37. A hét mennydörgés és a nyitott könyv
Jelenések 10:1-10
Jelenések 10-11 fejezetei a könyv legnehezebben érthető és interpretálható részei közé tartozik. A két szakasz helyes megértése azon múlik, hogy miként tudjuk az egész könyv gondolatmenetébe beilleszteni a 10-11 fejezeteket. Látjuk, hogy az ún. közjátékok sorozata itt megszakad, és az alapgondolat kibontása folytatódik. Tehát azt is mondhatjuk, hogy ez a két fejezet szorosan a könyv központi gondolatához tartozik. János apostol a keresztényüldözés nehézségei ellenére kitartásra inti kortársait, hogy Domitianus kegyetlenkedései ellenére maradjanak hűségesek. Ugyanakkor azt is érzékeljük, hogy a történelmi kereten túllép a két fejezet
és a jövőre irányítja a hallgatók figyelmét. Idő többé nem lészen – gondolata azt jelzi, hogy
Istennél minden prófétai idő lejárt.
Néhány alapfogalom értelmezése
Jel 10,3. A hét menydörgés ószövetségi hátterét Zsolt 29,3-9 tartalmazza.
A Sínai-hegyen Isten szavát úgy hallotta Izrael, mint mennydörgést Zsolt 18,14. Jelenésekben
a mennydörgés kifejezés Isten hatalmát és ítéletét jelzi, amelyet bevezetnek a kürtök és a csapások. Isten hangja olyan, mint viharban a mennydörgés, senki sem befolyásolhatja. Sátán
sem tud ellenállni Isten mennydörgő szavának.
Jel 10,6. Idő többé nem lészen megértéséhez a görög nyelv idő fogalmát kell megértenünk.
Két kifejezést használ az Újszövetség az időre: a chronos és a kairos szavakat. Chronos a
végtelen időt, kairos pedig a meghatározott időt jelenti. Vagyis az idő többé nem lészen azt
jelenti, hogy több meghatározott, dátumszerű idő nem lesz többé a próféciákra vonatkozólag.
Dán 12,4-9 szövegével hozhatjuk kapcsolatba az idő többé nem lészen kifejezést. Ellen G.
White ezzel kapcsolatban így fogalmaz: „az idő többé nem lészen nem jelenti a világ végét,
hanem prófétai időt kell érteni rajta, mely Jézus második adventjének nyitányát jelenti. Ezt
követően nem lesz olyan prófétai idő, amelyre hagyatkozhatnánk. Ez 1844 őszén teljesedett
be.
Jel 10,7. Isten titka az isteni szándékot és elhatározást jelenti a Bibliában, melyet a prófétáknak kijelent. Dániel könyvében is megtaláljuk a titokra vonatkozó szakaszokban, hogy Isten
minden titkot ismer, másrészt Isten titkát senki sem ismerheti, csupán azok, akiket Isten beavat. Ámósz 3,7 szerint: mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti
titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten titka ebben az összefüggésbena Jel 5,1-3 gondolataira utal vissza. Maga a Szerző, János is Isten titkát kapja kijelentésként, apokalipszisként.
Szövegmagyarázat Jel 10,1-11 verseihez
Láték egy másik erős angyalt, amely különbözött attól, amelyik megfújta a hatodik trombitát. Hatalmasnak, erősnek látja János. Isten nem egy angyalt favorizál a megváltás tervében.
Vannak olyan tartalékai, melyet senki nem gondol. Mindenkinek megvan a maga feladata a
Mennyben, ahol rend és fegyelem uralkodik. Helyszín a Föld, szinte észrevétlenül történik a
váltás. Az angyal felhőbe volt öltözve és a fején arany szivárvány volt. Oly nagy és méltó-
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ságteljes rangja van ennek az angyalnak, hogy szinte Teofánia (Isten megjelenése) kísérő jelenségek követik (füst, arany, szivárvány). Az arany szivárvány az isteni dicsőség megnyilatkozása. Tudjuk, hogy Isten a népét nappal felhőben, éjjel tűzoszlopban vezette. A szivárvány Isten különleges kegyelmét jelenti, amely a vízözön után megjelent Noé számára (1Móz
9,13). Lábai olyanok voltak, mint a tűzoszlopok. Az angyal puszta megjelenése azt hirdette
Jánosnak, hogy az ítélet és a szabadulás nagyon közel van. A korábbi csapások nem véletlenszerűen következtek be, hanem az ítélet előhírnökei voltak. Megértésbe villan a múlt szenvedése János gondolatában. Néha mi sem értjük sem a múltat, sem a jelent…
Az angyal kezében nyitott könyvecske, tekercs volt. Jel 5,2-ben is olvasunk egy könyvről,
amelyet nem foghat meg senki, még az angyal sem, amely hét pecséttel le van zárva és senki
nem nyithatja meg. Jel 10,2-ben pedig az angyal a kezében tartja a könyvtekercset, amely
nyitva volt. Az angyal feladata az volt, hogy elolvassa a könyvecskét, amely Isten népére vonatkozott, de úgy, hogy a világ eseményeibe ágyazódott bele Isten népének a sorsa.
Az angyal jobb lábát a tengerbe, balját a földre helyezte. A Földközi-tenger és Kis-Ázsia jelenik meg János előtt, aki Pátmosz-szigetén kapja a látomást. Tekintete Izrael felé, a szentföld,
Jeruzsálem irányába fordul. Az egész világnak meg kell tudnia, hogy Isten különleges szeretettel fordult akkor is és ma is népe felé. Ezért nagy szóval kiáltott, mint amikor az oroszlán ordít. Az ember szíve legbelsejéig hatol egyszerre a félelem és az öröm. Mint a hétszeres
mennydörgés, úgy szólal meg az Örökkévaló. A Szentlélek ereje hétszeres kifejezéssel van
érzékeltetve a Szentírásban.
Váratlan helyzet állt elő, ugyanis ezt a tekercset is le kellett pecsételni. Mennyire megrettent
ekkor János, aki mindent le akart írni. Hallott olyan új dolgokat, amelyeket meg akart örökíteni az utókor számára, de nem tehette. Valószínűleg János megretten, hogy megint a pecsétekbe ütközött bele, mint korábban már többször.
Az angyal megesküdött, hogy Isten népe nem fog elpusztulni az Antikrisztus utolsó napjaiban. Dán 12,7 alapján van megfogalmazva az angyal eskütétele. Az ünnepélyes eskü arra vonatkozik, hogy „idő többé nem lesz”, mert Isten hamarosan befejezi népe szenvedéseit.
János azt az utasítást kapja a mennyei hangtól, hogy vegye át a könyvet az angyaltól és egye
meg azt. Szájában édesnek, gyomrában keserűnek fogja érezni. A nagy adventmozgalom időszakában vagyunk, az 1844-et megelőző eredményes (édes) misszióban, majd a nagy csalódást követő keserűségben. János idejében is voltak hullámzó események. A könyv megevése
jelenti annak a tartalmának a teljes megismerését.
A magyar nyelvben is használjuk ezt a kifejezést, „falja a könyveket”. A gyomor az óemberhez tartozó valóság, az emberi száj pedig Istennek van szentelve. János megtapasztalta, hogy
kortársai mennyire e világi módon fogják fel a kereszténységet. Vajon, mi hogy állunk a
könyvtekerccsel? Keserű-e vagy édes számunkra? A könyv tartalma arról szól, hogy a szenvedések véget érnek, Isten uralma a küszöbön van. Jézus győzött a Kereszten, vajon akarunke mi is győzni?...
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