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23. AZ ELSŐ NÉGY PECSÉT FELTÖRÉSE: LOVASOK 

Jel. 6, 1-8 

 

Bevezetés 

1. A mennyből, Isten trónusától látott történelem titkát takarja a hét pecsétes könyv. Ez 

prófétailag látott jövő és nem eseménytörténet. Nem a világtörténet hét szakasza, ha-

nem az üdvösségtörténet titka. 

2. Ez a titok Isten hatalmában van, mert ő a teremtő (4. fejezet), és az üdvösségtörténet 

titkát egyedül a megöletett bárány méltó feltörni (5. fejezet). A Bárány átvette az üd-

vösségtörténet bepecsételt könyvét (5,9). Benne a megváltás történeti megvalósulása 

található. 

3. A jelenések könyvének három látomása a mennyei istentisztelet három jelenetsora. 

 Az első a pecsétek felbontása: Isten megmásíthatatlan akaratnak teljesedése 

 A füstölő áldozatkor felhangzó hét trombita (8,2-től) 

 Az italáldozathoz tartozó hét csésze kiöntése, Isten haragja 

 

A négy első pecsét és a lovasok 

1. A látomás első négy szakasza kettőshelyszínű. A mennyből indul, és a földön teljese-

dik.  

 A pecséteket a Bárány töri fel, de a négy lelkes lény parancsa indítja útnak a 

lovasokat. „Jöjj” (vagy: „indulj”). Nem Jánosnak szól, az eseményeket indítja 

útnak. 

 Mivel a tekercs kívül belül be van pecsételve először csak a kívül lévő rész lát-

ható. A belső tartalom csak a hetedik pecsét felbontása után.  

2. Négy lovas, a győzelemtől a halál felbomlásáig 

 

A lovak színe a lovas célja attribútuma esemény 

fehér győzelem íj és korona győzött 

tűzvörös elvegye a békességet, nagy kard öldössék egymást 

fekete  mérleg egy szózat a mennyből 

fakó sárga halál és pokol kard, hatalom, éhség, döghalál, vadak 

 

3. A látomás képnyelve 

 A ló a harc, a háború jele. A lovasok fegyvert viselnek. Történeti aktualitás: 

pártus lovasok négyes járőrözése. 

 A lovak színe. A színek égtájakat is jelképeztek: É. –fekete, Ny. - fehér, K –

vörös, D. – fakó sárga 

 Mérleg. A mérleg csillagkép jegyében álló esztendőket nyomorúságosnak tar-

tották. Rossz a gabonatermés, de az olaj és a bortermés jó. 

 A mérce- egy napi fejadagja volt az embernek. 

 A Halál és a Pokol a tömeges pestis-halálra, járványra utalnak. 

4. A képsor magyarázata 

 A hét gyülekezettel való azonosítás – erőltetett. Mivel nem eseménytörténetet, 

hanem üdvösségtörténetet tár elénk a Jelenések könyve óvakodni kell az ön-

kényes történeti azonosításoktól. 
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 A megoldás útja: a könyv szerkezetéből kell kiindulni. 

 A hét pecsét feltörése, Isten földi ítélete (6,1-8,1) párhuzamos Isten 

mennyei ítéletének hét jelenetével (19,1-20,15). 

 A hét pecsét feltörésének belső rendje párhuzamos a hét trombitáról 

szóló látomással. Itt is az első négy trombita egy egységet alkot és a ha-

todik trombita után itt is van egy közbevetés (7,1-17. és 10,1-11,14). 

 Úgy tűnik a szerkezet alapján, hogy Isten ítéletének két szempontból 

történő bemutatását látjuk itt. A pecsétek az egyház belső helyzetét, 

míg a trombiták a világ sorsát mutatják be. A könyv szerkezetében pár-

huzamosa (15,5-18,24)  is világtávlatú: a hét csapás és Babilon bukása.  

 Jelenések könyvének kulcsa az Ószövetség. Ez a képsor Zakariás két próféciá-

jára épül. Zak 1,7-15. 6,1-8. Zakariásnál a négy különböző lovaktól húzott ko-

csi Isten ítéletét, haragját jelképezi. Amikor János látomásában elindulnak a 

lovasok, eljött Zakariás látomásának beteljesedése. 

 A fehér ló problémája. A hagyományos magyarázat Fiorei Joachim (1130-

1202) óta az ősegyházzal azonosítja Jel 19, 11-16 alapján, ahol a fehér lovon 

ülő valóban a diadalmasan visszatérő Jézus Krisztus. Ez az evangélium diadal-

útja (Mt24,14. Mk 13,16), amit jézus nem lovon erővel, hatalommal végez.  

 A négy lovas egy egységet alkot küldetésük is egységes kell, hogy le-

gyen 

 Jel 19,11-16 a győztesen visszatérő Jézus ez az egyháztörténet elejére 

nem illik. 

 Lehet, hogy ez a ló a Krisztusnak látszó hamis Krisztust jelenti, szem-

beállítva 19,11-el. Jel 13 az Antikrisztus krisztusszerű vonásait hangsú-

lyozza. Ő a nagy hitető 

 A négy lovas megértésénél figyelnünk kell a szakasz újszövetségi párhuzamá-

ra: Jézus nagy eschatológiai beszédére (Mt 24,4-12 Mk 13, 5-8. Lk 21, 8-19) 

ahol Sátán hitetésének hét alkalmáról van szó. Az első négy itt is a hitetés kül-

ső alkalmairól szól. 

 A hamis krisztusok megjelenése – a fehér ló (Mt 24, 5) 

 Háborúk, háborúk hírei – veres ló. Ha Isten törvényes jogrendje (mispát) 

sérül, akkor eltűnik a békesség (salom) (Mt 24,6) 

 Anarchia: mindenki-mindenki ellen (Mt, 24, 7). Az élet lehetőségei nehe-

zednek meg. 

 A pusztulás – a fakó sárga ló (Mt 24,8). Összefoglalja az előző négy lovas 

munkáját. 

 

Tanulságok 

1. Jézus, „a mi lesz ezután”-ra prófétai választ ad. Számolni kell a Hitető időszakos 

győzelmével. A fehér lótól a felbomló, rothadó sárgáig. Az evangélium terjeszté-

sének hatalmától a felbomló hullaszerű, intézménnyé silányult egyházig. 

2. A Jelenések könyvének ez a látomássora az egyház felbomlásával, a misszió csőd-

jével foglalkozik. Aki erőszakkal akarja Jézust trónra ültetni az a Halál és a Pokol 

foglya lesz. 

3. Ha a gyülekezet élő organizmusából hatalmi szervezet lesz, akkor a Halál, a fel-

bomlás erői jutnak diadalra. 

4. Isten soha nem engedi meg, hogy népe táplálék nélkül maradjon. A bort és az 

olajat ne bántsd.   

 

Dr. Szigeti Jenő 


