
35. Az ötödik trombitaszó és az ötödik csapás 
Jel 9:1-12; 16:10-11. 

 

Az események sorrendjében rendkívüli időkhöz érkeztünk. János apostol előtt filmszerűen pereg-

tek az események. Nem tudom, a feltört pecséttel jelzett események mennyire voltak számára 

érthetőbbek, mint 600 évvel azelőtt Dániel prófétának a bepecsételt látomások.  

A két apokaliptikus könyv tanulmányozásánál figyelemre méltó alázatosság nyilatkozik meg 

mindkettő részéről, amikor tudomásul kell venniük, hogy ők még nem értik azt, aminek tolmá-

csolásával megbízta őket az Úr. Az is kérdés, hogy 2000 év távlatából mennyire van bátorságunk 

kimondani, hogy mi mindent tökéletesen értünk?  

Az idők végén, a két apokaliptikus próféta képzeletbeli beszélgetése.  

Természetes, hogy a Jelenések apokalipszise nem titkos könyv, hanem kijelentés. De a kijelenté-

sekben is vannak olyan részek, amelyek teljesedésének a „hogyanja” nagyon komoly figyelmet és 

alázatos tanulmányozást és türelmet igényel. 

A történések súlyát az is jelzi, hogy ami ezután következik – az ötödik, hatodik és hetedik an-

gyal – által hirdetett eseményekhez külön angyal társul, aki „ja, jaj, jaj” kiáltással adja tud-

tul az események súlyosságát.           Jel 8:13. 

Látjuk, hogy az Úr többször alkalmaz megszakításokat. Arról is szó volt, hogy a trombitaszó és 

korábban a pecsétek között Isten bizonyos szüneteket tart – közjáték. Mi ez? Gondolkodási idő az 

ember számára? A kegyelmi lehetőség meghosszabbítása? 

1. A hatodik pecsét után az elpecsételés.  7:1-4 

2. Az első négy  trombitaszó után három jaj. 8:13. 

A három utolsó trombitaszóhoz kapcsolódó három „jaj” jelzi, hogy az események jelentősége 

fokozódik. Nő az ember felelőssége is. Egyre inkább megismételhetetlenebbek az ember döntési 

lehetőségei. Az eljátszott kegyelem nem jön vissza többé.  

Hallottuk annak jelentőségét, hogy miért kürtszó jelenti be ezeket a drámai változásokat az embe-

riség életében.  János idejében még értették az ószövetség nyelvét és az ószövetségi események 

és sátorszolgálat minden mozzanatának jelentőségét. Mindenki tudta, hogy az ószövetségben a 

kürt – sófár – hangja figyelmezetést jelentett. Isten ítéletét hirdette. 

Különös jelentőségű a párhuzam, amely az ítélet figyelmeztetése és a végrehajtás között van. 

Amikor a hét angyal egymás után trombitált, midig a föld egyharmad része volt érintve. Még 

lehetőség volt változásra. Ez nem csak területileg értendő, hanem súlyosságra való tekintettel is. 

Az ezután következő hét (utolsó) csapás az egész földet érinti. Isten visszavonhatatlan ítélete je-

lenik meg benne. Nincs vissza út! Az angyal ledobja a tömjénezőt a földre. 

A kettő között vagyunk. 

Az ötödik angyal trombitálásakor egy csillag esik le az égről a földre. 

A legtöbb bibliamagyarázó az ötödik pecsét idejét a szaracén-török hódítások idejére teszi, 

majd Mohamed fellépésére. 630-780 között.  (Jel 9:5) 150 év, a mohamedán hódítások ideje.  

Szó volt arról, hogy ezek a jelenségek, az azokat követő figyelmeztetések minden korszakban 

érvényesek, ezért most nem időrendi szempontból vizsgáljuk az eseményeket, és nem akarjuk 

kötni a történelmi eseményekhez. Inkább üdvösségtörténeti szempontból vizsgáljuk.  Az a fontos, 

hogy Istennek a korunkhoz intézett figyelmeztetései hogyan hatnak reánk.  

Csillagokkal az első fejezetben is találkozunk. Ezek ott, a gyülekezetek vezetői.  
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A 8:10-ben is szó van egy csillagról. Ez a csillag az angyal trombitálásakor esik le, itt pedig már 

leesett helyzetben van.  Ebben a versben (9:1) már a földön fekszik. Pontos fordítás: „egy leesett 

csillagot láttam”.  

Már Ézsaiás prófétánál találkozunk azzal a képpel, amikor Sátán, mint fényes csillag ki lesz ta-

szítva a Mennyből.  Ézsa 14:12. „Miként estél alá az égből fényes csillag, hajnal fia!?” 

A Jel 12:12. szintén utal Sátán levettetésére, ahol elhangzik a harmadik jaj. „Annak okáért 

örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az 

ördög tihozzátok nagy haraggal, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.” 

Ézsaiásnál és Jel 12:12-ban egyértelműen Luciferről van szó, de itt, az ötödik trombitaszó idején 

több magyarázó szerint, ez a csillag Mohamedre vonatkozik. Ez is mutatja, hogy egy jelkép több 

esetben is alkalmazható, mint ahogy egy népnek vagy személynek küldött figyelmeztetés mások-

nak is szól, akik hasonló helyzetben, hasonló problémákkal küzdenek. 

A kulcs a hatalom jele. 

„Adaték néki”. Jelzi, hogy nem önmagában van hatalma, hanem azt kapta, egy felsőbb hatalom-

tól. Bárki rendelkezik valamilyen hatalommal, annak gazdája az Úr. „Adaték néki” 

Mélység kútja. Homály, füst. Bizonyára, azoknak a seregeknek a leírása, amelyek a mohamedán 

hódítások idején elárasztották Európa egy részét is.  

Megfigyelhetjük, hogy a négy első trombitaszó után következő figyelmeztető csapások a megne-

vezett területek egyharmad részét érintették. 

Az ötödik trombitaszónál az események súlya egyre nehezedik és már nincs szó arról, hogy egy-

harmad részre korlátozódnának a csapások. 

Jellemző, hogy a szenvedések fájdalmasabbak. Nagyon jellemző képeket használ az Úr, a kegyet-

lenségek és az azokat elkövetők ábrázolására: 

Skorpió. Fájdalmas a marása, de csak ritkán halálos kimenetelű. Ez is jelzi a csapások korlátozott 

jellegét. 

Sáskák, Hasonlók a viadalhoz felkészített lovakhoz. Hajuk, foguk, mint az oroszlánoké. Mellvért. 

Szárny, Ezek sem bántják érdekes módon a föld füvét sem, ami szintén szembetűnő: és előre mu-

tat a hét utolsó csapásra, amikor Isten népét elkerülik a csapások. Itt „megmondaték nékik (4. 

vers.), a földnek füvét ne bántsák. Ne bántsák azokat az embereket, akiknek homlokukon Isten 

pecsétje van.! 

Ötödik csapás: A kegyelmi idő már lezárult, Krisztus közbenjárói munkája befejeződött. A 

tömjénezőt az angyal ledobta a földre, Isten oltalma védi Isten népét, azokat, akik elfogad-

ták Isten mentő kegyelmét, Jézus Krisztus engesztelő áldozatát. Akik a keresztre néznek, és 

bűneik megbocsáttattak. Azok teljes védelmet éreznek! Ez a bátorítás! 

A büntetés pedig már nem részleges: Jel 14:10. Elegyítetlenül.  

Fontos még három különbség ismétlése: 

1.A hét trombitaszó idején, a rendkívüli események idején van korrigálási lehetőség. 

A hét utolsó csapás idején már nincs. 

2. A hét trombitaszó idején még érezni Isten Lelkének visszatartó erejét. 

A hét utolsó csapás idején már nem. 

3. A hét trombitaszó idején részlegesek az események A hét utolsó csapás idején nem. Most van 

itt a felkészülés ideje!            

                                                                                                   Erdélyi László  


