39. A HETEDIK TROMBITA, ÉS A HETEDIK PECSÉT
(Jel 11, 15-18. 16,17-21)
Bevezető összegzés
1. A hét trombitaszó, Isten figyelmeztető ítéleteinek sora. A megváltás örömhírének viszszautasítása a társadalom a vallások és a természet anarchiáját idézi elő. A megoldás
az ember számára is az, ami a mennyei lények cselekedete: hódolat a mennyei templomban Isten előtt, aki nem engedi elpusztítani a gyülekezetet, hanem tanukat küld.
2. A hetedik csapás is a levegő-égre töltetik ki és egy a mennyei templomból, Isten trónja
felől jövő szózat vezeti be. Az emberiségre rázuhan a bűn következménye. A kozmosz
rendje felbomlik. Beáll a teremtettség anarchiája.
3. A 24 vén imádsága (11,17-18) a Jelenések könyvének kulcsverse. Összefoglalja az eddig történeteket és előre vetíti a könyv további mondanivalóját. Az ima szövegének
segítségével érthetjük meg a megváltás nagy drámájának lényegét, mondanivalóját.
A hetedik trombitaszó (Jel 11,15-19)
1. Mennyei szózatok: „Urunké és Krisztusunké a királyi uralom a világ felett és uralkodni fog örökkön örökké”
A mennyei jelenet kapcsolódik a könyv 4. és 5. fejezetének eseményeihez.
Egyedül ő méltó a történelem hétpecsétes könyvének felbontására.
A hét pecsétes könyv felbontása is egy Isten trónja felől elhangzó szózattal indul (6,1) és a mennyben – csenddel – fejeződik be (8,1). A hét trombitaszót is
az Isten színe előtt álló angyalok indítják el (8,2) és a mennyei lények hódolatával, hálaimájával ér véget (11,15). Imájuktól tartalmat kap a csend.
Ez a szakasz a hét trombitaszó lezárása és a következő szakasz – ami a könyv
fő mondanivalója – a bevezető mennyei jelenete.
A Jelenések könyvének fő témája a hatalom. Itt arról van szó, hogy a hét pecsétes könyv feltárása és az hét trombitaszó ítélete után nyilvánvaló lesz, hogy Jézusé a hatalom mennyen és földön.
Az egyház történeti megrázkódtatásai, a világ anarchiába forduló állapota ellenére ez az egyetlen biztos alap. Jézus uralkodni fog örökkön örökké. Az erőszak uralma felett győz a szeretet uralma.
2. A 24 vén imádsága (v.ö 4,4)
A 24 vén egy régi értelmezés szerint az Ószövetség 12 pátriárkája és az Újszövetség 12 apostola. A jeruzsálemi templomban az istentiszteleten a léviták
minden héten váltogatott 24-24-es csoportja végezte a szolgálatot (1Krón 24,519; 125,8-31). Ők a mennyei istentisztelet lévitái, akik a teremtett világ hódolatát kifejezik isten előtt (4,10), dicsőítő éneket énekelnek (4,11; 5,9; 19,4), ők
tartották készen a füstölőcsészéket (5,8).
Ez a jelenet párhuzamos Jel 7,9-17-el, ahol a 7. pecsét feltörése előtt a győztesek sereg dicsőíti Istent és a Bárányt, akik a megváltó által győztek. A dicsőítő
ének itt azért hangzik el, mert „nem lesz többet idő” (10,6), a megváltás célba
ér.
Az imádság tartalma: hálaadás Isten cselekvéséért. Ez válasz Jel 6,10 kérdésére. A hálaadás oka Isten, aki szeretetre teremtett, uralkodni kezd szeretetével.
A 24 vén imája előre jelzi a könyv további mondanivalóját. Ez a könyv második részének kulcsa és ez készíti elő a könyv központi mondanivalóját (12-15
fejezet)
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„Haragra lobbantak a népek”

Jel 12-14. rész

de eljött a te haragod
és a halottak felett való ítélet
ideje
hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, és azoknak, akik féli a te
nevedet, a kicsinyeknek és a
nagyoknak,
hogy elpusztítsd azokat, akik a
földet pusztítják”

Jel 15-18. rész
Jel 20. rész

Jel 21-22. rész

Jel 19. rész

„megharagudott a sárkány”(12,17)
„Isten haragja (15,1)
„megítéltetnek a halottak”
(20,12
„velem van jutalmam”
(22,12)
„megrontotta a földet”
(19,2)

3. A 24 vén imádsága után kinyílt a mennyei templom és látható lett a szövetség ládája.
A földi szövetség ládája Kr.e. 587 óta nincs, a hagyomány szerint Jeremiás elrejtette (V.ö.2Mak,2,4-8. szír Báruk apok. 6,5-10)
A hét trombitaszó végső célja: a figyelem a Tízparancsolatra terelődjön.
A „láda” helyén álló görög szó: kibótosz ládát szekrényt, bárkát jelent. Az Újszövetség Noé bárkájára alkalmazza (Mt 24,38. Lk 17,27) de ez a szó jelöli a
szövetség ládáját is (Zsid 9,4). A Tízparancsolat elveihez való hűség a menedék, a „bárka” Isten ítéleteiben.
A hetedik csapás (Jel 16,17-21)
1. A 7. csapás megértésének kulcsa a hatalmas hangon bejelentett mennyei üzenet:
„Megtörtént”. Vagyis a megváltás terve célba érkezett.
2. Az itt leírt kozmikus jelenségek emlékeztetnek a törvényadáskor tapasztalt jelenségekre (2Móz 19,16). Ez párhuzamos a 7. trombitaszónál leírt eseményekkel.
3. A bűn következtében a kozmosz rendje felbomlott. Ezekben nem Isten „büntet”, hanem a teremtés rendje ellen támadó bűn rombol. Ezért az ítéletben Isten azokat fogja
elpusztítani, akik a földet pusztítják.
4. Az elhatalmasodó bűnnek szociológiai következményei is vannak. A nagy város = az
egész Isten ellen lázadó világ, melynek vezetője Babilon (v.ö. 17- 18. fejezet) politikai, gazdasági és a hamis vallásosság jegyében született ideológiai szövetsége felbomlik. Az Isten törvényei ellen létrehozott egység – emberellenes.
5. A büntetés a bűn következménye. A figyelemfelkeltő trombitaszóknál csak korlátozott
mértékben lett nyilvánvaló pusztításuk: („egyharmad része” 8,7.9.12. stb.), hogy az
emberek felismerjék a bűn következményét. Nem Istennek teszünk szívességet azzal,
hogy néki engedelmeskedünk, hanem életünket védjük meg a bűn következményétől.
6. Isten haragjának hét pohara elegyítetlenül töltetik ki. A megöletett Bárány közbenjárói
szolgálata véget ért (Jel 15,8). Mégsem tértek az emberek Istenhez, hanem „káromolták az emberek az Istent”. A Bárány Jézus közbenjárói szolgálata lehetetlenné lett,
mert bűneik következményeiért Istent vádolták. Ez a káromlás.
Összefoglalás
1. Az ember számára egyetlen kiút van a válságból. Vissza kell találni emberlétünk alapjához, a Tízparancsolathoz.
2. A világot tönkretevő bűn kiteljesedése idején egyetlen reménységünk maradt: Isten
ítél.
Dr. Szigeti Jenő
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