
  
30. A hetedik pecsét 

Jel 8:1-5.  

 
A hatodik fejezetben, a hatodik pecsét üzenete két részből áll.  

Az első (12-13. vers) a természeti jelenségekből, amelyek jelezték az utolsó időkre vonatkozó 

próféciák teljesedését.   

Mindegyik eseménynél a nagy tömeg figyelme a világ végére irányult. Erősítette az embe-

rekben az események jelentőségét az a helyzet is, hogy már erőteljesebben foglalkoztak Krisztus 

visszajövetelének gondolatával. Európa szerte krisztusváró mozgalmak alakultak. Előzőleg, a 

Reformáció már az emberek kezébe adta a Szentírást, ezért, amikor ezek a természeti jelenségek 

bekövetkeztek, természetesen, nagyobb jelentőséget tulajdonítottak nekik.  

Ezek voltak: Lisszaboni földrengés, 1755. Nap és hold elsötétedése, 1780. és csillaghullás, 

1833.  

A második rész (14-17. vers) azokat a megrázó eseményeket mutatja be, amelyek Jézus eljö-

vetelekor teljesednek. A hatodik fejezet egy kérdéssel zárul: „Ki állhat meg?” A kérdést az teszi 

indokolttá, amit a fejezet utolsó verseiben leírtak tartalmaznak. Az események az egész emberi-

séget érintik.   

Ünnepélyes pillanat számunkra, hogy a 6. pecsét két drámai eseménysora között élünk. Ez az 

eseménysor oly drámai, hogy az Úr a 7. fejezetben egy közbeeső jelenetre irányítja a figyelmet. 

Ez egyben válasz is a „Ki állhat meg” kérdésre.  

Láthatjuk, hogy Isten nem csak figyelmezteti az embert, mégpedig teljesen egyértelműen, 

hanem megmondja a menekülés lehetőségét és útját is. És azt is megmondja, hogy ha hallgat 

az ember az ő szavára, akkor ebből áldás származik. 

Közvetlenül Jézus eljövetele előtt felgyorsulnak az események. Különösen Isten erőfeszítése 

válik szembetűnővé, a négy angyal munkájának bemutatásával.  

Jézus maga is utal az emberek megmentésének nagy munkájára, második eljövetele előtt: Mt 

24:14; Jel 14:6-12;  

Ezután válik láthatóvá a hetedik pecsét felbontása, amelynek eseményei szintén szakaszokra 

vannak felosztva. Ezután az üdvösségtörténet csodálatos fejezetei következnek. De most visszaté-

rünk a 7. pecséthez.  

Az első hat pecsét feltörése előtt az uralkodó hang: Isten dicsőítése és a hálaadás, valamint a 

pecsétek felnyitásának kérdése: Kicsoda méltó? Az egész univerzum dicsőítette a Mindenha-

tót. A Mennyben lejátszódó eseményeket szemlélhettük.  

Az első öt pecsét felnyitása földi események folyamatát indította el. A hatodik pecsét fel-

nyitása az utolsó idők jeleit és a Jézus eljövetelét kísérő megrázó eseményeket sorolja fel.  

Mielőtt a hetedik pecsétet felnyitná az Úr, a két pecsét közé ékelve, ad egy lélegzetvételnyi 

időt, a megrázó események sokkoló hatása után: a megváltottak győzelmes bevonulását a meny-

nyei Jeruzsálembe. 

A 8. fejezet kezdetén, a 7. pecsét felnyitásakor teljesen szokatlan dolgok történnek, ame-

lyek nem hasonlítnak az eddigiekhez:  

„És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a Mennyben…” Hasonlít a Mala-

kiási képhez: „Az Úr pedig figyelt és hallgatott…” 
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Nagy csendesség. A világegyetem lélegzete eláll! Isten egy új nyelven szól az emberhez. Min-

den mozzanatnak óriási jelentősége van. Két ellentétes kép tárul a világegyetem elé: A 6:14-17. 

rész leírása és a 7. fejezet csodálatos látványa. Jézus készül visszajönni erre a földre.  

Még utolsó figyelmeztetéseket küld. Nem lehet kifejezni az emberi, egyéni döntések jelentősé-

gét. A világ- és az üdvösségtörténet csodás jeleneteit éljük. Minden döntésünknek jelentősége van 

az örökéletre. 

Szinte nem lehet az eseményeket külön-külön szemlélni. Egybefolynak. Már a hatodik pecsét 

felnyitásakor is bele lehet tekinteni a Jézus visszajövetelének drámai eseményeibe.  (6:15-17.) 

Mindennek óriási jelentősége van. Figyeljük: az emberi erőfeszítések hogy válnak semmivé: 

Egyébként mindkét fejezet (6-7) már Jézus eljövetelével kapcsolatos eseményeket tartalmaz. 

Az eseményeket nem lehet elválasztani egymástól. 

Drámai jelenetekben lesz része a világnak. Természeti katasztrófák, (Izland) gazdasági csőd-

helyzetek államok és a bankvilág szintjén. Az ember önmaga alatt vágja a fát, süllyeszti a hajót, 

amelyen utazik. Tüntetnek a drogfogyasztás liberalizálása mellett. Több kell. Nem elég a bűnö-

zés, a közbiztonság romlása. 

Fél óráig. Az adventista állásfoglalás a prófétai időszámítás elfogadása felé hajlik. Egy félóra: 

egy hét. A hét angyal munkájáról ezután lesz szó.  

Másik angyal arany tömjénezővel.  Az angyal tömjénfüstöt mellékel a szentek imáihoz, s 

ezek az imák felszállnak Isten trónjához. Ez úgy értelmezendő, hogy jelképe Krisztus szolgálatá-

nak, aki népe érdekében közbenjár. 

Krisztus közbenjárói szolgálatának különös formája, hogy az kapcsolódik a szentek könyörgé-

seihez, hogy Isten előtt elfogadhatókká legyenek. 

Ez jelzi, hogy a szentek imájára is szükség van! (5. fej.: Oltár alatti lelkek imája!) Majd a töm-

jénezőt ledobja a földre, amiben nincs tömjén, hanem csak parázs.  

 A hatodik és hetedik pecsét idejében élünk. A hatodik pecsét első része a közelmúltban 

mögöttünk van. Az eseménysor vége a kegyelmi idő lezárta. Az egyik legjelentősebb közbe-

eső esemény az elpecsételés. Ennek az idejében élünk. Személyes kérdés: Mit teszünk? 

 

Elődadó volt: Erdélyi László 


