
„Akkor és most” 

Tanulmányok a Jelenések könyvéből 6. 

  

A HÉT GYÜLKEZETTŐL AZ ÉG KÖZEPÉN REPÜLŐ ANGYALIG 

 

Bevezető 

1. Az összetartozó, egymást magyarázó és kiegészítő egységek helyes felosztása a meg-

értés alapja. Aki ezt nem követi, a félremagyarázás csapdájába esik. 

2. A könyv, hét látomás-egysége nem csupán egymással szembeállítva, párhozamban 

vannak egymással, hanem az egyik átvezet a másikba. A könyv megértése szempont-

jából fontos az egymásután következő képek összefüggését is érteni. 

3. A Jelenések könyvét nem a világtörténelemből, vagy az újság-hírekből kell megérteni, 

hanem magából a könyvből. Csak így tárul fel evangéliumi mondanivalója. 

4. Bibliamagyarázatunk leggyakoribb hibája: a részletektől nem látjuk az egészet. Nem a 

részletből kell felépíteni az egészet, hanem fordítva: az egész magyarázza a részletet. 

Ha ezt elfelejtjük „a fától nem látjuk az erdőt”. Ezért a részletek tanulmányozása előtt 

át kell tekintenünk az egész könyvet, hogy a prófétai képek labirintusában el ne téved-

jünk. 

 

A hét látomás kettős párhuzama 

1. A könyv bevezetése és befejezése összegzi a könyv teológiai mondanivalóját. A beve-

zető hitvallomástól – „Íme, eljön felhőkön, és meglátja minden szem” (1,7) eljut a be-

fejezés eljut Jézus visszajövetelének óhajtásáig „Jöjj, Uram, Jézus” (22,20) 

2. A levél mindhét szerkezeti egységét egy mennyei templomi jelenet vezeti be, amelyek 

az értünk folyó közbenjárói munkára hívja fel a figyelmet. Ezért a könyv az emberiség 

történetét úgy mutatja be, mint Jézus, közbenjáró szolgálatának földi vetületét. 

3. Az első párhuzamos egység a hét gyülekezethez szóló levél és a vele szembeállított 

egy gyülekezet, az Új Jeruzsálem lakói, akik Jézussal elszakíthatatlan közösségben 

kapták örökségül a bűntől megtisztított földet. 

 A hét gyülekezet valóságosan létező hét kisázsiai városban élt. Életük és a 

bennük található problémák alkalmassá tették ezeket a gyülekezeteket arra, 

hogy modelljei legyenek az egész egyháztörténetnek. 

 Ez a hét „levél” tulajdonképpen hét szerződés, amit Jézus az egyházának kü-

lönböző típusú gyülekezeteivel akar kötni. Mindegyik minden időre vonatko-

zik. A „gyülekezeteknek” szól. 

 A hét gyülekezet az egyház életének hét alapvető modellje, ami újra meg újra 

megismétlődik a történelem során.  

 A héttel szemben ott áll az egy gyülekezet, amit Isten megtisztított minden 

bűntől, ahol Jézus jelen lesz mindvégig. Kiteljesedik benne az öröm. 

4. A második párhuzamos egység is templomszolgálattal indul. Az első a hét pecsét fel-

bontása, aminek párhuzamosa az ítélet hét jelenete.(Jel 4,1-8,1 és 19,1-2o,15)) 

 Isten nagy, mennyei tróntermének bemutatásával kezdődik a pecsétekről szóló 

látomás, aminek az az alapkérdése, hogy ki méltó a bepecsételt történelem tit-

kának megismertetésére. 

 Mind a hét pecsét felbontása a mennyből, Isten trónusától indul. A kapcsoló-

pont: a laodíceai levél a trón ígéretével fejeződik be (3,21).   

 A pecsét Isten megmásíthatatlan akaratának jele. Tulajdonjel. Ő tartja kezében 

a történelem nagy fordulóit, még akkor is, ha Isten hűséges gyermekeinek a 

megpróbáltatásokban kell helytállni. Isten tervét semmi nem akadályozhatja 



meg, a bűn zsarnokságát a Bárány megtöri. Azok, akik a megpróbáltatásban 

kitartanak – győzni fognak. Ezért hangsúlyos a 7. fejezet elpecsételési jelenete.  

 Ezzel párhuzamos az ítélet hét jelenete, ami arról szól, hogy Jézus visszaszerzi 

uralmát a föld felett: Ezek: Öröm a mennyben, a Bárány menyegzője, Krisztus 

megjelenése, A két vadállat és a hamis próféta vége, Krisztus ezer éves ural-

ma, Góg és Magóg pusztulása és a halottak feltámadása az utolsó ítéltre. 

5. A harmadik párhuzamos egység a hét trombita (8,2-11,18) aminek párhuzamosa a hét 

csapás (15,5-18,24). 

 Az összekötő elem: a hetedik pecsét feltörésekor kibontakozódó- jelentet (8,1-

6). A trombita figyelemfelkeltő jelző-hangszer, a bűn következményeire, a 

csapásokra hívja fel a figyelmet.  

 Istennek a hét trombitaszóval jelzett ítéletei ugyanoda szólnak, ahová a csapá-

sok hullnak. 

 Itt is jelentős a hetedik pecsét feltörése előtti közbevetés: az elpecsételés jele-

nete (7,1- 17). Azok győznek, akiket Jézus tulajdonába fogadott. 

 A látomást egy összefoglalás zárja, ami a könyv további tartalmát jelzi előre: 

11,18. 

6. A könyv csúcsán a nagy küzdelem prófétai leírása található (11,19 – 15,4), ami azzal 

kezdődik, hogy a mennyei templomban a szövetség ládája megjelenik. Ez a küzdelem 

tétje. Ez a kapcsolópont. Ennek a szakasznak nincs párhuzamosa. Itt a lényeg. 

 A napba öltözött asszonyt egy gonosz hármasság üldözi: a sárkány, a tengerből 

feljövő hétfejű, tízszarvú vadállat és a bárányhoz hasonló földből feljövő állat. 

 A győztesek a Bárány társai és kísérői lesznek a Sionon, akik nem fertőztették 

meg magukat, követik a bárányt. Ők áron vétettek meg és őszinték. 

 Az örökkévaló evangéliumot hirdető angyal áll a könyv szerkezeti központjá-

ban. Ez a lényeg. Ez bomlik ki hármas üzenetté. 

 Az első angyal Isten imádatára hívja fel a figyelmet 

 A második Babilon leomlására, ami a hamis hármasság bukása 

 A harmadik Isten pecsétjére, a hűségjelre és a bűn végső pusztulására 

 A nagy küzdelem az Emberfiának ítéletével ér véget. Isten véget vet a világ-

egyetemben a bűn rombolásának. Jézus győzelme nyilvánvaló lesz. 

 A hét utolsó csapás hátterén az üdvözültek öröméneke hangzik. Ez kapcsolja 

össze a következő tartalmi egységgel a szakaszt. 

  

Végkövetkeztetés 

1. A Jelenések könyvének tartalma: Jézus és az evangélium győzelme a bűn és a halál 

erő ellen. 

2. A győzelem alapja Jézus közbenjárói szolgálata, amit a minden látomás előtt megis-

mételt „templom kép” sugall egészen az Új Jeruzsálemig, amiben nem lesz többé 

templom, mert a megváltás célba ér. 

3. Ezért visszaél a Jelenések könyvével az az igemagyarázó, aki a világvége elképzelése-

inek alátámasztására használja és nem az örökkévaló evangélium hirdetésére. 

4. A nagy küzdelem Mózesnek és a Báránynak énekével ér véget, amiben Isten nagy és 

csodálatos műveiről vallanak az üdvözültek.    
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