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Bevezetés 

1. A Jelenések könyvének központjában a könyv mondanivalója áll: az örökkévaló evan-

gélium. Ez győz Isten és a hamis hármasság között folyó küzdelemben. 

 Ezt az örökkévaló evangéliumot bontja ki a hármas angyali üzenet úgy, hogy 

az igazi imádatra tanít (14,7), arra szólít fel, hogy hagyjuk el Babilon hamis 

uralmi rendszerét (14, 8) és a teremtés jele legyen az, amit homlokunkra és ke-

zünkre veszünk (14,9-11) Babilon hamis jele helyett (13,16-17). 

 Mi az örökkévaló evangélium gyakorlati tartalma? Hogyan kell imádni a te-

remtőt, mit jelent kifutni Babilonból, és hogyan lehet Isten tulajdonjelének ol-

talma alá menekülni? Ezt mondja el Jel. 14, 12 összefoglaló verse. 

2. Ez a vers az egész könyv gyakorlati összefoglalója. Jézus követőinek, Isten népének, a 

lelki Izraelnek a legbiztosabb jele. 

 A békességes tűrés az alapfeltétele annak, hogy a hét gyülekezetnek írott levél 

ígéretei megvalósuljanak és az egy gyülekezet, a mennyii Jeruzsálem örökösei 

legyünk. Ez véd meg a hét pecsét feltörése nyomán támadt történeti viharok-

ban, épp úgy, mint az utolsó ítéletben. Ez segít, hogy a hét trombitaszó fi-

gyelmeztető jeleit elfogadjuk, hogy ne legen részünk a hét utolsó csapásban. 

Csak így menekülhetünk meg a Sárkány és a fenevadak dühétől és lehetünk a 

Bárány seregének tagjai. 

 Isten parancsolata – a Tízparancsolat – emberségünk alapja, azt mutatja meg, 

hogy a történelem viharaiban hogyan maradhatunk meg Isten teremtői szán-

dékát tükröző embereknek. 

 Jézus hite a megváltás reménysége. Annak az elismerése, hogy csak a megöle-

tett Bárány méltó arra, hogy győzzön a bűn felett és legyőzze a halált.  

 

Az ige kifejtése 

1. „Itt van” – így kezdődik ez a fontos ige. Ez azt jelenti, hogy Isten népének, a Bárány 

seregének ez a fontos hármas jellemzője nem a jövő időben, a történelem végén lesz 

valóság, hanem állandó jelenének tükre. Annyiban tartozom a Bárányhoz, amennyiben 

ez a három jellemző határozza meg az életem. 

 A bűn, ami nem egy cselekedet csupán, hanem egy állapot, ennek a háromnak 

– a béketűrésnek, Isten parancsolatainak és Jézus hitének a gyakorlati tagadá-

sa.  

 Ez a tagadás úgy is bekövetkezhet, hogy elméletileg elfogadom ezeknek az 

igazságát, de gyakorlatban nem ezek szerint élek. 

 A bűn uralma alatt ezeket a feltételeket önmagamtól képtelen vagyok teljesíte-

ni. Naponta a megöletett Bárány vére segít ahhoz, hogy béketűrő legyek, a 

törvény engem védő kerítése legyen az oltalmam és Jézus hite mutassa az utat 

mindennapi kötelességteljesítéseim közepette.    

2. Mit jelent az, hogy „szentek” vagyunk? 

 A szent nem bűntelent jelent, nem is csupán elkülönítettet. Az a szent, aki Isten 

tervének aláveti magát. Odaszenteli az életét arra, hogy olyan ember lehessen, 

mint amilyennek Isten kezdetben az embert teremtette. 
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 Az az ember, aki szent, nem bűntelen, hanem Jézus vezetése alatt a bűn legyő-

zésének útján jár. Jézus naponkénti bűnbocsánata és kegyelmes vezetése nélkül 

csak álszent lehet az ember. 

A szentség Istennel megélt közösség Jézus Krisztus által. Ő Emberfia és Isten Fia egy-

szerre, aki bennem is meg akar születni. Győzni akar a bűn és a halál ellen benem is, 

nemcsak az egész világtörténelemben.  

3. Mi a békességes tűrés? 

 A görög szó (hüpomoné) türelmet, kitartást, állhatatosságot, várakozást jelent. 

Ez az Istenben vetett bizodalmunk jele, Krisztusra váró reménységünk megval-

lása. Ez lelki egyensúlyozó szervünk. Aki „kiborul” az enm tud leborulni Isten 

előtt és őt imádni.  

 A békességes tűrés az Isten imádatára felszólító első angyali üzenet belső, lelki 

megvalósulása életünkben. Nem passzivitás, hanem aktív cselekvés annak a 

tudatában, hogy minden cselekedetünk mögött Isten megváltási terve húzódik 

meg.  

 A békességes tűrés azt jelenti, hogy a mindennapi életünk harcaiban felfedez-

zük Isten kegyelmes vezetését. Nemcsak az irányt, a célt is látjuk. A gyötrel-

mek és szenvedések elviselése a cél eléréséért van, „kitartás a jó cselekvésé-

ben” (Rm 2,7) 

 A békességes tűrés ezért a Krisztust váró ember egyik legfontosabb tulajdonsá-

ga: Mt 24.13. Lk. 21,19).   

4. Mit jelent Isten parancsolatainak megtartása? 

 Isten törvénye – kerítés. Az dönti el, hogy jó-e vagy rossz a számomra hogy a 

kerítésen kívül, vagy belül vagyok.  

 A bűn uralma alatt élő ember a maga erejéből nem tud a törvény szerint élni 

(Rm 7,14-25). Ezt csak a farizeusi lelkületű képmutató gondolja. 

 Jézus Krisztus kegyelme az új kezdés lehetősége, a törvény kerítésén belül. Így 

Isten parancsolata a bennem megszülető krisztus új ember védelme lesz. Így 

omlik le bennem is Babilon, mint ahogyan ezt a második angyali üznenet 

mondja. 

5. Mit jelent Jézus hite? 

 Nem elég elhinni, hogy Jézus volt és majd egyszer lesz. Jézus hite azt jelenti, 

hogy Jézus ma is jelen van az életemben. Ezért rábízom magam. 

 Jézus ma is hittel élni tanít. A hit nem elhívés, hanem bizalom. E nélkül a tör-

ténelem viharai közepette, az egyéni életem megpróbáltatásaiban nem lehetek 

győztes.   

 Jézus hite az a hit, amivel az Emberfia Istenben kapaszkodott földi életének 

megpróbáltatásai alatt. Ez a bizalom ment meg attól, hogy a fenevadat imád-

jam és az ő tulajdonjelét vegyem fel magamra.  

Összefoglalás 

1. A Jelenések könyve Isten örökkévaló evangéliumának tükre. A bennem folyó nagy 

küzdelemben a megöletett Bárány véréért lehetek győztes. 

2. A győzelem nem a jövő titka, hanem a jelen valósága, ha bennem az az indulat van, 

ami Krisztus Jézusban volt (Fil 2, 5). 

3. A győzelemnek az a jele, hogy a békességes tűrés hasznát, Isten parancsolatainak 

szépségét és Jézus hitének erejét felfedezem a mindennapaimban.  
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