íme, eljön a felhőkön, és meglátja 
minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld 
minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.” Jel 1,4-6 

 

Szeretett Gyülekezet! 

Elérkeztünk böjti időszakunk utolsó vasárnapjához, melyet 

virágvasárnapnak is nevezünk. Az írások szerint ezen a napon 

vonult be Jézus – ahogy olvastuk is lekciónkban – Jeruzsálembe. 

Megkezdődnek azok a napok, melyek számára elkerülhetetlenek 

voltak, amelyekre készült egész 33 évig. Jézus Krisztus földre 

jövetelének értelmét, célját az adta meg, hogy az Atya akaratát 

végrehajtsa. Tudniillik azt, hogy halálával egyszer s mindenkorra 

bűnért való tökéletes áldozatot mutatott be. Jézus Krisztus jöve-

telének célja az volt, hogy az elrontott életű, Istentől távol élő, 

bűnös ember számára bocsánatot kínáljon fel. Kiengesztelje az 

Atyát, az embert sújtó haragot magára vállalja. Isten haragja a 

kereszten mutatkozott meg! Isten haragja az Ő Fiát sújtotta. Ami 

engem, bennünket kellett volna, hogy sújtson, az a harag Jézus 

Krisztust sújtotta. Megváltói munkájával engesztelő áldozatot 

mutatott be, s ahogy Pál írja: „engedelmes volt mindhalálig, 

mégpedig a kereszthalálig.” Fil 2,8. Kereszthalála, „elvégezte-

tett” kijelentése pecsételte meg, hogy mindent elvégzett, amit az 

Atya kért tőle. Tulajdonképpen erről szól, ezt foglalja össze na-

gyon röviden János ebben a Jelenések könyvében olvasható rö-

vid bevezetésben.  

Azt tudni kell, hogy a Jelenések könyvének van egy kor-

történeti, történelmi síkja és egy prófétikus, előremutató síkja. A 

könyvet Kr. u. 95-ben írta János apostol, aki száműzetésben élt 
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Patmosz szigetén. Ebben az időszakban Domitianus volt a csá-

szár. Ő volt az, aki száműzte János apostolt Patmosz szigetére. A 

császár „dominus et deus”, azaz „úrnak és istennek” szólíttatta 

magát. Nem riadt vissza a terrorisztikus eszközöktől és a korabeli 

keresztyéneket is keményen üldözte. Megtorolt mindent, ami 

nem tetszett neki. Nagyon véres kezű császár volt. Halála előtt 

két évvel (Kr. u. 94.) újabb komoly keresztyénüldözési hullámot 

indított el. Őt követte Traianus (98-117), aki megtiltotta a gyűlé-

sek tartását. Ilyen környezetben, történelmi háttérben születik, 

többek között mint egy vigasztalásként, az üldözöttek vigasztalá-

saként a Jelenések könyve. Így érthetjük meg a könyv üzenetét, 

és tulajdoníthatunk minden egyes szónak az üldözöttek számára 

vigasztalást és kitartó hűségre való bátorítást az üldözések köze-

pette. Azonban nem csak vigasztalást és bátorítást meríthet az 

ember a könyvből, hanem megtapasztalhatja Jézus szeretetét, 

együttérzését. Hiszen arról a Jézusról ír János, aki szintén szen-

vedett, üldöztetett és megölték. Azt írja János: „Jézus Krisztus-

tól, a hű tanútól”. Itt János a „μάρτυς” szót használja, azaz a 

„mártír” kifejezést, emivel érzékeltetni akarja, hogy Jézus Krisz-

tus is vértanúhalált halt, ezért együtt tud érezni azokkal, akik a 

Benne való hitüket felvállalva még a halált is vállalják. Hiszen 

nem imádták a császárt, nem tisztelték „úrként és istenként”, 

ezért vállalták annak következményét, hogy vadállatok elé dob-

ják és szétmarcangolják. Nagyon sokan haltak vértanúhalált Jé-

zusért. Traianus idején, aki szintén rendkívül kegyetlen volt, ő 

ölette meg Ignatius antiókhiai püspököt. Rómába vitették, és 

vadállatok elé vetették. Halála előtt ezt írta hittestvéreinek: „Is-

ten búzája vagyok én. A vadállatok foga megőröl, hogy Istennek 

tiszta kenyere legyen belőlem.” Később, Marcus Aurelius (161-

180) császár idején végezték ki Justin Martirt és Szmirnai 

Policarpust. Az ősz püspököt a bíró minden áron meg akarta 

menteni: 

„Tagadd meg Krisztust, és szabad vagy” – kérlelte a bíró, mire ő 

ezt válaszolta szelíden: „Hogy tagadhatnám meg az én Uramat, 

Jézust, amikor Ő nyolcvanhat éven keresztül nem tagadott meg 

engem?” Máglyán végezte életét. Nem egyszer megtörtént, hogy 
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a halálra ítéltek kivégzésére vezényelt katona – látva a halálba 

menők sugárzó arcát- letette kardját, sisakját, és odaállt a kivég-

zendők közé. Tertullianusnak, az óegyház egyik legkiemelke-

dőbb teológusának tulajdonítják azt az elhíresült mondatot: „A 

keresztyének vére magvetés lett.” Minél inkább üldözték, annál 

inkább terjedt. A rengeteg mártírhalált halt vértanúval nem eltö-

rölni nem lehetett a keresztyénséget, hanem annál inkább terjedt. 

A vértanúk boldogok voltak, hogy Jézus Krisztushoz tartoznak, 

az Ő megváltottai lehetnek. Ezért örömmel vállaltak fel minden 

szenvedést, mert tudták, Jézus Krisztus előbb szenvedett az ő 

bűneikért és mindezt hálából tették. Sokan nem tagadták meg 

Jézus Krisztust még a legnehezebb helyzetben sem. Hűségesek 

tudtak maradni. Ezért bátorítja néhány verssel lejjebb Jézus a 

Benne hívőket: „Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet 

koronáját.” Jel 2,10. Ő, aki hű maradt a kereszthalálig, együtt 

tudott érezni azokkal, akik az iránta való hűségük miatt szenved-

tek. Ezért írja János vigasztalásként: „Jézus Krisztustól, a hű 

tanútól, aki elsőszülött a halottak közül”. János jegyezte fel 

Jézus azon szavait, amelyek ezt megerősítik: Jézus mondja: „Én 

vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal 

is, él; 26és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” Jn 

11,25-26. Sem a halál, sem a pokol hatalma nem fognak erőt 

venni azokon, akik Jézus Krisztusban hisznek. Mivel Ő győze-

delmeskedett a halál felett, „26Mint utolsó ellenség töröltetik el 

a halál.” I Kor 15,26 – írja Pál, ezért abban a győzelemben fogja 

részesíteni Jézus az övéit és átmennek a halálból az életbe már itt 

a földön, mert feltámadnak a lelki halálból és átmennek a halál-

ból az életbe olyan formában is, noha testileg meghalnak, de fel 

fognak támadni, új, romolhatatlan testet fognak kapni. Megdi-

csőült testet. Amibe részesítette az Atya Jézus Krisztust, az Ő 

Fiát, abban fogja részesíteni az Atya azokat is, akik Benne hittek. 

Ugyan azt kapják, ugyan abban részesülnek, mint a Fiú. Ezért 

mondja: „aki elsőszülött a halottak közül”, Ő volt az első, de 

követni fogják mindazok, akik Benne hittek, tehát ők is fel fog-

nak támadni! Micsoda bátorítás és vigasztalás azok számára, 

akik éppen a halál küszöbén vannak, akik hallják a tomboló tö-
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meget, a kiéheztetett oroszlánok ordítását, az aréna morajlását. 

Készülnek, mert tudják, percek kérdése és a tomboló tömeg és az 

éhes oroszlánok martalékává válnak, de azt a reménységüket 

senki nem veheti el, még egy véreskezű császár sem, hogy várják 

a Jézussal való találkozást, Aki győzött bűn és halál felett. Ezért 

is írja János folytatásként: „aki szeret minket, és vére által 

megszabadított bűneinktől”. Bűnösen, tisztátalanul senki nem 

mehet be a mennyek országába, s mindegy, hogy valakinek 

zsebkendőnyi vagy kamionnyi bűne van, senki sem mehet be, 

csak az, aki Jézus Krisztus vére által meg lett tisztítva. Ezért írja 

szintén János a levelében: „Jézusnak, az ő Fiának vére meg-

tisztít minket minden bűntől. 8Ha azt mondjuk, hogy nincsen 

bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az 

igazság. 9Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja 

bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” I Jn 

1,7b-9. Az Ő halála, bűnbocsánatért bemutatott áldozata minden 

bűnre elég. Minden bűntől meg tud tisztítani és minden bűnre 

van bocsánat. Minden, amit a múltban, jelenben, jövőben elkö-

vettünk, arra Jézusban kaphatunk bocsánatot. A kereszt és az 

üres sír egy olyan jel, ami a te életedre is megoldás lesz. A ke-

reszten bűneid büntetése el lett rendezve, az üres sír pedig arról 

tesz bizonyságot, téged is a feltámadásban akar részesíteni, nem 

akarja, hogy a halálban maradj. Ehhez pedig csak annyit kell 

tenned, a felkínált bocsánatot el kell foganod. 

Befejezésül egy történetet hadd mondjak el nektek: 

„A vonat lassan közeledett az állomás felé. Mindenki izgatottan 

várta, hogy hazaérkezhessen. Feltűnt nekem egy fiatalember, aki 

idegesen tekintett ki az ablakon. Miután szóba elegyedtem vele, 

feltárult előttem szomorú élettörténete. Fiatalon szülei ellen lá-

zadva megszökött otthonról. Nem bírta a szülői ház légkörét. Új 

barátaival mindent kipróbált, amitől otthon óvták, intették. 

Hamarosan börtönben találta magát, ahol nagyon megbánta ad-

digi életét. Éppen ma szabadult. Nem volt hová mennie, ezért írt 

a szüleinek, hogy bocsássanak meg neki, és fogadják vissza a 

szülői házba. Azt is megírta, hogy megérti, ha nem tudnak neki 
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megbocsátani. A délutáni vonattal fog érkezni. Ha szülei készek 

visszafogadni, kössenek a kert égén lévő diófára egy fehér ken-

dőt, amit ő a vonatról láthat, különben tovább utazik. Amikor a 

vonat a kanyarhoz közeledett, a fiún egyre nagyobb feszültség 

lett úrrá. Arra kért, hogy nézzem meg, ott van-e a fán a megbo-

csátást jelentő kendő. A kanyarban feltűnt a vén diófa. Felkiál-

tottam a látványtól. A fa tele volt kendőkkel, sőt lepedőkkel, ne-

hogy a fiú tovább utazzon.” 

Drága Testvérem! 

Nehogy tovább menj! Ott van a keresztfán a megbocsátást jelen-

tő Krisztus, aki érted is meghalt! Nézz fel rá, ragyogjon fel szá-

modra a kereszt, ahogy a fiú számára is felragyogott a megbocsá-

tást, a visszafogadást jelentő kendő, úgy ragyogjon fel neked a 

kereszt, ami a bocsánatot és a visszafogadást jelenti, hogy aztán 

befogadjon téged örök hajlékába és vele töltsd az örökké valósá-

got. Ne menj tovább, hanem állj meg és nézz fel a fára, a kereszt-

fára!        Ámen! 

 

 

 


