
21. Ahonnan az üdvösségtörténetet irányítják 
Jel 4:1-11. 

 

Párhuzamos gondolatok az 1. és 4. fejezetben 
1. „… hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét.” (1:10. 

    „… mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék…” (4:1.) 

2. „Lélekben valék ott.” (1:10). 

    „Elragadtatám lélekben” (4:2.) 

3. ”… amiknek meg kell lenniük hamar.” (1:1. 19.) 

    „… amiknek meg kell lenniük ezután.” (4:1.) 

4. Helyszín: Páthmosz szigete 

    Elragadtatásban egy nyitott ajtó előtt: Már nem itt e földön és még nem a Mennyben. 

 

„Valaki ül a királyi széken.” 
Az 1. fejezetben Krisztust azonosítani tudja. Ő az Ember Fia. Krisztus örökre emberré lett. 

Itt a királyi székben – aki üle – nagy fényességet és szivárványt lát. Tisztelettel beszél a világ-

egyetem Uráról. 

Isten arcát ember nem láthatja. Mózesnek: „Orcámat nem láthatod” 2Móz 33:18-20. 

Illésnek: 1Kir 19:9-13.  

A királyi trónon ülőt nagy fényességgel ábrázolja. Hogyan is tudná leírni azt, akit emberi szem  

nem láthat? 

„A szivárvány , amely ragyogó fényével áthidalja az egeket, az örökkévaló szövetségnek a jele 

Isten és minden élő teremtmény között. A mennyei trónt körülvevő szivárvány is az Isten 

gyermekeivel való békeszövetségnek a jele.” (E. G:. White: Előtted az élet) 

 

A királyi székből jövő mennydörgések és villámlások ellenére, a kegyelem szivárványa fogadja 

az Istenhez közelítő embert.  

 

A királyi szék körül 24 vén ül királyi székben. A két fejezet összehasonlítása abba az irányba 

mutat, hogy itt történik az üdvösségtörténelem és világtörténelem irányítása. Lásd Ezékiel lá-

tomását Ez 1:1.28. 

A Vénekkel kapcsolatban többféle magyarázat ismert: 

a/ Azok a szentek, akik Jézus feltámadásakor szintén feltámadtak.  

b/ A Jézus kereszthalála előtti és utáni 12-12 személy, akik a 12 prófétát és 12 apostolt képvi-

selik. 

c/ Van olyan elképzelés is, hogy angyali lények. A fehér ruha Krisztus igazságának jelképe. 

„Négy lelkes állat.” Szemekkel teljes. Azt fejezi ki, hogy mindent lát. Ezeket a lényeket nem 

tudjuk elképzelni. Inkább funkciójukra, szolgálatukra kell figyelni. Ne akarjuk belemagyarázni 

azt, amit nem értünk.  

A próféták – Ezékiel, Dániel – János apostol – nem a valóságot látták, hanem a valóságnak 

jelképeit. A Mennyben bizonyára vannak még olyan lények, olyan szolgálatok, amelyeket mi 

még nem tudunk elképzelni.  

A történelem „nagy” vezetői, államférfiak és hadvezérek, azt hitték, hogy ők irányítják a törté-

nelmet. Nabukodonozor sem akarta elfogadni, hogy az utána következő birodalmak már nem 

hasonlíthatók az aranyhoz. 

Istennek van még egy mondanivalója a fejezet zárszavában. Ő a Teremtő, amint ezt később 

megerősíti. A világegyetem trónterméből szól hozzánk. 

                                                                                                          

         Erdélyi László 


