2. Az elpecsételt gyülekezet
„És láttam más angyalt feljönni napkelet felől,
akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje.”
(7,2)
A megpecsételés kérdésében nincs egységes
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keresztyén értelmezés. Van
miszerint a megpecsételés m
nélkülözhetetlen része Isten
vacsora és a keresztség m
mentumi rangja és jelentősé
nek elengedhetetlen feltétele.
Nem lehet most feladatu
kai kifejtése, csupán néhán
fel a figyelmet.
A Jelenések könyve tize
névként (pecsét) és igeként
kizárólag a gyülekezetre vo
a kérdést: Mit jelent ma — m
csételés? Szüksége van-e e
nek? Szükségem van-e erre ne
Nem lehet kétséges: igen
hetedik fejezetében van err
nemzetségéből, törzséből 12
lít az ige. (Dán nemzetsége
zetsége szerepel a felsorolá
hagyomány szerint ugyanis
törzséból származik az 1M
kob próféciája értelmében:
úton.” A törzsenkénti 12000
gáiként említtetnek.) Azután
után a meg nem számlálhat
(9. v.): „azután láttam, és í
amelyet senki meg nem
nemzetből és ágazatból, és n
a királyi szék előtt és a Bár

valók számára? Napjainkb
tók ezt állítják.
Még ha így is van (hoz
gondolat), egy bizonyos: l
üdvökonómiai ágnak az éne
„az üdvösség a mi Istenün
ben ül és a Bárányé.” (10. v
ne ugyanaz a hívás vonatk
fiaira a mennyei liturgiába
szerint. A 144000-nek hom
van (14,1), de ugyanígy a
hez írt levélben Isten nevé
el a hűségesek felé: „Aki
azt az én Istenemnek temp
nét ki nem jő; és felírom
nevét, és az én Istenem v
Jeruzsálemet, amely az égb
nemtől, és az én új nevem
hogy a nagy sokaságon tün
a 144000-en szereplő névtől.
A választott nép és a „n
repének a kérdését (nyitva h
vetett vonatkozást) a 6. és a
géséből kell megközelíteni.
se: „eljött az Ő [Isten] har
ki állhat meg?” (17. v.) A
lehet: senki. Sem a hitetle
tak a maguk erejéből nem
a napon az igaz is alig tarta
ez az „alig” — a kegyelem

szükségünk, amiképpen Iz
jeit az ítélet éjszakáján Egy
tott népi mivolta különböz
meg a haláltól, hanem egye
tett páskabárány vére. Az i
nincs más lehetőség a m
Isten gondviselése, ami ál
gyelemnek és könyörületes
ily módon arra tekintsün
(Zak 12,10)
A szenvedő egyház kita
utolsó időkben csak az i
lehetséges. Az elpecsételés
pecsét megkülönböztetés, ist
közlés. Pál apostol ezt ír
„Aki pedig minket tivelet
megerősít és megken [a kö
minket, az Isten az; Aki el
a léleknek zálogát adta a
1,21.22) Ez a hármas tagolts
ken — megpecsétel) nem
mozzanat Isten népe életéb
jelenlevő, intenzitásában növ
1,13.14-ben ezt olvassuk:
ti is, minekutána hallottáto
szédét, üdvösségetek evang
tetek is, megpecsételtettete
Szentlelkével, aki záloga a
ten tulajdon népének megv
ségének magasztalására.”

nem olvasunk a megpecséte
tusról, amely ne a Szentlél
kapcsolatban. A Lélek zálo
értelmében fordul elő a 2K
minket erre [levetkőzés —
az Isten az, aki a Lélek zálogát
A megpecsételés újszövet
új mozzanat, nem találunk
álló harmadik sákramentum
nek felerősödését, a Szentlé
a megerősödést és a megsze
nek kiteljesedő magasztalását je
Végül az a kérdés marad
rész alapján: mi az, amiben
kezete megpecsételtsége me
laszt erre a kérdésre a 9—
következőképpen adhatjuk meg
a) A megpecsételtek a kir
előtt állnak, magasztalják Ő
(a pálmaágak jelentése ez a 7. v
b) A megpecsételtek feh
tehát részesültek a Bárány
áldozatában részesültek (14.v.)
c) A megpecsételtek szo
kultikus jelleggel és méltósá
treüó).
d) Végül a Bárány-pászto
elő víz forrásairól gondoskodik
Isten szenvedő népe me
gyei ezek ma is.

