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“Jöjj és lásd” a Hét Pecsét

A feldolgozott pecsétek és az alkotók sorsolás útján találkoztak



A Hét pecsét
A Hét pecsétes könyv feltörése, János
apostol látomásaiban, a Jelenések köny-
vének 5-8. fejezetében található.
János apostol egy könyvet látott Isten jobb
kezében. Ennek tartalma hét részre volt
osztva, és mindegyik rész le volt pe-
csételve. A hetes szám a Bibliában a
teljesség száma, és a könyv mélységes
voltára utal. Ez a hétpecsétes könyv a
jövônek a titkait tartalmazta.
„És láték annak jobbkezében, aki a királyi
székben üle, egy könyvet, amely be volt
írva belôl és hátul, és le volt pecsételve hét
pecséttel. És láték egy erôs angyalt, aki
nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra,
hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa
annak pecséteit? És senki, sem mennyen,
sem földön, sem föld alatt, nem tudta a
könyvet felnyitni, sem ránézni.
Én azértt igen sírok vala, hogy senki nem
találtaték méltónak a könyv felnyitására és
elolvasására” (Jel. 5:1-4)
A hét pecsét feltörésére nem jelentkezett
senki, sem a mennyei lények, sem Énók,
Mózes vagy Illés. Az egész teremtett világ-
egyetem beismeri, hogy nemcsak méltat-
lan, de képtelen Isten örök titkaiba
behatolni, bepillantani. A továbbiakban
János bemutatja a Bárányt, vagyis Jézust.
A Bárány kifejezéssel János apostol írá-
saiban többször is találkozunk. Ô az, aki
magán viseli a keresztre feszítés sebeit,
amely azt jelenti, mintha leölték volna. Ô
Isten Fia, aki gyôzött a golgotai kereszten,
akkor gyôzött, amikor látszólag vereséget
szenvedett.
„Ott állt a Bárány: olyan volt, mint akit
megöltek; hét szarva volt, és hét szeme: az
Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész
földre. A Bárány odament, és átvette a
könyvet a trónuson ülô jobb kezébôl.”

Elsô pecsét
„És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta
ülônél íj vala; és adaték néki korona; és ki-
jöve gyôzve, és hogy gyôzzön”

Második pecsét
„És mikor a második pecsétet felnyitotta,
hallám, hogy a második lelkes állat ezt
mondá: Jöjj és lásd. És elôjôve egy másik,
vörös ló, és aki azon üle, megadaték
annak, hogy a békességet elvegye a föld-
rôl, és hogy az emberek egymást öljék; és
adaték annak egy nagy kard.”

Harmadik pecsét
„És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet,
hallám, hogy a harmadik lelkes állat
mondá: Jöjj és lásd. Látám azért, és ímé
egy fekete ló; és annak, aki azon üle, egy
mérleg vala kezében. És hallék a négy
lelkes állat közt szózatot, amely ezt mondja
vala: A búzának mércéje egy dénár, és az
árpának három mércéje egy dénár; de a
bort és az olajt ne bántsd.”

Negyedik pecsét
“És látám, és ímé egy sárga színû ló; és
aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol
követi vala azt; és adaték azoknak hatalom
a földnek negyedrészén, hogy öljenek
fegyverrel és éhséggel és halállal és a föld-
nek fenevadai által.”

Ötödik pecsét
“És kiáltának nagy szóval, mondván:
Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz
még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért
azokon, akik a földön laknak? Akkor adatá-
nak azoknak egyenként fehér ruhák; és
mondaték nékik, hogy még egy kevés
ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind
az ô szolgatársaiknak, mind az ô atyjuk
fiainak száma, akiknek meg kell öletniök,
amint ôk is megölettek.”

Hatodik pecsét
„Azután látám, mikor a hatodik pecsétet
felnyitotta, és ímé nagy földindulás lôn, és
a nap feketévé lôn mint a szôrzsák, és a
hold egészen olyan lôn, mint a vér; És az
ég csillagai a földre hullának, miképpen a
fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor
nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint
mikor a papírtekercset összegöngyölítik;
és minden hegy és sziget helyébôl el-
mozdíttaték. És a földnek királyai és a fe-
jedelmek és a gazdagok és a vezérek és a
hatalmasak, és minden szolga és minden
szabad, elrejték magukat a barlangokba és
a hegyeknek kôszikláiba; És mondának a
hegyeknek és a kôszikláknak: Essetek mi
reánk és rejtsetek el minket annak színe
elôl, aki a királyi székben ül, és a Bárány
haragjától: Mert eljött az Ô haragjának ama
nagy napja; és ki állhat meg?
Ezek után láték négy angyalt állani a föld-
nek négy szegletén, a földnek négy szelét
tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a
tengerre, se semmi élôfára. És láték más
angyalt feljönni napkelet felôl, akinek
kezében vala az élô Istennek pecséte; és
nagy szóval kiálta a négy angyalnak,
akiknek adatott, hogy ártson a földnek és
a tengernek, Ezt mondván: Ne ártsatok se
a földnek, se a tengernek, se a fáknak
addig, míg meg nem pecsételjük a mi Is-
tenünk szolgáit az ô homlokukon. És hal-
lám a megpecsételtek számát: Száznegy-
vennégyezer, az Izráel fiainak minden
nemzetségébôl elpecsételve.”

Hetedik pecsét
„És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet,
lôn nagy csendesség a mennyben, mint-
egy fél óráig. És látám azt a hét angyalt,
aki az Isten elôtt álla; és adaték nékik hét
trombita. És jöve egy másik angyal, és
megálla az oltárnál, arany tömjénezôt tartva;
és adaték annak sok tömjén, hogy tegye
minden szenteknek könyörgéseihez az
arany oltárra, amely a királyi szék elôtt vala.”



A HATOK Mûvészeti Csoport
– amelynek létszáma idônként eléri a nyolcat – 2011-ben, a budaörsi Zichy Ma-
jorban csoportos képzômûvészeti kiállítást rendezett. Azóta a csoport számos
kiállításon vett részt. A HATOK mûvészeti törekvése egy sajátosan kialakult
kis közösség egyénenként, egyedi vonásokkal ábrázolt válasza a kulturális glo-
balizmusra. A laza szövetségben dolgozó HATOK tematikus ÖN-felhívásokra
reagál, eszmei, stiláris és hivatali megkötöttség nélkül, a legteljesebb alkotói
szabadságban. A 2013-as Ördögkatlan fesztiválon egy olyan performansszal
egybekötött fotó-mûvet avattak, amely a világon is egyedülálló módon átlényegít
egy falusi vasútállomást. Életállomás, üzenet, landart, tér és idô megfogalmazása
egy csak Palkonyán látható történetben. A Hét fô bûnt és a Hét fô erényt megje-
lenítô monumentális alkotásukat a Páva utcai Concerto Zeneházban mutatták be
elôször, majd a kalocsai Városi Galériában, a Balatonszemesi Vigadóban,
Sümegen a Püspöki Palotában, valamint a budapesti Hegyvidék Galériában
láthatta a közönség. A budapesti K11 Galéria után, most a pécsi Gebauer
Galériában teszik hozzá saját vízióikat János apostol látomásához.

A HATOK csoport tagjai:
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