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Bevezetés 

 

A könyv jelentősége és helye a Bibliában 

 

 
 A Jelenések könyve az Újszövetségi Szentírás időben és kanonikusan is utolsó könyve. Amint az 

Újszövetség az evangéliumokban Jézus Krisztus első eljövetelével kezdődik, úgy a Jelenések könyvével az 

újszövetségi Kijelentés Krisztus második eljövetelével záródik le. 

 Az Újszövetség könyvei közül irodalmilag is társtalan könyv, az apokaliptikus irodalom egyetlen, Istentől 

ihletett műve. Az ószövetségi képek és a futurisztikus próféciák sokasága miatt igaz Zimányi József 

figyelmeztetése, miszerint „ezt a könyvet az ördög magyarázza a legszívesebben”, de igaz az is, amiről 

rögtön a könyv hármadik verse bizonyságot tesz: ez az egyetlen szentírásbeli könyv, amelynek már az 

olvasásához is boldogság-mondás tartozik, és minden keresztyén számára fontos üzenetet tartalmaz, hiszen 

azért irattatott meg, hogy Isten „közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan (  = hirtelen) meg kell 

történnie ...”, tudniillik felkészítsen Urunk második eljövetelére, hogy készen találjon bennünket. 

 

 

I. A könyv váza (outline)
1
 

 

JEL: JÉZUS KRISZTUS KINYILATKOZTATÁSA arról, „aminek hamarosan meg kell történnie” 

 

 
 I. Prológus: Krisztus kinyilatkoztatása 1:1-8 

  Cím  1:1 

  Közvetítő 1:2 

  Ajánlás 1:3 

  Címzettek üdvözlése 1:4-5a 

  Ajánlás 1:5b-6 

  Mottó  1:7 

  Szerző megjelölése 1:8 

 II. Első látomás: Krisztus az egyházban: az Élő 1:9-3:22 

  Helyszín: Patmosz 

  A portré 1:9-20 

  Az üzenetek 

   Efezusba 2:1-7 

   Szmirnába 2:8-11 

   Pergamonba 2:12-17 

   Thiatirába 2:18-29 

   Szárdiszba 3:1-6 

   Filadelfiába 3:7-13 

   Laodiceába 3:14-22 

 III. Második látomás: Krisztus a világegyetemben: A Szabadító 4:1-16:21 

  Helyszín: A menny 

  A mennyei jelenet 4:1-5:14 

  A hét pecsét 6:1-8:5 

   A fehér ló 6:1-2 

   A tűzvörös ló 6:3-4 

                                                           
1
 Tenney, Merrill C.: Újszövetségi bevezető, p.447-450. 
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   A fekete ló 6:5-6 

   A hullaszínű ló 6:7-8 

   A mártírok lelkei 6:9-11 

   A mennyei jelek 6:12-17 

    Közbevetés: a 144 000 megpecsételése 7:1-17 

   A mennyei csend 8:1-5 

  A hét trombita 8:6-11:19 

   Jégeső, tűz és vér 8:7 

   A tenger vérré lesz 8:8-9 

   Csillag esik a vizekre 8:10-11 

   Nap, hold és csillagok elsötétülnek 8:12-13 

   Az alvilág megnyitása 9:1-12 

   A négy angyal eloldása 9:13-21 

    Közbevetés: A könyvecske 

             A templom felmérése 10:1.11:14 

             Két tanú   

  A beteljesedés bejelentése 11:15-19 

  Jelek  12:1-16:21 

      A szereplők 12:1-14:20 

   Az asszony 12:1-2 

   A sárkány 12:3-4 

   A fiúgyermek 12:5-6 

   Mihály, az arkangyal 12:7-17 

   A tengeri fenevad 13:1-10 

   A földi fenevad 13:11-18 

   A Bárány a Sion hegyén 14:1-5 

    Közbevetés: Az angyali üzenetek 

             Hívás az ítéletre 14:6-7 

             Babilon eleste 14:8 

             Figyelmeztetés a bosszúra 14:9-12 

     „Boldogok a halottak...” 14:13 

             Hívás az aratásra 14:14-16 

             A bosszú gyümölcseinek beérése 14:17-20 

  A hét pohár 15:1-16:21 

   A mennyei jelenet 15:1-8 

   Az ítéletek 16:1-21 

   Fekély az embereken 16:2 

   A tenger vérré lesz 16:3 

   A források vérré válnak 16:4-7 

   Megnő a nap heve 16:8-9 

   Sötétség 16:10-11 

   Tisztátalan lelkek 16:12-15 

   Beteljesedés 16:17-21 

 IV. Harmadik látomás: A diadalmas Krisztus: a Harcos 17:1-21:8 

  Helyszín: A pusztaság 

  Babilon lerombolása 17:1-18:24 

  Öröm a mennyben 19:1-10 

  A fenevad legyőzése 19:11-21 

  A Sátán megkötözése 20:1-3 

  Az ezeréves uralom 20:4-6 

  A végső lázadás 20:7-10 

  A halottak megítélése 20:11-15 

  Új ég és új föld 21:1-8 

 V. Negyedik látomás: Krisztus a beteljesedésben: A Bárány 21:9-22:5 

  Helyszín: Egy hegy 

  Isten városa 21:9-21 

  Isten dicsőítése 21:22-27 

  Isten áldásai 22:1-5 

 VI. Epilógus: Krisztus kihívása 22:6-21 

  Az engedelmességre – akarat  22:6-9 

  A jutalomra – értelem  22:10-15 

  A testvériségre – érzelmek  22:16-20 

    Áldás                     22:21 
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II. A könyv eredete 

II.1. A könyv szerzője 
 

 

 A Jelenések könyve szerzőjét önmaga így határozza meg: János, Jézus Krisztus szolgája ( ), 

1:1.4.9., 22:8. Amit még megtudhatunk közvetlenül a Jelenések könyvéből a szerzővel kapcsolatosan: a hét 

levél megírásakor mint a címzett gyülekezetek tagjainak „testvére és társa Jézussal a szenvedésben, a 

királyságban és az állhatatosságban ...” (1:9), ez arra utal, hogy a szerző közismert személyiség lehetett a 

kisázsiai keresztyén gyülekezetek előtt. Megtudhatjuk, hogy Pátmosz szigetén volt „... Isten igéjéért és Jézus 

bizonyságtételéért”, amely valószínűleg fogságot vagy száműzetést jelenthetett, valamint hogy prófétának 

nevezi magát (22:8-9). 

 A tanítványi körbe tartozó János apostol szerzősége már nagyon korán megjelenik az Egyházban, 

JUSTINUS már 150 körül
2
, IRÉNEUSZ

3
 a 2. század végén, majd ALEXANDRIAI KELEMEN

4
, ÓRIGENÉSZ, 

HIPPOLITUSZ, TERTULLIÁNUSZ, MELITO szárdiszi püspök, és rögzíti a muratori kánon is a 2. század második 

feléből
5
.  

Az apostoli szerzőséget először egy CAIUS nevű római eretnek vonja kétségbe, és Cerintosnak tulajdonítja 

a művet. Ennek hatására a montánisták kisajátították és saját céljaikra elferdítve használták föl a könyvet. 

MARCHION zsidó iratnak tekinti és elveti, bár Marchion minden teológiai alapot nélkülöző önkényességét 

ismerve ez a tény nem bír komoly jelentőséggel. Az antimontánista GAIUS (210 körül) polemikus okokból 

egy Kerinthosz nevű gnosztikus szerzőnek tulajdonítja a Jelenések könyvét. ALEXANDRIAI DIONYSIOS 

püspök (265 körül) irodalmi és teológiai elemzés alapján vitatta el János apostoltól a könyv szerzőségét, de a 

kánonitását nem vitatta
6
, tőle származik az apostol és a presbiter János megkülönböztetése is. Ezt követte 

                                                           
2
 „Egy közénk tartozó férfi, név szerint János, egyike Krisztus apostolainak, a neki adott kinyilatkoztatásban 

megjövendölte, hogy Jeruzsálemben mi, Krisztusban hívők ezer esztendőt töltünk el, és csak ennek elteltével 

következik be az egyetemes, szó szerint az örökös ésmindenkire kiterjedő feltámadás és ítélet.” Dial. Trifon, 81,4. 
3
 „János, az Úr tanítványa az Apokalipszisben papi dicsőségben látta az Ő eljövetelét ...” Contra Haer. 4,20:11. 

4
 Quis Div. Salv. 42. 

5
 „Apokalipszist csak Jánostól és Pétertől fogadunk el, bár ezeket egyesek közülünk nem akarják az egyházban 

felolvasni ...” Muratori töredék, 71-73. sor. 
6
 „Egyesek, akik előttünk éltek, teljesen elutasították és elvetették ezt a könyvet, fejezetenként bírálták ... azt mondták 

ugyanis, hogy nem Jánostól származik, de nem is kinyilatkoztatás, mert egészen vastagon befedi a tudatlanság fátyla, és 

nem csak hogy nem valamelyik apostol a szerzője ennek az írásnak, de még csak nem is szent vagy az egyház 

valamelyik tagja, hanem Kerinthosz ... Én viszont azon a véleményen vagyok, hogy egy szent és istentől ihletett 

személytől származik, ennelben nehezen fogadnám el, hogy ő az apostol, Zebedeus fia.” Euszebiosz, Egyháztörténet. 

7,25:1-2.4.7. Szt. István Társulat, Bp. 1983. 



Sz.S. A Jelenések könyvének izagógikai elemzése 

 

 

9 

 

EUSZEBIOSZ is egyháztörténeti munkájában
7
, PAPIASZ pedig már egyértelműen a presbiter János mellett 

foglal állást
8
. HIERONYMUS sem tarja szerzőjét azonosnak az evangélium szerzőjével.

9
 

 Az újkorban először ERASMUS vonta kétségbe a mű apostoli szerzőségét. LUTHER szerint „sem apostoli, 

sem prófétai” nem lehet a könyv szerzője, ZWINGLINEK és KÁLVINNAK is komoly fenntartásai voltak az 

apostol János szerzőségével, sőt Kálvinnak magával a Jelenések könyvével is, olyannnyira, hogy lemondott a 

Jelenések magyarázatáról
10

. 

A modern bibliakritika képviselői közül elsőként J.S. SEMLER vonta kétségbe a jánosi szerzőséget 

teológiai és vallástörténeti indoklással, és azóta a bibliakritikai iskolához tartozó kutatók nagy részének 

általános véleménye, hogy a Papias-jegyzetben említett efézusi János a könyv szerzője (mint ahogy János 

második és harmadik, sőt esetleg az első levelének is). Bár sokan követték, a modern kutatók erősen 

megosztottak ebben a kérdésben, az apostol János ellen foglal állást többek között BOUSSET, LOHSE, 

JÜLICHER-FASCHER, KÜMMEL, mellette MICHAELIS, ALBERTZ, STAUFFER, és általában a katolikus szerzők. 

 

Miután áttekintettük a szerzőség kérdésének történeti hátterét, összefoglaljuk, hogy mik azok az érvek, 

amelyek a jánosi szerzőség mellett, illetve ellene szólnak: 

 

 

A jánosi szerzőség mellett szóló érvek A jánosi szerzőség ellen szóló érvek 
A Jelenések könyve és a többi jánosi irat nyelve és stílusa 

között van ugyan különbség, de a Jel. még mindig a jánosi 

iratokhoz hasonlít a legjobban. A Corpus Johanneum 

stílusa és gondolatvilága egyébként rokon az ún. papi 

tradícióval, ami lévita szerzőséget követel meg – és a 

hagyomány szerint János apostol is lévita származású 

volt.
11

 

A Jelenések és a többi jánosi irat között szembetűnő nyelvi 

különbségek vannak (részletesen a következő fejezetben!), 

a Jel. görög nyelve erősen semitizált, kevésbé pontos 

nyelvtanilag, mint pl. az evangéliumé. 

A stílusbéli eltérés azért nem lehet ok a szerzőség 

különbözőségére, mert a Jelenések könyvének egyszerűen 

más a műfaja, mint az evangéliumnak vagy a leveleknek, 

és nem lehet kizárni, hogy egy szerző több műfajú művet 

is írhatott. Erre a világiraodalom számtalan példát 

hozhatna. 

A Jelenések könyve eschatológikus mű, futurikus és 

apokaliptikus tartalommal – János többi irata ezzel 

szemben szinte teljesen érintetlen ezektől a vinásoktól. 

A stílusbéli különbség azért sem helytálló, mert a 

Jelenések könyve úgy kezdődik, hogy János a Páthmosz 

szigetén Istentől új megbízatást kapott a könyv megírására.  

Súlyos érv a Corpus Johanneum együttes hatása: ilyen 

különböző stílusú és gondolatvilágú műveket rövid időn 

belül egy szerző nem írhat. 

A János név használata, amellyel a szerző apostoli 

tekintélyt követel magának, nem enged mást feltételezni 

A János név használata még nem egyértelmű bizonyíték, 

különösen, ha emlékezünk arra, hogy másutt János sehol 

nem nevezi meg önmagát, még amikor kikerülhetetlennek 

tűnne, akkor sem (pl. az evangéliumokban, amikor 

önmagáról ír, körülírja önmagát!) 

                                                           
7
 „A valóságot tükrözi azok elbeszélése is, akik azt beszélik, hogy Ázsiában két ilyen (János nevű) ember élt, és hogy 

Efézusban két olyan sírbolt van, melyeket még a mostani időben is Jánosénak tartanak. Mindezekhez hozzá kell 

tennünk, hogy valószínűleg ezen második János (a presbiter) – bár van, aki az elsőhöz gondolja – nevéhez fűzhetjük a 

Jelenések könyvét.” Euszebiosz, Egyháztörténet. 3,39:6-7. Szt. István Társulat, Bp. 1983. 
8
 „János tanítványától származik (a Jelenések könyve), azonban tanúja András és Arethás, akik a kappadókiai 

Caesareában voltak püspökök, akik nem kevés apokalipszist láttak írni, de ennek isteni eredetét elismerték.” Papiasz: 

Prolog in Apoc. M. 106. 
9
 Epist. 129,3. 

10
 Erasmus, Luther és Zwingli az apostol-jánosi szerzőséget leginkább azért utasította el, mert a Jelenések könyve azt 

tanítja, hogy Krisztus szó szerint  ezer évig fog uralkodni a földön. Ezt nem csak János evangéliumában, de az 

újszövetség komplex tanításában sem vélték felfedezni. A református-evangélikus teológia ezt a bibliai tanítást 

mindmáig nagyon óvatosan kezeli. 
11

 Az apostolokra vonatkozó két legrégebbi forrás az Epistula Apostolorum és Justinos Dialogusa. 
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 Összegezve: ha figyelembe vesszük, hogy a Jelenések könyvének szerzője zsidó-keresztyén, palesztínai 

származású, valamint a kisazsiai gyülekezetekben egyetemes tekintélynek örvendő egyházi vezető személy, 

ha hozzátesszük, hogy a könyv feltételezett keletkezési időpontjában csupán egyetlen apostol jöhet 

számításba, akkor a hagyomány és a tudományos vizsgálat egyaránt az apostol János szerzőségére billenti a 

mérleget. 

 

 

II.2. A könyv részletes összehasonlítása a 
Corpus Johanneum többi tagjával 

 

 

 Szembetűnő, hogy a Jelenések könyve a Corpus Johanneum egyetlen olyan írása, amelyben a szerző 

megnevezi önmagát. Ezen túl is számos ponton különbözik az evangélium ill. a levelek stílusa, tartalma, 

nyelvezete a Jelenések könyvétől, bár legalább ugyanennyi hasonlóságot is fel lehet mutatni.  

 

 Először Benyik György kiegészített összefoglaló táblázata alapján
12

 vizsgáljuk meg a jánosi iratok 

egyezéseit: 

 

 

téma János evangéliuma János levelei Jelenések könyve 

 

b
ár

án
y

 -
 

/ 

1:29 „Nézzétek, az Isten 

Báránya, aki elveszi a világ 

bűneit” 

1:36 „Nézzétek, az Isten 

báránya!” 

 5:6 „... a huszonnégy vén között 

ott áll a Bárány” 

5:8 „... a huszonnégy vén leborul 

a Bárány előtt” 

6:16 „... rejtsetek el bennünket a 

trónon ülő Bárány elől” 

7:10 „Üdv Istenünknek, és aki a 

trónon ül, a Báránynak.” 

12:11 „De legyőzték a Bárány 

vérével és tanúságuk szavával.” 

15:3 „... a Báránynak énekét 

énekelték.” 

él
ő

 v
íz

 –
 

4:10-11 „... ő élő vizet adott 

volna neked.” 

7:38 „ Aki hisz bennem, annak 

belsejéből ... élő víz forrása 

fakad.” 

 7:17 „Mert a Bárány ... legelteti 

és élő vízforráshoz vezeti pket.” 

21:6 „A szomjazónak ingyen 

adok az élet forrásának vizéből.” 

22:1 „Megmutatta nékem az élet 

vizének forrását.” 

22:17 „Aki kívánja az élet vizét, 

igyék.” 

ta
n

ú
sá

g
té

te
l 

–
 

1:7 „Azért jött, hogy tanúságot 

tegyen ...” 

1:8 „Nem ő (ker. János) volt a 

világosság, csak tanúságot kellett 

tennie a világosságról.” 

1Jn 5:9-11-ben a bizonyságtevés 

szavai kilencszer fordulnak elő!* 

3Jn 12 „Tudjátok, hogy 

bizonyságtételünk igaz”* 

1:5 „J.Kr.-ról, a hűséges tanúról” 

2:13 „Antipászt, aki hűséges 

tanúm, megölték nálatok ...” 

11:3 „... a két tanúnak 

meghagyom” 

17:6 „Láttam az asszonyt, hogy 

megrészegedett ... a Jézus 

tanúinak vérétől.” 

                                                           
12

 im. p.339-340. A kiegészítések tőlem, *-gal jelölve. 
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az
 e

g
y

h
áz

, 
m

in
t 

m
en

y
as

sz
o

n
y

 –
 3:29 „A mennyasszony a 

vőlegényé ...” 

 21:2 „Akkor láttam az Új 

Jeruzsálemet ... Olyan volt, mint 

a vőlegényének felékesített 

menyasszony.” 

21:9 „Gyere, megmutatom neked 

a menyasszonyt, a Bárány 

hitvesét.” 

a 
h

it
 

g
y

ő
ze

lm
e 

–
 

16:33 „A világon üldözést 

szenvedtek, de bí zzatok, én 

legyőztem a világot.” 

2:13 „Írok nektek ifjak, mert 

legyőztétek a világot.” 

2:7kk „A győztesnek az élet 

fájáról adok enni.” 

3:21 „A győztest magam mellé 

ültetem.” 

ig
az

i 

v
il

ág
o

ss
ág

 -
 1:4-9 A „világosság” kifejezés 

különböző összefüggésekben és 

szófajokban kilencszer fordul elő 

8:12 „Én vagyok a világ 

világossága” 

1:5 „Az Isten világosság”* 

2:8 „az igazi világosság már 

fénylik”* 

„21:24 „Fényében járnak a 

nemzetek, a föld királyai 

hódolnak neki.” 

22:5 „Nem lesz többé éjszaka, és 

nem szorulnak rá többé lámpa 

világára, sem a Nap fényére.” 

L
o

g
o

sz
-t

an
 

–
 

1:1 „Kezdetben volt az Ige, az 

Ige Istennél volt és Isten volt az 

Ige.” 

1:14 „Az Ige testté lett és 

bennünk lakozott.” 

1:1 „... az élet Igéjét hirdetjük 

nektek” 

19:13 „Vértől ázott ruha volt 

rajta, a neve az Isten Igéje” 

 

 

 

Fontosabb eltérések a János evangéliuma és a Jelenések könyve között: 

 

a.) Különbségek a szóhasználatban és a nyelvtani szerkezetekben:  

 
 János írásaiban Jelenések könyvében 

bárány (bárány, juh) (bárányka) 

Jeruzsálem 

nép – a zsidókat jelenti! – a pogányokat jelenti! 

íme 

zsidók (1:47) (2:9, 3:9) 

hívni vmit vminek 

hasonlításnál: -t használ -t használ 

mutatónévmás: 

egyesszámú birt.névmás:  vagy 

 

Mindegyik, de különösen az első három példa túl fontos kifejezés ahhoz, hogy egy szerző két könyvében 

feladja a konzekvenciát, főképp ugyanazon kifejezésen pontosan ellenkező fogalmakat értsen! 

 

 A Jelenések könyvéből hiányzik, vagy feltűnően ritkábban szerepel néhány, a többi jánosi iratban 

kulcsfonotosságú kifejezés, például: a „szeretet” ( ) a jánosi iratokban 68-szor, a Jelenések könyvében 

mindössze 6-szor szerepel; teljesen hiányzik az „igaz/ság” ( ) kifejezés, ami a többi jánosi iratban 45 

alkalommal fordul elő (!); teljesen hiányzik a „sötétség” ( ) kifejezés, mint a világosság 

ellentéte, amely egyébként 16-szor szerepel, és fontos teológiai jelentése van: jánosi használatban mindenre 

vonatkozik, ami ellenségeskedés Istennel szemben – éppen ezért tűnik érthetetlennek a Jelenésekből való 

mellőzése; végül a jánosi iratokban nagyon gyakran és általában pejoratív értelemben használt „világ” 

( ) kifejezés 104 alkalommal fordul elő, míg a Jelenések könyvében mindössze két alkalommal. Az 

öröm ( ) a jánosi iratokban 12-szer szerepel, míg a Jelenések nem használja. A hittel kapcsolatos 
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kifejezések használata is érdekes: János az Apokalipszisben a t 4-szer, a -t 8-szor használja, míg 

a többi jánosi iratban ezek egyszer sem, viszont a  közel 100 esetben szerepel. A tanúságtevést 

kifejező ige is ritka a Jelenésekben, mindössze háromszor fordul elő, míg János másutt 31 

alkalommal használa. Érdekes, hogy az „Atya” kifejezés is mennyire ritka az Apokalipszisben, 5-ször 

szerepel, összehasonlítva a többi jánosi iratban 129-szer fordul elő. Az utolsó kifejezés, amit megemlítünk, 

az értelemre/bölcsességre vonatkozik: a Jelenések a -t 7, míg a -t 4 alkalommal használja, de 

sem az evangéliumban, sem a levelekben nem található. 

 Nyelvtani eltérés például a participium tagadásában, hogy azt /  tagadószóval a jánosi corpus 25 

alkalommal teszi, míg a Jelenések egyszer sem. Genitivus absolutust János gyakran használ – de a 

Jelenésekben egyszer sem. Az evangéliumban és a levelekben összehasonlíthatatlanul több idióma szerepel, 

mint az Apokalipszisben. 

 

b.) Az Ószövetséggel kapcsolatos eltérések: az evangélium alig citál az Ószövetségből, míg a Jelenések 

könyve tele van idézetekkel
13

. Egyetlen olyan Ószövetségi igevers van, amelyet mindkét könyv idéz, ez a 

Zak 12:10, amely a Jn 19:34-ben és a Jel 1:7-ben jelenik meg. 

 

c.) Jelentős különbség a jánosi iratok (és elsősorban a János evangéliumának második felének) és a Jelenések 

között, hogy az utóbbiban a Szentlélek szerepe szinte egyáltalán nem található meg, a 

semmilyen szókapcsolatban nem szerepel az Apokalipszisben. 

 

 Hogyan lehet tehát feloldani ezeket a jelentős szerzőségi illetve lingvinisztikai/teológiai különbségeket? 

Egyfelől a szerzőséget szét lehet választani az evangélium és levelek, valamint a Jelenések könyve között, 

ezt azonban az előző rész végén nem tettük meg. A másik lehetőség – őszintén beismerve ezeket az igen 

jelentős különbségeket is – elismerni János apostol szerzőségét, kiegészítve azzal a ténnyel, hogy Efézusban 

létezhetett egy jánosi iskola kb. 70 és 100 között, amely János irányításával végzett teológiai munkát, és ezen 

csoport redakciójának gyümölcsei lehetnek ezek a munkák. 

 Egyet azonban biztosan állíthatunk: egy bibliai könyv nem a szerzője, hanem a szellemisége és tartalma 

miatt kánonikus, és ha azt nem is tudjuk száz százalékosan bizonyítani, hogy János apostol írta, azt 

állíthatjuk, hogy istentől ihletett könyv, amely „... hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 

igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” 

 

                                                           
13

 Valamennyi Ószövetségi citátumot hozom a IV.4. fejezetben. Részletesen lásd ott! 
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II.3. Redakció-elmélet 
 

 

 Mint a legtöbb biblia könyv, a Jelenések könyve is arra a sorsra jutott, hogy az egyre erősődő biblia-

kritikai kutatás darabokra szabdalja, és ezzel próbálja meg feloldani a szerkezetben, stílusban vagy  

tartalomban felmerülő problémákat. 

 Mivel a klasszikus középkori kommentárok nem sokat törődtek a könyv szerkezeti felosztásával, az csak 

a 19-20. század bibliakutatói számára hozott kutatni- és publikálnivalót
14

. 

 E.B. ALLO, francia katolikus teológus volt az első, aki 1933-ban elkezdte feltárni a könyv meghatározó 

irodalmi szerkezetének szabályait. Felfigyelt az ismétlésekre, a kettős mondások törvényszerűségeire és az 

egyes szakaszok speciális illeszkedésére. J. LEVIE igyekezett a Jelenések és a Márk evangéliuma között 

kapcsolatokat kimutatni, és ettől kezdve általánossá válik, hogy több apokalipszis összegyúrásáról 

beszéljenek. D. VÖLTER volt az első, aki a jelenések könyvének alkotóelemeit egyrészt János-Márktól, 

másrészt a gnosztikus Kerinthosztól származtatta. G.J. WEYLAND szerint két korábbi zsidó apokaliptikus 

műből egy keresztyén szerző alkotta meg a Jelenések könyvét. J. WEISS már csak az egyik forrást tartja 

zsidónak, és beszél egy önálló keresztyén-apokalipszisről, és szerinte e kettőből született meg a Bibliában 

rögzített változat. És a sort természetesen zárja pl. Charles BRUSTON, aki két keresztyén-apokalipszist tételez 

föl, az egyiket Néró korából, a másikat Domitianus korából. Az első szerinte héberül, a második már görögül 

íródott, és a Jelenések e kettő redakciója. Ám még nem ért véget a variációk sora, F. SPITTA már három 

forrást feltételez, János-Márk apokalipszisét 60-ból és két zsidó apokalipszist Pompeius és Caligula idejéből. 

Az egyik legszorgalmasabb kutató a híres szótárkészítő Ch. BRIGGS, aki hat apokalipszist vél felfedezni a 

Jelenések könyvében. 

 Talán ennyiből is látható, hogy a Szentírás tudós kutatóiban mindig megvolt a hajlam, hogy orvos-

kollegáikhoz hasonlóan szikét vegyenek a kezükbe és szétdarabolják azt, ami előttük még egyben volt. Nem 

vitatjuk hozzáértésüket, éppen ezért hadd álljon itt példaként H. SIMON-J. PRADO táblázata, amely bemutatja, 

hogy nézne ki e Jelenések könyve két forrást feltételezve
15

: 

 
Cím 1. szöveg 2. szöveg 

Prológus 1:1-9   

Hét levél 1:9-3:22   

A harag napjának bejelentése 4:9; 10:1b.5-7; 11:14-18 10:1.2a.3-4.8-11; 10:12-16 

A harag napja: Babilon leírása 17:1-9.15-18 17:10.12-14 

Babilon pusztulása 18:1-3 14:8 

Választott szolgák  18:4-8 

Babilon elsiratása 18:9-13.15-19.21.24 18:14.22.23 

Győzelmi ének 19:1-10 18:20, v.ö. 16:5-7 

Messiási uralom 20:1-6  

Az eszkatológikus küzdelem 20:7-10 19:11-21 

Az ítélet 20:13-15 20:11.12 

Az új Jeruzsálem 12:9-22:2.6-15 21:1-4; 22:3-5.21.58 

Függelék: a két tanú  11:1-13.19 

                                                           
14

 Ez természetesen erős általánosítás, hiszen már Augustinus, Beda Venerabilisnak, Tyconiusnak, Berenguadusnak is 

feltűntek bizonyos szerkezeti sajátosságok, amiket igyekeztek értékelni is. 
15

 in.: Praelectiones Biblicae. Novum Testamentum. Vol II. Roma 1957. Magyarul közli: Benyik György: im. p. 327. 
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 Fontosnak tarjuk azonban megjegyezni, hogy – ezeket a kritikai törekvéseket elimerve – a legtöbb kutató 

mégsem tartja valószínűnek a redaktori munkát, és emelett felhozzák a könyv egységes nyelvezetét és 

nyelvtanját, az egész művet összefogó nagyon pontos szerkezetet és a teológiai mondanivaló kiegyenlített, 

egységes kifejtésének módját. Az egyetlen kivétel, ami sok kommentár szerint későbbi hozzátoldás, a 20:4-

22:21-ig terjedő befejező rész, ahol grammatikai és szóhasználati különbségeket is ki lehet mutatni
16

, néhol 

megjelenik az első három fejezet különálló volta is, de amint – elsősorban a struktúrális elemzésnél – annyira 

pontos a Jelenések szerkezete, hogy nemigen enged meg utólagos hozzátoldásokat, mert akkor felborulna a 

szerkesztés egysége és szimmetriája. 

 

 

II.4. A könyv keletkezési helye és ideje 
 

 

 A könyv írója maga tesz bizonyságot keletkezési helyéről: „Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a 

szenvedésben, a királységban és az állhatatosságban, a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és 

Jézus bizonyságtételéért” (1:9). Patmosz szigete kis, vulkanikus sziget, meredek sziklafalakkal. 

Legmagasabb hegye 350 m, ennek oldalában található Pátmosz városa, egy erődszerű kolostorral. János itt 

vette Jézus Krisztus kinyilatkoztatását, de hogy miért került oda, az nem derül ki egyértelműen a szövegből, 

mert bár a „ ” meghatározása már az egyházatyák számára 

a száműzetést jelentette, történetileg valószínűtlennek látszik, hogy Domitianus császár kegyetlen vérengzése 

közepette egy ilyen tekintélyes keresztyén vezetőt „csak” száműzetéssel büntessen meg. 

 A könyv keletkezési idejével kapcsolatosan Domitianus uralkodását már IRÉNEUSZ említi
17

, és ezt a 

véleményt támogatta EUSZIBOSZ
18

, SÁRDISZI MELITO, ALEXANDRIAI KELEMEN
19

, ÓRIGENÉSZ
20

 és 

HIERONYMUS
21

 is, ha vannak eltérések a könyv keletkezési idejét tekintve, általában korábbra teszik
22

, 

egyesek Néro korára (54-68)
23

, mások Vespanianus idejére (69-79), bár már az egyházatyák korában is 

akadt, aki jóval későbbre, a 4. századra datálta a könyv megírását
24

. 

 Amint azt később látni fogjuk, a későbbi időpontok valószínűbbek, mivel a Jelenések utal Máté és Lukács 

evangéliumára, ami a hetvenes évek előtt szinte biztosan lehetetlen lett volna, továbbá a hét gyülekezet közül 

Szmirnáról nincs említés 60-64 előttről
25

, és z szintén a későbbi keltezést erősíti. 

 Vannak kutatók, akik a Jelenések könyve megírásában több fázist feltételeznek: TOULLIEUX, GELIN és 

FEUILLET elképzelése szerint a megírás Vespanianus, a nyilvánosságra hozatal Domitianus idejére esik
26

. 

                                                           
16

 C.Charles: im. p.l-li. 
17

 Adversus Haereses V. 30.3.: „... a Jelenések könyve nem régen láttatott (keletkezett), hanem majdnem a mi 

napjainkban, Domitianus uralkodásának végén.” 
18

 Egyháztörténelem, III. 18.3. 
19

 Quid Dives, 42. 
20

 A Mt 16:6-hoz írt kommentárjában 
21

 De viris illustr. 9. 
22

 A Jelenések tanúsága szerint a könyv a hatodik császár uralkodásának idején írodott 
23

 Ezt képviseli például Tertullianus.  
24

 Epiphanosz 
25

 V.ö. Antióchiai Ignác Polikarpusz írt levelével! 
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III. A könyv kánontörténete 

 

 A Jelenések könyve kánontörténeti szempontból a szentírási könyvek „kétes” részei között helyezkedik el 

az izagógikai szakkönyvek szerint. Ennek legelső oka, hogy a görög kéziratok egy részéből teljes egészében 

hiányzik az Apokalipszis. A Nestle-Aland US 4. revideált kritikai apparátusa alapján azokat a kéziratokat 

sorolom, amelyekben megvan a teljes Újszövetség, csak a Jelenések könyve hiányzik: 

 

Uncial Greek    B 03   IV.sz. 

       044 VIII/IX.sz. 

Minuscules Greek  33   IX.sz. 

Szír verzió    syr
p
  V.sz. 

       
syr

pal
  VI.sz. 

Kopt verzió    cop
fay

  IV.sz. 

Georgian   valamennyi változatából hiányzik  V-X.sz. között 

 

 

A könyv további aláásásához hozzájárult ALEXANDRIAI DIONYSIOS már említett „példás” szövegkritikai 

munkája is, amellyel alaposan megkérdőjelezte az Apokalipszis jánosi eredetét, és ezzel a kánoniságát is, 

aminek az egyházatyák egy része a kor teológiai eretnekségei miatt még örült is
27

. Mindenesetre a dionysosi 

stílus- és szókincs elemzésre felépülő szövegkritika azóta is kitűnő táptalajt kínált minden bibliakutatónak, 

aki doktrinális kifogásokat keresett a Jelenések könyvében. 

A keleti egyház sokáig tartózkodott a könyv elfogadásától, és bár a 6. században kanonizálták, azóta sem 

emelkedett az Újszövetség többi könyvének tekintélyére. JERUZSÁLEMI CYRILL, NAZIANZI GERGELY és 

CHRYSOSTOMOS, valamint az antióchiai iskola képviselői nem ismerték el isteni ihletésű könyvnek. Az 

örmény egyház is csak LAMPRONI NERSES idején, a 12. században foglalkozik a Jelenések könyvével, a szír 

egyház egyáltalán nem is veszi fel a kánonjába, a Pessitában sem szerepel. 

 

A nyugati egyház sokkal kedvezőbben állt az Apokalipszis kánonizálához, IRÉNEUSZ, JUSTINUSZ, 

HIPPOLÜTOSZ és HYERONIMUS igazolja a mű kánoniságát. Természetesen keleten is akadtak „hívei” a 

Jelenéseknek, ALEXANDRIAI KELEMEM és ÓRIGENÉSZ személyében, sőt antióchiában sem mindenki volt 

ellene, ezt igazolja már a második században ANTIÓCHIAI THEOPHILOSZ. 

Az első latin nyelvű kommentárt a Jelenések könyvéhez VITTORINO DI PETTAU írja 304-ben, azután 

TYCONIUS 370-380 között, CASSIODORUS 540-ben, AGRIPPINUS, BEDA VERNERABILIS és BEATUS VON 

LIÉBANA 786-os kommentárjai jelennek meg. Talán a sorban elsőként kellett volna említeni, hogy 

HIERONYMUS is írt kommentárt a Jelenésekhez, de az sajnos nem maradt fenn. 

                                                                                                                                                                                                 
26

 Benyik György: im. p. 341. 
27

 A második században a Jelenések könyvének millenarista magyarázata meglehetősen elterjedt, erről nem csak 

Iréneusz, de már a század első feléből való Papias-fregmentumok is tanúskodnak. Ugyanakkor a Jelenések könyvét a 

montánisták is kisajátították maguknak, így érthető, hogy azoknak az egyházatyáknak, akik ezekkel a herezisekkel 

harcoltak, a mű apostoli eredete és hitele könnyen gyanússá válhatott, így könnyebbnek látszott mindenestül 

megszabadulni tőle. Az időben második latin nyelvű kommentárt a Jelenésekhez a donatista Tyconius írta, ami miatt a 

keleti egyházban határolódtak el a könyvtől. – Erről részletesen ld. Euszibosz: Egyháztörténet, VII. 25., im. p.326-328.  
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Kánontörténeti szempontból külön is meg kell említeni a Muratori-töredéket, amely arra a feladatra (is) 

vállalkozik, hogy a páli levelek kánoni tekintélyét az Apokalipszisre alapozza (!)
28

. 

 

 

IV. Szöveg-elemzés 

IV.1. A szöveg struktúrája 
 

 

 

A Jelenések könyve nagyon gondosan megszerkesztett mű. Ha a szerkezetének kulcsát keressük, akkor 

egy chiasztikus jellegű
29

, minden részletében precízen kialakított hatalmas rendszert találunk. Érdemes 

megfigyelni a szerkezet mérnöki pontosságát, amelybe tökéletesen illeszkedik az Apokalipszis valamennyi 

igeverse – és akik vitaják a Jelenések isteni ihletettségét, azoknak érdemes továbbgondolni, hogy lehetett 

képes egy valószínüleg tanulatlan, az irodalom művészeteiben járatlan halászember ilyen precízen 

megszerkesztett, és mégis tartalmilag egységes és gördülékeny művet leírni: 

                                                           
28

 A Muratori-töredék, miután Pál levelei közül először röviden megemlíti a Korinthusi leveleket, a Galata és a Római 

levelet, a következőt mondja: „... ezekről egyenként részletesen kell értekeznünk. Szent Pál apostol ugyanis elődjének, 

Jánosnak eljárását követve csupán négy egyházhoz intézett leveleket a következő sorrendben” (A töredék szövegét az 

eredeti hibás, és a javított latin fordítás alapján, ami a görög eredetiből készült Daniel J. Theron, Evidence of Tradition 

c. művében hozza.) E szavakat követi a hét egyház felsorolása: Korinthus-Efézus-Filippi-kolossé-Galata-Thesszalonika-

Róma. A töredék azt állítja, hogy e hét egyház a páli levelek gyűjteményében – éppúgy, mint a hét levél az 

Apokalipszisben – az egész egyetemes egyházat jelenti: „... ezekben az egész világon elterjedt egyetlen egyházat 

ismerjük fel, ugyanis János is az Apokalipszisben bár hét egyháznak ír, mindegyikhez szól.” A töredék tehát még egy 

olyan egyháztörténeti szituációt tükröz, amelyben a jánosi iratok – és konkrétan a Jelenések szerkezetének – tekintélyét 

kell használni arra, hogy Pál leveleinek egyetemes érvényére fény derülhessen. 

 Amikor a töredék Jánost Pál elődjének (praedecessor) nevezi, valószínűleg nem a művek kronológiai 

összehasonlításáról beszél, hanem arról, hogy János, mint a tizenkét tanítvány egyike, az apostoli méltóságban, illetve 

annak elnyerésében megelőzte Pált. Ez a megnevezés tehát nem azt állítja, hogy a Jelenések előbb keletkezett volna, 

mint a páli levélirodalom, jelentősége teológiai: ugyanis a Muratori-töredék befejező mondatai Marchion ellen 

foglalnak állást, aki szerint az egyetlen igazi apostol Pál volt. Ezzel szemben tartja a töredék Jánost – természetesen a 

többi tanítvánnyal együtt – Pál elődjének, ezzel cáfolva Marchion páli kizárólagosságát, sőt továbbmenve éppen János 

Apokalipszisét használja arra, hogy Pál kánoniságát elfogadtassa. 
29

 Nagyon pontos szimmetriát megkövetelő irodalmi szerkesztés, amelynek jellegzetessége, hogy a struktúra egy 

pontján a sorrend megfordul. Ezt hívják chiazmusnak, „kereszteződésnek”. Ez a szerkesztés elsősorban az ószövetségi 

iratokra (legismertebb példa az 1Móz 9:6: kiont-vér-ember---ember-vér-kiont) és az apokaliptikára jellemző, az 

újszövetségben egyetlen helyen fordul elő (Lk1:67kk – amely szintén ószövetségi elemekre épül). – A jelenések 

szerkezetében a chiazmus a D-’D részek sorrendjében jelentkezik. 
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A – PROLÓGUS 1:1-20 

 János és az angyal 1:1-3 

  János és az Eljövendő Jézus 1:4-8 

   János küldetése az Egyházhoz 1:9-20 

 

  B – A HÉT LEVÉL 2:1-3:22 *Részletes elemzését ld. alább! 

   Három levél 2:1-17 

    Egy levél – az Egyház és a világ 2:18-29 

   Három levél 3:1-22  

 

    C – HÉT PECSÉT 4:1-7; 8:1.3-5 

    Menny: két jelenet: megváltás 4:1-5:14 

     Három pecsét 

      Egy: a pecsétek – ítéletek 6:1-17, 8:1.3-5 

     Három pecsét 

    Menny: két jelenet: megváltás 7:1-17 

 

     D – HÉT HARSONA (hét angyal) 8:2.6-12, 9:1-21, 11:14-19 

      Négy ítélet 8:2.6-12 

       A sas 8:13 – a sorozat megszakítása 

      Három ítélet 9:1-21, 11:14-18 

       A Szentély 11:19 

 

       E – AZ EGYHÁZ TANÚSÁGTÉTELE A RÓMAI BIRODALOMBAN 10:1-11 

         

        F – AZ EGYHÁZ TANÚSÁGTÉTELE A ZSIDÓSÁGBAN 11:1-13 

  

          _____________________________________ 

 

 

         F’ – AZ EGYHÁZ ÜLDÖZÉSE A ZSIDÓSÁGBAN 12:2-17 

 

       E’ – AZ EGYHÁZ ÜLDÖZÉSE A RÓMAI BIRODALOMBAN 13:1-18 

 

     D’ – HÉT POHÁR (hét angyal) 15:1.5-8, 16:1-21 – a sorrend felcserélve! 

       A Szentély 15:1.5-8 

      Három ítélet 16:1-4 

       Az angyal és az oltár 16:5-7 – a sorozat megszakítása 

      Négy ítélet 16:8-21 

 

   C’ – HÉT ANGYAL 14:1-20, 15:2-4 

    Menny: egy jelenet: megváltás 14:1-5 

     Három angyal  

      Egy: az angyalok – ítéletek 

     Három angyal 

    Menny: egy jelenet: megváltás 15:2-4 

 

  B’ – HÉT ANGYAL 17:1-22:5 

   Három angyal 

    Egy angyal – az Egyház és a világ 

   Három angyal 

 

A’ – EPILÓGUS 22:6-21 

 János és az angyal 22:6-9 

  János és az Eljövendő Jézus 22:10-15 

   János küldetése az Egyházhoz 22:16-21 
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Ha ezeket a blokkokat belső természetük alapján vizsgáljuk, akkor egy más jellegű szerkesztés válik 

nyilvánvalóvá. Ha a Prológust vagy a leveleket kezdjük el olvasni, akkor a konkrét, kézzelfogható, reális élet 

jelenségeivel találkozhatunk: elmondja a szerző, hogy Pátmosz szigetén van, a levelek pedig beszámolnak az 

egyes gyülekezetek élethelyzetéről és azok értékeléséről. Egyfajta realizmus jellemzi az első két blokkot. A 

párhuzamaik, a könyv két záró része – egy más szinten – ugyanezt a realizmust tükrözi: a mennyből leszállt 

Jeruzsálemet mutatják be, maga a valóság transzcendens és látomásszerű, de méretek, díszek, kézzelfogható 

részletek leírásával fejeződik ki. 

A mű közepén található is található két-két blokk: az Egyház bizonyságot tesz a Római Birodalomban és 

a zsidóságban egyaránt, és ezért üldözés lesz a része. Egy bizonyos történelmi reflexió, ami mellett 

természetesen jelen van a történelem feletti üzenet is: minden korban küldetése az Egyháznak a tanúság 

Krisztus mellett, és minden korban üldözés lesz a része a radikális Krisztus-követésnek. A reális mellé tehát 

egy újabb szintet kaptunk: a históriait. 

A középen megmaradt két-két blokk pedig stílusát, kép- és kifejezésanyagát tekintve maga az 

apokalipszis. Hogy mit jelent az apokaliptikus nyelvezet és stílus, azt a maga helyén, néhány fejezettel 

lentebb részletesen bemutatjuk, itt elégedjünk meg azzal, hogy a harmadik változat a Jelenések építőanyagai 

között az apokaliptikus szint. 

 

Összegezve a Jelenések könyvének struktúrája a blokkok belső szerkezetét illetően a következő: 

 

A-B realista 

C-D apokaliptikus 

E-F historikus 

 

E’-F’ historikus 

       C’-D’ apokaliptikus 

      A’-B’ realista 

 

 

 Más szempontból is lehet struktúrális szerkezetet felépíteni. Megfigyelhető benne három nagy szakasz: 1. 

parancsolatok (2:1-3:23); 2. látomások (4:1-21:4) és 3. ígéretek (21:5-22:7). Ezt a három nagyobb szakaszt 

keretbe foglalja két-két rövidebb rész, előtte az 1:1-3 és 1:4-20, utána pedig a 22:8-20 és a 22:21. Így itt is 

kimutatható a hetes számkombináció: 2+3+2. 
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1. A HÉT LEVÉL SZERKEZETÉNEK RÉSZLETES ELEMZÉSE 
 

 

 

 Ha a levelek elemzését végezzük, hamar rájövünk, hogy a jelenések egészére jellemző pontos szerkesztés 

a részletekben sem vész el. Mindegyik levél egységes séma szerint épül fel, és hét sztereotíp elemet 

tartalmaz: 

 

1. címzés: ... egyház angyalának írd meg, ... 

2. a beszélő bemutatkozása: ... így szól, aki ... 

3. a gyülekezet kiértékelése: ... tudom/ismerem dolgaidat ... 

4. a gyülekezet buzdítása vagy elmarasztalása: „... de/ha ... 

5. felhívás bűnbánatra: ... tarts bűnbánatot 

6. exhortáció: akinek van füle, hallja ... 

7. ígéret: a győztesnek ... 

 

 

Ez a hét alkotóelem azonban nem minden levélben fordul elő, egyes levelekből egyes elemek 

hiányoznak. A hiányzó részek alapján is fel lehet állítani közöttük egy szerkezetet: 

 

 

 

1. Efézus:   elmarasztalás 

     bűnbánati felhívás 

 

  2. Szmirna  buzdítás 

       nincs bűnbánati felhívás 

 

3. Pergamum elmarasztalás 

     bűnbánati felhívás 

 

    4. Thiatíra  elmarasztalás 

         buzdítás 

         nincs bűnbánati felhívás  

(a 2:21 szerint már nincs  

bűnbánat sem!) 

 

5. Szárdisz  elmarasztalás 

     bűnbánati felhívás 

 

  6. Filadelfia  buzdítás 

       nincs bűnbánati felhívás 

 

7. Laodicea  elmarasztalás 

     bűnbánati felhívás 

 

 

 

Amint látható, az elemek megléte és hiánya révén a hét levél között a struktúrális szerkezetben már 

megfigyelt 3+1+3 csoportosítás alakul ki, amit több más szempont is megerősít: 
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1. Efézus:   hamis apostolok 

     Nikolaiták 

     az élet fája 

 

  2. Szmirna  akik zsidóknak mondják magukat: gyalázzák 

       Sátán zsinagógája 

 

3. Pergamum hű tanú 

     Nikolaiták 

     rejtett manna 

 

    4. Thiatíra  Isten Fia 

         Jézabel 

         Sátán mélységei  

hajnalcsillag 

 

5. Szárdisz  élő-halott 

     fehér ruha 

     Atyám előtt 

 

  6. Filadelfia  akik zsidóknak mondják magukat: hazudnak 

       Sátán zsinagógája  

 

7. Laodicea  hideg-meleg 

     fehér ruha 

     Atyámmal 

 

 

 A szerkezeti ábra jól mutatja az egyes levelekben lévő belső, tartalmi gondolatpárhuzamokat, legyenek 

azok akár szinoním vagy antitetikus parallelizmusok, újabb példát mutatva a Jelenések nagy gondal felépített 

szigorúan kötött, de a kötöttséget mégsem érzékeltető szerkesztésére. 

 

 Csak érdekességként említem meg, hogy talán az sem véletlen, hogy a második, negyedik és hatodik levél 

tartalmazza a Sátán kifejezést, az alábbi képlet szerint: 

 

2. Szmirna: a Sátán zsinagógája 

 

 4. Thiatíra: a Sátán mélységei 

 

6. Filadelfia: a Sátán zsinagógája 

 

 

 

 

2. A 7x7-es struktúra 
 

 

 Látható, hogy a Jelenések könyvének szerkezete nagyon pontosan és szépen dolgozza ki témáját a hetes 

szám-struktúra, a párhuzamok és a középpont-szimmetria rendszerében. Az apokaliptikára oly jellemző 

szám- és struktúraszimbolikára egy más rendszerű szerkezeti felosztást is felmutatunk, amely egy 7x7-es és 

egy 6x6-os struktúrába rendezi el a Jelenések képanyagát és mondanivalóját. Az első, 7x7-es rendszer 
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tartalma Istennel kapcsolatos, miként maga a 7-es szám is, és az Ő munkáját, akaratát és dicsőségét tartja 

középpontban, míg egy ebből levezetett, második, 6x6-os rendszer a Gonosz, az Antikrisztus munkáját 

foglalja össze, utalva a fenevad számára. Most csak az első, 7x7-es struktúrát hozzuk, mert a második ennek 

csupán megnyírbált változata, amely elhagy néhány sort, és csak azokat a momentumokat hagyja meg, 

amelyeknek alanya vagy tárgya konkrétan a Gonosz
30

: 

 

 

A Jelenések bevezető látomása után (1:1-20) következik az első hetes sorozat, ami hét prófétikus levél a 

hét gyülekezetnek: 

 

1. Első levél: Efézus 2:1-7 

2. Második levél: Szmirna 2:8-11 

3. Harmadik levél: Pergamum 3:12-17 

4. Negyedik levél: Thiatíra 2:18-29 

5. Ötödik levél: Szardisz 3:1-6 

6. Hatodik levél: Filadelfia 3:7-13 

7. Hetedik levél: Laodicea 3:14-22 

 

 A következő, 4-5. fejezet bevezeti a második hetes sorozatot, amelynek a hét pecsét feltörése adja a 

keretet, ahonnan a sorozatok a hetedik tagjuk által gördülnek tovább, amint látható, minden hetedik 

részletezése a következő hetes sorozat: 

 

1. Első pecsét: fehér ló 6:1-2 

2. Második pecsét: vörös ló 6:3-4 

3. Harmadik pecsét: fekete ló 6:5-6 

4. Negyedik pecsét: fakó ló  6:7-8 

5. Ötödik pecsét: lelkek az oltár alatt 6:9-11 

6. Hatodik pecsét: földrengés 6:12-17 

7. Hetedik pecsét részletezése a következő hetes sorozat, a hét trombita: 

 

1. Első tormbita: jégeső és tűz, a föld harmada megég 8:7 

2. Második trombita: vizek harmada vérré válik 8:8-9 

3. Harmadik trombita: égő csillag, a források marmada mérgező lesz 8:10-11 

4. Negyedik trombita: az égitestek harmada elsötétül 8:12-13 

5. Ötödik trombita: sáskák 9:1-12 

6. Hatodik trombita: lovasseregek 9:13-11:14 

7. Hetedik trombita részletezése a következő hetes sorozat, a hét nagy jel feltűnése: 

 

1. Első nagy jel: a napba öltözött várandós asszony 12:1-2 

2. Második nagy jel: a sárkány 12:3-6 

3. Harmadik nagy jel: a tengeri fenevad 13:1-10 

4. Negyedik nagy jel: a földből feljövő fenevad 13:11-18 

5. Ötödik nagy jel: a Bárány és kísérete 14:1-5 

6. Hatodik nagy jel: a hét angyal és az Emberfiához hasonló 14:6-20 

7. Hetedik nagy jel részletezése a következő hetes sorozat, a harag hét pohara: 

 

 

 
                                                           
30

 Ennek a struktúrális felosztásnak az alapja R.J. LOENERTZOP: The Apocalypse of St. John, amelynek angol fordítását 

(ford. H.J. Carpenter, London: Sheed & Ward) adaptála J. M. FORD, a Revelation – The Anchor Bible c. munkájában, 

ld. irodalomjegyzék! Ott megtalálható a 6x6-os struktúra részletes kifejtése is, itt azonban a különbségek lényegtelen 

volta miatt eltekintettünk közlésétől. (p.48kk.) 
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1. Első pohár: a földön 16:2 

2. Második pohár: a tengerbe 16:3 

3. Harmadik pohár: a folyókba 16:4-7 

4. Negyedik pohár: a Napra 16:8-9 

5. Ötödik pohár: a fenevad trónjára 16:10-11 

6. Hatodik pohár: az Eufráteszre 16:12-16 

7. Hetedik pohár kiöntésének (16:17-21) részletezése a köveztező hetes sorozat, 

Babilon bukásának hét felvonása: 

 

1. Első felvonás: Babilon kiábrázolása 17:1-6 

2. Második felvonás: Babilon titkának magyarázata 17:7-18 

3. Harmadik felvonás: Babilon pusztulásának kihirdetése 18:1-8 

4. Negyedik felvonás: Babion gyásza 18:9-20 

5. Ötödik felvonás: Babilon végleges elvettetése 18:21-24 

6. Hatodik felvonás: öröm a mennyben Babilon bukásán 19:1-5 

7. Hatodik felvonás részletezése a következő hetes sorozat, amely újabb hét színből áll: 

 

1. Első szín: a fehér ló és lovasa: Krisztus megjelenése 19:11-16 

2. Második szín: Isten nagy vacsorája 19:17-18 

3. Harmadik szín: a két fenevad foglyulejtése 19:19-21 

4. Negyedig szín: az alvilágot őrző angyal, aki 1000 évre megkötözi a gonoszt 20:1-3 

5. Ötödik szín: az első feltámadás 20:4-10 

6. Hatodik szín: a második feltámadás 20:11-15 

7. Hetedik szín: az új Jeruzsálem 21:1-22:5 

 

 A befejező, 22:6-21-ig terjedő rész összefoglalás és finálé, amely az első fejezettel megadja a könyv 

keretét. 

 

 

 A hetes számstruktúra a könyv egyes részleteiben külön is felfedezhető, például a Jelenéseket átfogja hét 

áldás (boldogmondás) a következő helyeken: 

 

1:3 Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami 

meg van írva bennük: mert az idő közel van.   

 

14:13 Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert 

megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket.  

 

16:15 Boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét.   

 

19:9 Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára! 

 

20:6 Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, 

hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig.   

 

22:7 És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. 

 

22:14 Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a 

városba.
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 Mint már említettük, az apokaliptikára jellemző precíz szerkesztési mód nem csupán a könyv egészét íveli 

át, hanem egyes apró részletekben is megmutatkozhat. Még egy ilyen helyet vizsgáljunk meg ennek 

bemutatására, amire szintén jellemző a hetes struktúra, valamint a párhuzamos, egymásnak megfelelő 

szerkesztés. A chiazmus itt is érvényesül, a G-’G rész tartalma cserélődik fel: 

 

 

13. rész: látomás a két fenevadról: 

 

Az eslő fenevad: 

 

A (1.v.) látomás /  

 B (1.v.) az első fenevad – az Antikrisztus 

  C (1.v.) az ő eredete – a tenger / feljön: 

D (1-2.v.) az ő leírása 

    E (2.v.) az ő ereje /  

     F (3-8.v.) az ő cselekedetei 

      G-1 (9.v.) a felhívás: Akinek van füle – hallja! 

      G-2 (10.v.) a lecke: itt a helye az állhatatosságnak és a bölcsességnek! 

 

A második fenevad: 

 

A’ (11.v.) látomás /  

 B’ (11.v.) a második fenevad – a hamis próféta 

  C’ (11.v.) az ő eredete – a föld / feljön: 

D’ (11.v.) az ő leírása 

    E’ (12.v.) az ő hatalma / 

F’ (12-17.v.) az ő cselekedetei 

      G’-2 (18.v.) a lecke: itt a helye a bölcsességnek! 

      G’-1 (18.v.) a felhívás: Akinek van bölcsessége – értse! 

 

 

 

 

IV.2. A könyv műfaja: az apokaliptika 
 

 

 

 Az apokalipszis „lelepleződést” jelent. A szó gyöke a = lepel, amihez kapcsolódik az  

prepozíció, és így alakul ki a „lepel-el(vétel)” jelentése. 

 Hogy mit is jelenthetett ez a kifejezés abban a korban, amikor a Jelenések íródott, azt nagyon 

szemléletesen magunk elé állíthatjuk egy kortörténeti esemény leírásában: szokásos volt, hogy a Római 

Birodalom istenített császára a maga „rettenetes és fenséges” módján „kellően rejtett” legyen, és ehhez a 

rejtettséghez természetesen hozzájárult az is, hogy időnként drámai módon „lelepleződjék” alattvalói vagy 

éppen szövetségesei előtt. E drámai jelenet a császári palota egy külön ecélra épített balkonján játszódott le, 

amelyet egy nehéz bársonyfüggöny takart el. A balkon alatti téren az adott alkalomra összegyülekezett 

sokaság, köztük a vazallus vagy szövetkezni vágyó népek követei és fejedelmei várakoznak, amikor hirtelen 
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elvonják a leplet ( -t) a császár elől, aki a maga rettenetes dicsőségében lép a tömeg elé – ez volt az 

apokalipszis. Ilyenkor a tömeg őrjöngeni vagy reszketni kezdett
31

.  

 Ez a kép kifejezi az apokaliptika fő mondanivalóját, tudniillik, hogy lényege szerint valami elrejtettnek – 

és teológiai szempontból az Isten rejtett tanácsvégzésének – leleplezése és kinyilatkoztatása. Mint irodalmi 

műfaj, nem csupán a keresztyénségen belül található meg, jelen van a hinduizmusban, a buddhizmusban, a 

zoroasztrizmusban és az iszlámban is
32

 – nem beszélve az Ószövetségről, és főként az intertestamentális kor 

zsidó irodalmáról. Az apokaliptika egyes alkotóelemeit is biblián kívüli forrásokból eredeztetik, így például a 

dualizmus, az angyal- és démonhit, iráni-perzsa erdetre utal, a jellemző „négybirodalom-tan” Hesziodoszon 

át Zarathusztrára és Iniára vezethető vissza, az alvilág színezése hellén- és görög orphikus hatást mutat, a 

számmisztika és asztrológia pedig Babilonból és Egyiptmból származik
33

. 

 Az általános vélemény szerint az apokaliptika virágkorát a hellenizmus hozta el, ennek a virágkornak a 

behatárolása a Kr.e. 3. és a Kr.u. 3. század, de ószövetségi eredetét jóval korábbra lehet visszavezetni. 

 Gerhard von RAD 1968-ban megjelent Theologie des Alten Testaments című munkájában
34

 azt állította, 

hogy az apokaliptika eredete a bölcsességirodalomban található, méghozzá a Etióp Hénoch-könyvben és 

Eszter könyvében. A prófétikus irodalmat teljesen kizárta az apokaliptika ősei közül, és ezzel elindított egy 

mindmáig tartó bevezetéstani vitát. Von RAD állítását elsőként Peter Von OSTEN-SACKEN cáfolta
35

, aki 

elismeri, hogy a bölcsességirodalom egyes elemei megtalálhatók az apokaliptikában (például Préd 3:1, az 

idők ismeretét illetően), de úgy gondolja, hogy azt a babiloni fogság utáni zsidó vallástörténet határozta meg, 

és a késői prófétizmus apokaliptikus és bölcsességirodalmában kristályosodott ki. (Von Raddal szemben az 

általános vélemény egyébként ez.) Ettől kezdve az apokaliptika kutatása a próféták azon megnyilvánulásaira 

irányult, amelyek formájukat tekintve (látomás) vagy kijelentésüknek tartalma szerint (új világkorszak) 

rokonvonásokat mutattak az apokaliptikával. Ámósz, az 1Sám 9:9
36

, Ezékiel könyve, Deutero-Ézsaiás,  

Dániel könyve és a sokak szerint
37

 egyenesen az apokalipszis atyjának tekinthető Zakariás 1-8 sorakozott fel 

ezen érv mögé. 

 

Az apokaliptika műfaji meghatározása nem is olyan egyszerű feladat, mint amilyennek látszik. A téma 

teológiai feldolgozása ebben a században kezdődött el, és az alábbiakban néhány megoldási javaslatot 

foglalunk össze az apokaliptika irodalmi műfajának definiálására, illetve jellemzőinek meghatározására
38

: 

 

                                                           
31

 TAKÁCS Gyula: im. p. 206. 
32

 A hinduizmusban Visnu isten küldötte a negyedik világkorszak végén fehér lovon (!) vonul végig a világon, és 

elhozza az aranykort. A zoroasztrizmusban Zarathusztra egy fia fog az idők végén új és tökéletes teremtést létrehozni, 

és az iszlámban Mahdí ismétlődő föllépésének van apokaliptikus színezete, valamint a bibliai leírásokhoz igen hasonló 

módon leírt világvége-jelek, a sokakat tévútra vezető Antikrisztus (al-Daddzsál), és a mennyből visszatérő Jézus (Ísszá) 

Krisztus szabadítása hozza az apoaliptika stílusjegyeit. Részletesen ld. például GLASENAPP megfelelő fejezeteit, 

irodalomjegyzék. 
33

 BUDAI Gergely: im. p.153. 
34

 München, 1968. Vol II. p. 316-338. 
35

 Die Apokalyptik in ihrem Verhaltnisvzu Prophetite und Weisheit. München, 1968/69. 
36

 Az igevers nagyon érdekes, ezért hozom: „... Mert akit ma prófétának neveznek, azt régebben látónak hívták.” 
37

 Például: E. SELLIN: Studien zur Entstehungsgeschichte der jüdischen gemeinde nach dem babylonischen Exill II. 

Lepzig, 1901. p. 90.; Christian JEREMIAS: Die Nachtgesichte des Sacharja, Göttingen, 1977.; HAMMERTON-KELLY: The 

Temple and the origins of Jewish Apocalyptic, Vetus Testamentum 20. 1970. p.1-15; stb. 
38

 Az itt közölt történeti apokaliptika-értelmezés forrása Lőrik Levente szakdolgozata, ld. irodalomjegyzék. 
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 A probléma első tudományos megközelítése J. LINDBLOM nevéhez fűződik, aki az ún. „megfigyelő 

módszer” segítségével az apokaliptikai sajátosságainak összegzésében látta a műfaj meghatározását, és a 

következő tételeket sorolta fel az apokaliptika jellemzőiként: 

 

1. transzcendentalizmus 

2. mitológia 

3. kozmológikus orientáció 

4. dualizmus 

5. az idő periodizálása 

6. a két korszakról való tanítás 

7. számmisztika 

8. pszeudo-extázis 

9. az ihletettség elismerésének igénye 

10. pszeudonimitás (ez az egyetlen, ami a Jelenésekre egyáltalán nem érvényes!) 

11. ezoterizmus 

 

 

 D.S. RUSSEL ehhez a listához további négy elemet illesztett: 

 

1. az apokaliptikus irodalom jellegét tekintve ezoterikus 

2. formáját tekintve irodalmi 

3. nyelvezetében apokaliptikus 

4. szerzőség tekintetében pszeudonimikus. 

 

 

A következő állomás K. KOCH merőben új apokaliptika-értelmezése, amely a Dániel könyve, Énóch első 

könyve, Bárúk szír apokalipszise, Ezra negyedik könyve, Ábrahám Apoklipszise és a Jelenések könyve 

alapján különbséget tett apokalipszis, mint irodalmi műfaj, és apokaliptika, mint intellektuális mozgalom 

között. KOCH analízise értelmében a formai jellemzők a következők: 

 

1. víziók, melyek gyakran tartalmaznak párbeszédet a látó és a mennyei küldött között 

2. a víziókra adott válasz 

3. buzdító, vagy „parainetikus” beszédek a fiaknak vagy a tanítványoknak 

4. pszeudonimitás 

5. szimbolikus nyelven elmondott mítikus képek 

6. az irodalmi anyag hosszú ideig tartó alakulása 

7. minden földi fennálló közeljövőre várt megváltása 

8. végső kozmikus katasztrófa eljövetele 

9. a jelen korszakolása, melynek módja előre meghatározott 

10. hit az angyalokban, démonokban, és ezzel a földi és mennyei történelem közti határok eltűnése 

11. a katasztrófa utáni paradicsomi üdvösség 

12. Isten országának látható volta a földön 

13. egy királyi jogkörrel felruházott közbenjáró 

14. a közösségi struktúrák kialakulása 

 

 

A továbbiakban nem folytatjuk az apokaliptika definiálásának történetét, hanem megpróbáljuk 

kiegészíteni az eddig leírtakat, az előzőekhez hasonló felsorolásban azokat az elemeket hozzuk, amelyek 

véleményünk szerint az apokaliptikus irodalom – és így a Jelenések könyve – sajátosságai közé tartoznak: 
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1. képes beszéd, amit a természetből vett képek színeznek, és amelyeket meg is magyaráznak a 

látnoknak 

2. imádságok 

3. himnuszok 

4. jellemző szinte valamennyi apokalipszisre a trónterem-vízió 

5. determinizmus: azaz minden előre eldöntött, csak a beteljesedésére vár 

 

 

Az Ószövetségben találhatók apokaliptikus szövegrészletek, sőt a Jelenések könyvének ószövetségi 

párhuzamaként a Dániel könyvét szokták említeni, de ezen kívül apokaliptikus az Ézs 24-27; Ezékiel Jóél, 

Zakariás egyes szakaszai. 

Az ószövetséghez kötődő apokrif zsidó apokaliptika terméséből csak a legjelentősebbeket soroljuk fel: 

 Énóch etióp és görög apokalipszise 

 Bárúk szír és görög apokalipszise 

 Ezra negyedik könyve 

 Ábrahám apokalipszise 

 Zofóniás apoklaipszise 

 Mózes mennybemenetele 

 Jubileumok könyve 

 Ábrahám testamentuma 

 A 12 pátriárka testamentuma 

 Lévi testamentuma 

 Mózes testamentuma 

 Illés apokalipszise 

 Ézsaiás mennybemenetele (ez utóbbi kettő már Kr.u. 100-200 között keletkezett, és 

valószínűleg keresztyének írták, tehát valamiféle átmenetet képeznek a zsidó és keresztyén 

apokaliptika között) 

 

Az Újszövetségben a Jelenések könyvén kívül kifejezetten apokaliptikus könyvet nem találunk, csupány 

néhány szövegrészletet: Mt 25:31kk; Mk 13.; Lk 17:20kk; 2Pét 3:10. A Biblia utáni zsidó-keresztyén 

irodalom azonban nagyszámú apokrif apokalipszist termelt ki, ezeket csak egy felsorolás erejéig érintjük: 

 

 Péter apokalipszise Kr.u. 100-135 

 Hermász pásztora Kr.u. 140-150 

 Jakab apokalipszise Kr.u. 2.sz. 

 Pál apokalipszise Kr.u. 250 előtt 

 Tamás apokalipszise Kr.u. 4.sz. 

 András apokalipszise ? 

 István kinyilatkoztatása Kr.u. 5.sz. 

 János első apokalipszise Kr.u. 5-6.sz. 

 János második apokalipszise Kr.u. 6-7.sz. 

 János misztériumai Kr.u. 7.sz. 

 A 12. apostol evangéliuma Kr.u. 750 k. 

 Jakabnak, az Úr testvérének apokalipszise Kr.u. 8-9. sz. 

 Zakariás (Keresztelő János apja) apokalipszise ? 

 A szűz görög apokalipszise Kr.u. 9.sz. 

 Abbaton beiktatása; a halál angyala Kr.u. 9-10.sz. 

 Dai Kaphalia mester (Nag-Hammadi) ? 

 Archelaus cselekdetei (Nag-Hammadi) ? 
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 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a Jelenések könyve jelentős mértékben különbözik mind az ó-, mind 

az újszövetségi apokaliptikus szakaszoktól, legyenek azok kanonikusak vagy apokrifek.  

 

 

 

IV.3. Liturgiai dialógus – mint irodalmi forma a Jelenésekben 

 

 
 Bár a most következő hipotézis viszonylag új kezdeményezés az Apokalipszis kutatásában, hazánk 

szaksajtójában meg sem jelent, és nemzetközi viszonylatban sem váltott ki túl nagy visszhangot
39

, mégis 

fontosnak tartom felvázolni, mert érdekes és gondolatébresztő lehet a Jelenések könyve izagógikáját 

tanulmányozók számára. 

 A hipotézis felvázolója Ugo VANNI olasz katolikus teológus, aki a Jelenésekben egy dupla párhuzamos 

kapcsolatot vélt felfedezni János és a gyülekezetek valamint a liturgiában résztvevő lector és a hallgatók 

között. A „párbeszéd” János/lector és a gyülekezetek/hallgatók között megkezdődik az ünnepélyes áldással 

(benedictio) az 1:4-8 szakaszban. Megfigyelhető, hogy egyszer a gyülekezetek/hallgatók direkt módon 

megszólítattnak, ilyenkor a szöveg megszólításként a -t használja, máskor pedig önmagukat is beleértve 

mintha válaszolnának a /  használatával, azután folytatódik Krisztus második eljövetelének 

proklamációjával (1:7a), amire a válasz a vers végén: A 8. vers ennek az ünnepélyes 

kinyilatkoztatásnak a befejezése, amelybe a prófétai stílusnak megfelelően maga az Úr szól közbe, és ebből 

alakul ki a feltételezett liturgiai dialógus: 

 

LECTOR – az előhang: 

Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt 

vannak;  
5
és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme;  

 

HALLGATÓK – a válasz: 

aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől,  
6
aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az 

ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.   

 

LECTOR: 
7
Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden 

nemzetsége.  

 

HALLGATÓK: 

Úgy van. Ámen.   

 

LECTOR 
8
Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható. 

 

 

A könyv végén, a keretként szolgáló 22:6-21 egy ehhez hasonló liturgiai dialógust rejt magában, de a 

dialógus szereplői itt kibővülnek: 

 

 

                                                           
39

 Amint annak szerény lehetőségeink szerint utána tudtunk nézni ... 
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JÁNOS: 
6
És ezt mondta nekem:  

 

ANGYAL: 

„Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje 

szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie.   

 

JÉZUS: 
7
És íme, eljövök hamar:  

 

ANGYAL: 

boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit.”   

 

JÁNOS: 
8
Én, János hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy 

imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket.  
9
De ő így szólt hozzám:  

 

JÉZUS: 

„Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják 

e könyv igéit: az Istent imádd!”   

 

JÁNOS: 
10

És így szólt hozzám:  

 

ANGYAL: 

„Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van.  
11

Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki 

bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen 

szent ezután is.   

 

JÉZUS: 
12

Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.  
13

Én vagyok 

az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég”.   

 

ANGYAL: 
14

„Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba.  
15

Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti 

és cselekszi a hazugságot!   

 

JÉZUS: 
16

Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok 

Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag”.   

 

JÁNOS: 
17

A Lélek és a menyasszony így szól:  

 

A LÉLEK ÉS A MENYASSZONY: 

„Jöjj!”  

 

JÁNOS: 

Aki csak hallja, az is mondja:  
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HALLGATÓK: 

„Jöjj!”  

 

JÁNOS: 

Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!   
18

Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja: Ha valaki hozzátesz 

ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben;  
19

ha pedig 

valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és 

mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben.   
20

Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz:  

 

JÉZUS: 

„Bizony, hamar eljövök”.  

 

HALLGATÓK: 

Ámen. Jöjj, Uram Jézus!   

 

JÁNOS: 
21

Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen. 
 

 

 Lehetne még sok ehhez hasonló példát hozni a Jelenésekből, a szerző tanulmányában meg is teszi ezt
40

, 

de mivel itt csak érinteni akartuk a kérdést, konklúzióként legyen elég annyi, hogy az Újszövetségben ez a 

stilisztikai forma egyedülálló, csak a Jelenések könyvében jelentkezik, és befolyással lett az őskeresztyén 

egyház liturgiájának kialakulására is
41

. 

 

 

IV.4. A könyv hermeneutikai elemzése 
 

 

Néhány előzetes grammatikai észrevétel: 

 

 A Jelenések könyvére az aoristos használata a jellemző, az igék actiojának megoszlása a következő
42

: 

 

imperfectum:   40 esetben 

futurum:     119 esetben 

aoristos     677 esetben 

perfectum:    118 esetben 

 

 Feltűnő, hogy a Jelenések nem használja a genitivus absolutust, ami egyébként igen jellemző az egész 

Újszövetségre, de a többi jánosi iratra is. 

 

 A vocativus használata: az Újszövetség kb. hatvan esetben használ névelővel ellátott nominativust 

vocativusi értelemben
43

, de a Jelenéseken kívül Istenre vonatkoztatva nem szerepel ez a forma. Ennek 

                                                           
40

 Ugo Vanni: ld. irodalomjegyzék! 
41

 v.ö. például a Didaché 10.6.-ban megjelenő liturgiai dialógussal! 
42

 Bible Windows Program segítségével megállapított adatok 
43

 pl.: Mk 9:25; Jn 19:3; Lk 8:54; stb. 
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oka abban áll, hogy a héber nyelv is ismeri a vocativusnak ezt a formáját
44

, de Istennel kapcsolatban 

egyszer sem használja
45

. A Septuaginta azonban az  vagy  vocativusi formáját mindenhol a 

-szal adja vissza. A Jelenések valószínűleg éppen azért, - amint látni fogjuk a következő fejezetben – 

mert elég erősen a Septuagintára támaszkodik, átveszi ezt a vocativusi szerkezetet, és használja  a 

következő helyeken: 

 

4:11 

6:10 

18:20 

16:5 

11:17; 15:3; 16:7 

 

 

 

Hermeneutikai alakzatok használata a Jelenések könyvében 
 

 

 A Jelenések könyve – az apokalitika irodalmi sajátosságai miatt – rendkívül sok szóképet, hermeneutikai 

formát használ mondanivalójának átadására. Külön nehézséget jelent, hogy a Szentírás más könyveiben ezek 

a műfaji, stiláris formák elkülöníthetőek, míg az apokaliptikában inkább egymásba olvadnak.  

 

A teljesség igényére nem törekedve megkíséreljük felsorolni a Jelenések könyvében található fontosabb 

hermeneutikai alakzatokat, egy-két példát is hozva előfordulásukra, esetenként használatukra és 

jelentőségükre. Az egyes hermeneutikai alakzatok részletes definiálása nem témája a dolgozatnak, de a 

kevésbé ismertekre röviden mindenképpen utalunk. 

 
1. TAPEINOSIS: kevésbé ismert hermeneutikai alakzat, akkor használják, amikor valamit „visszafojtanak”, nagyon 

enyhén fogalmaznak meg. Feloldása egy „sőt” kötőszóval egy sokkal erőteljesebb, akár negatív élű formája lehet az 

állításnak, így szerepel pl. a 12:11-ben: „akik nem kímélték életüket mindhalálig” – sőt akiket lemészároltak, akik 

elégtek, akiket kegyetlenül elvertek, stb. Krisztusért. 

 

 

2. POLYSYNDETON: kötőszavakkal való halmozás. A grammatika szabályai szerint felsorolásnál erre nincs szükség, 

ha mégis szerepel, annak hermeneutikai oka van. Példa: 18:12-13: 

 

                                                           
44

 pl.: Ézs 42:18; Jóel 1:2.13. 
45

 Ez az általános vélemény, az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a Neh 1:5-öt és a Dán 9:4-et vitatják. 
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{

 

3. POLYPTOTON: olyan kifejezés, amelyben ugyanazt a szót megismétli más szófajban, és így alkot egy kifejezést. 

Hasonlít a héber erősítő szerkezetre: 

 

16:9    

17:6    

 

4. SYMPLOCE: ismétlésen alapuló beszédalakzat, kifejezés-szerkezetek ismétlődnek eltérő közvetlen kontextussal, 

mégis egyetlen környezetben. Latin neve: Complexio vagy Complicatio. 

 

 18:21-23  
{

 

5. METONIMIA: egy kifejezés kicseréléseegy hozzá hasonlóval vagy egy azt jelképező másikkal: 

 

1:12  „Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szól hozzám ...” – a hang kibocsátóját akarta látni 

3:7  „Dávid kulcsa” – a kulcs a kormányzás, a hatalom kifejezésére szolgál 

11:13  – az emberek neve  

magukat az embereket jelenti 

 

 

6. HENDIADYS: két, kötőszóval összekapcsolt szó, amely egy fogalmat fejez ki: 

 

5:10  „... királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek” 

20:4  „... ezek életre keltek és uralkodtak Krisztussal” 

 

7. CATACHRESIS: összeférhetetlenség, olyan kifejezések használata, amelyeknek értelmezése látszólag abszurd 

lenne: 

 

2:7; 22:2.14  „élet fája” – nagyon fontos és üdvtörténeti jelentőségű kép ez! Gör.: 

A nem élőfa, annak a görög szava a ! Megmunkált épületfa,  

deszka – ilyen pedig egyetlen jelentős van az Újszövetségben: Megváltónk  

keresztfája! Az „élet fája” szó szerint éppen ellentétes egymással, hiszen az élet fája  

nem-élő fa. 

 

8. HASONLAT – az apokaliptika műfaji sajátossága, hogy gyakran él ezzel a stílusalakzattal: 

 

  1:10  „és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna” 

  1:14-15 „feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; lába hasonló volt a  

kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása;” 

 3:3   „Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el” 

 6:12   „... és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha” 

 16:18  „Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem  

volt, amita ember született a földre ...” (szimbólikus nyelvű hasonlat, a Jel-re jellemző, ld.  
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még: 4:5; 8:5; 11:19) 

 

9. HIPERBOLA: túlzó, nagyító kifejezés, ami aligha értelmezhető szó szerint (a második felhozott példa valószínűleg 

közmondássá is vált az ókori keleten): 

 

  18:5   „mert bűneik felhalmozódtak az égig ...” 

  20:8   „hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye.” 

 

10. PERSONIFICATIO: élettelen tárgyak élőkre jellemző cselekedetekkel vagy tulajdonságokkal való felruházása, 

megszemélyesítése: 

 

11. PLEONAZMUS: kifejezések halmozása, amelyek hangulatbeli többletet hoznak, a jelentést azonban változatlanul 

hagyják: 

 

12. SYNECDOCHE: két társuló fogalom egymással való helyettesítése: 

 

13. METAFÓRA – a Jelenések könyvének apokaliptikus stílusára talán legjellemzőbb stílusalakzat: 

 

  3:8    „Íme, nyitott ajtót adtam eléd ...” 

  pl. 16:19; 18:10.16.18, stb.   Babilon – metafórikus értelemben 

17:1.15  „Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy viznél ül ...” – a 15. vers  

megmagyarázza a metafórát: a nagy víz a „népek és seregek, a nemzetek és nyelvek”. 

  18:3   „féktelen paráznaságának borából ivott minden nemzet” – itt a metafóra két elemben is  

jelentkezik: a paráznaság bora az a cselekedet, ami részegít, és a népek isznak belőle 

  18:7   „... gyászt nem látok soha.” 

 

14. TÍPUS 

 

  19:11.13.15 Krisztus megjelenése típus-leírás 

  22:14   „az élet fája” 

 

15. SZIMBÓLUM – az apokaliptikára szintén nagyon jellemző, és a Jelenésekben igen gyakran alkalmazott 

beszédalakzat: 

 

2:1   a hét arany gyertyatartó a hét gyülekezet szimbóluma 

4:3   a szivárvány az Isten szövetségének, illetve az ahhoz való hűségének szimbóluma 

 

16. HIMNUSZ a következő szakaszokban: 4:8; 5:9-10; 5:12-13; 7:16-17; 11:17-18; 15:3-4; 18:2-8; 19:6-8. 
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IV.5. A Jelenések könyve és az Ószövetség 

 

 

 A Jelenések könyve – mint apokaliptikus könyv – jelentősen ráépül az Ószövetségre. A könyv 405 

versében 348 ószövetségi idézet és utalás található, és ebből 235 a prófétai citátum, ez pedig úgy oszlik meg, 

hogy 197 a nagyprófétáktól, és 38 a kisprófétáktól való idézet
46

. Az ószövetségi idézeteket a szerző általában 

a Septuaginta alapján idézi, de használja Theodotion bibliafordítását is. 

 

 A következő összefoglaló táblázat minden fontos citátum eredeti helyét megjelöli
47

: 

 

 

                                                           
46

 Dr. Almási Tibor alapján. in. Jelenések könyve I., GyuRó Art Press, Bp. 1998. p.21-22. 
47

 CHARLES, R.H.: im. Vol I. p.lxvii-lxxxiii. A táblázatban használt jelölések:  ’ – Theodotion bibliafordítása szerinti 

idézet; [szögletes zárójel] – nem szó szerinti, de befolyást gyakorló, inplicite citátum az ószövetségből; * - kifejezés, 

tagmondat idézése. A többi esetben a Septuagintával való egyezés mutatható ki. – Azért tartottam fontosnak ezeket – és 

a következő – citátumokat felsorolni, mert magyar nyelven ezek nem hozzáférhetők, a magyar nyelvű Bibliák a 

hivatkozások csak egy kis százalékát hozzák, apokrif és rabbinikus hivatkozásokat pedig – tudtommal – még senki nem 

publikált. 

1:1 ’ Dán 2:28.29.46 

[1:4] Ex 3:14 

[1:5a] Zsolt 89:38 

[1:5b] Zsolt 89:28 

1:6(5:10;20:6) ’ Ex 19:6 

1:7a ’ Dán 7:13 

1:7b  Zak 12:10.12. 

1:10 Ez 3:12 

1:13 (14:14) Dán 7:13 

1:14a (19:12) Dán 10:6 

1:15 (19:6) Ez 43:2 

1:16a Ézs 49:2 

1:17 Dán 10:9-10.12. 

1:17b(2:8; 22:13) ’ Ézs 48:12 

1:18 Dán 4:31; 12:7 

1:19 ’ Dán 2:29 

2:14 Num 25:1-2 

2:18 Dán 10:6 

2:20* 1Kir 20:25 

2:23 Jer 17:10 

[2:23a] Ez 33:27 

[2:26b-27] Zsolt 2:8-9 

[3:5] Ex 32:32-33; Zsolt 69:29 

3:7 ’ Ézs 22:22 

3:9a Ézs 60:14 

3:9c ’ Ézs 60:14 

[3:9c] Ézs 43:4 

3:10 pl. Jóel 1:2; Ézs 24:6 

3:17 Hós 12:9 

3:19 Péld 3:11 

3:20 Én 5:2 

4:1 Dán 7:6 

[4:2(7:10;19:4)] Ézs 6:1; 1Kir 22:19 

4:5 Ex 19:16 

4:6 Ez 1:5 

4:7 Ez 1:10 

4:8a Ézs 6:2 

4:8c Ézs 6:3 

5:1 Ez 2:9-10 

5:5* Gen 49:9; Ézs 11:1 

5:6(5:12;13:8) Ézs 53:7 és Zak 4:10 

[5:8] Zsolt 140:2 

5:9 pl. Dán 3:4.7. 

[5:9(14:3)] Zsolt 144:9; Ézs 42:10 

5:11 Dán 7:10 

6:2-8 Zak 1:8; 6:1-8 

[6:8] Ez 14:21 

[6:10] 2Kir 9:7 

6:13 Ézs 34:4 

[6:14] Ézs 34:4 

6:15 Ézs 2:10.19. 

6:16 Hós 10:8 

6:17 Jóel 2:11 

7:1(20:8) Ez 7:2 

7:3(9:4;14:1;22:4) Ez 9:4 

7:10 Zsolt 3:9 

[7:14] Gen 49:11 

7:16-17 Ézs 49:10 

7:17(21:4) Ézs 25:8 

8:3 Ámós 9:1 

8:4 Ez 8:11 

8:7 Ex 9:24 

[9:2] Ex 19:18; Jóel 2:10 

9:3* Ex 10:12 

9:6 Jób 3:21 

9:7 Jóel 2:4-5 

9:8 Jóel 1:6 

9:9 Jóel 2:4-5 

9:14* Gen 15:18 

9:20 Zsolt 113:13-15 (115:5-7) 

9:21* Ex 20:13; 2Kir 9:22 

9:30 ’ Dán 5:23; Zsolt 114:12-15 

10:1 Dán 10:6; Ez 2:9 

10:2 Hós 11:10 
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10:5-6 Dán 12:7 

10:6 ’ Dán 12:7 

106b Ex 20:11 

10:7 Ámós 3:7 

10:9 Ez 3:1.3 

10:11* Jer 1:10 

11:1* Ez 40:3; 41:13 

11:2 Dán 7:25; 12:7 

11:2* Zak 12:3; Dán 9:24 

11:4 Zak 4:2.3.14 

11:5 2Sám 22:9 

11:7(13:1;17:8) Dán 7:3 

11:7(13:7) Dán 7:21 

11:8* Ézs 1:10 

11:10* Eszt 9:19 

11:12* 2Kir 2:11; Józs 7:19; Jer 13:16 

11:15 Zsolt 2:2 

11:15* Zsolt 9:37 

[11:6] 1Sám 4:8 

[11:11] Ez 37:10 

[11:17d-18a] Zsolt 99:1 

[11:18d-g] Ámós 3:7; Zsolt 113:21 

[12:1-2] Ézs 7:14; 26:17 

12:3 Dán 7:7 

12:4 Dán 8:10 

12:5 Ézs 66:7 

12:8 Dán 2:35 

12:9 Gen 3:13 

[12:12] Ézs 49:13 

12:14 ’ Dán 12:7 

13:2 Dán 7:6 

13:5 ’ Dán 7:8 

13:7 Dán 7:21 

13:8 Ézs 53:7 

13:10 Jer 15:2 

13:15 ’ Dán 3:7 

14:2 Ez 43:2 

14:5 Zak 3:13 

[14:7] Ex 20:11; Neh 19:6 

14:7* Préd 12:13 

14:8 Ézs 21:9 

14:8 ’ Dán 4:27 

14:10 Ézs 51:17 

14:10* Gen 19:24 

[14:11] Ézs 34:10 

14:15 Jóel 4:13 

14:18 Jóel 4:13 

14:20 Ézs 63:3 

15:1* Lev 26:21 

15:3 Zsolt 111:2 

15:3(16:7;19:2) Zsolt 145:17; 119:151 

[15:3] Ex 14:31; 15:1 

15:3-4 ’ Jer 10:7 

[15:4] Zsolt 86:9 

15:6 Dán 10:5 

15:8 Ézs 6:4; Ex 40:29 

16:1* Jer 10:25 

16:2 Ex 9:10 

16:3 Gen 1:21 

16:4 Ex 7:20 

[16:5] Zsolt 145:17; Ézs 49:26 

16:7 Zsolt 19:20 

16:10* Ex 10:21 

16:12* Ex 14:21 

16:18 Dán 12:1 

16:19 Jer 32:1(25:15) 

16:21 Ex 9:24 

17:1 Jer 28:13 

17:2 Ézs 23:17 

17:4 Jer 28:13 

17:8 Jób 28:4 

17:16 Ez 23:29 

[17:16] Ézs 49:26 

18:1 Ez 43:2 

18:2 Ézs 13:21 

18:3 Jer 28:7 

18:4 Jer 51:45 

18:5 Jer 28:9 

18:6 Zsolt 137:8 

18:7 Ézs 47:7-8 

18:9* 2Sám 1:12 

18:13 Ez 27:13 

18:14* Deut 12:15.20.21 

18:18 27:32 

18:19 Ez 27:30 

18:21* Jer 28:63 

18:22 Ez 26:13 

18:23e Ézs 23:8 

19:2 Zsolt 19:10 

19:4 Zsolt 106:48 

[19:5] Zsolt 135:1.20 

19:6 Dán 10:6 

19:6-7 Zsolt 97:1 

19:11 Ez 1:1; Ézs 11:4 

19:15 Ézs 11:4; Zsolt 2:9; Ézs 63:3 

[19:15] Ézs 11:4; 2Kir 1:10 

19:17-18 Ez 39:4 

19:21 Ez 39:4 

20:4 Dán 7:9.22.26 

20:9* Zsolt 78:68; 87:2 

20:11 Dán 7:9 

20:11 ’ Dán 2:35 

20:12 Dán 7:10; Zsolt 69:29 

20:15 ’ Dán 12:1 

[21:1] Ézs 65:17 

[21:2.10] Ézs 52:1; ’ Dán 9:24 

21:3 Ez 37:27; Lev 26:11.12 

21:4* Ézs 35:10 

21:4-5 Ézs 43:18-19 

21:6 Ézs 55:1 

21:7 2Sám 7:14 

21:10 Ez 40:1-2 

21:10* Ézs 58:8 

21:12 Ez 48:31.32-34 

[21:12] Ézs 40:10 

21:16* Ez 48:16 

21:18 Ézs 54:12 

21:19 Ézs 54:11 

21:23(22:5) Ézs 60:19 

21:24 Ézs 60:3.11 

21:25 Ézs 60:5 

21:27 Ézs 52:1; Dán 12:1 

22:1-2 Ez 47:1; Zak 14:8 

22:2 Ez 47:12 

22:3a Zak 14:11 

22:4 Zsolt 17:15 
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22:5 Zsolt 118:27 

22:10 ’ Dán 12:4 

22:12a Ézs 40:10 

22:17 Ézs 55:1 

22:18b-19 Deut 4:2 

 

 

A Jelenések könyve a zsidó apokrif – elsősorban apokaliptikus – irodalommal is nagy hasonlóságot 

mutat, kifejezésekre, egész versekre lehet ráismerni Énóch első (1Én) és második (2Én) könyvében, Ezsdrás 

4. könyvében, Salamon zsoltáraiban (PsSol), a Jubileumok könyvében (Jub), Mózes elragadtatásában 

(AssM), Bárúk apokalipszisében és Lévi Testamentumában (Tlev): 

 

 
2:7 TLev 18:9-12 

2:17 Tlev 8:14 

4:1 1Én 14:15; Tlev 5:1 

4:6(15:2) 2Én 3:3; v.ö. Tlev 2:7 

6:11 1Én 47:3-4 

6:12 AssM 10:5 

7:1 1Én 74. és 34. 

8:8 1Én 18:13; 21:3 

9:1 1Én 86:1kk 

9:20 1Én 99:7 

14:10 1Én 48:9 

14:14 1Én 46:1; 4Ezr 13:3 

17:14 1Én 9:4 

19:15 PsSol 17:26-27.39 

20:4-6 Bar 30:1.2-4.5.; 39:3-8; 40:1-4 

20:8 Jub 8:25; v.ö. 7:19; 9:8 

20:13 1Én 51:1 

22:2 1Én 62:3.5. 

 

 

 Néhány példa erejéig utalunk a Jelenések könyve egyes képeinek, szimbólumainak a rabbinikus 

irodalomban megjelenő párhuzamaira is
48

: 

 

 
4:3 „szivárvány”  Genesis Rabbah 35:3; Hagigah 16a; Ketuboth 77b – A szivárvány az ítélet 

jele. A rabbinikus hagyomány megjegyzi, hogy a sínai szövetségkötésnél 

azért nem volt szivárvány, mert az teljesen tisztességes jogi szövetségkötés 

volt Isten és Izráel között, nem volt mit Istennek megítélnie népében, hiszen a 

szivárvány egyébként emlékeztetés volt valamilyen elkövetett gonoszságra, 

illetve annak megbocsátására. 

5:5   „oroszlán”      Sanhedrin 37a; Aboth 4:25; Baba Kamma 117a – értelmi/szellemi  

kiválóság szimbóluma 

11:12  „Jöjjetek fel ide! És ellenségeik szeme láttára felmentek a felhőben a mennyben.” 

  Baba Bathra 17a; Deut Rabbah 11 – A zsidó tradíció szerint azok 

emeltettek fel a mennybe és nem láttak halált, akik Istennek különösen szent 

emberei voltak. Az Ószövetség két ilyet említ: Énóchot és Illést. A 

rabbinikus tradíció szerint többek között Ábrahám, Izsák, Jákób, Áron, 

Mirjám és Ézsaiás is ebbe a körbe tartozik. 

12:3 „sárkány” Abodah Zarah 3.3 – A héb. a  szóval adja vissza, amit a traktátus „fekete 

emberrel” fordít, és a bálványimádás megszemélyesítőjét látja benne. 

12:5 „az asszony fiúgyermeket szül”   Targ. Ézs. 66:7 - „Mielőtt a szomorúság el fog jönni őreá (az asszonyra), 

szülni fog, és mielőtt a reszketés el fog jönni őreá, mint a gyötrelem az 

asszonyra a gyermekével, az ő királya kijelentetik.” 

 

20:7-10 „Góg és Magóg”     Abodah Zarah 3b; Berakoth 7b – az Isten ellen lázadó nemzeteket értik  

alatta 

  Flavius: Antiquities 1.123 – azonosítja a szkítákkal 

21:2 „új Jeruzsálem ... a mennyből”   Bet Ha-Midrash 1.55.23 – „... Íme, Jeruzsálem jön alá mennyből, és 

soha nem pusztul el. Gyűjtsd össze Izráel szétszórtjait, hogy éljenek itt 

biztonságban.” 
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 Az itt szereplő – főként talmudi – idézeteket én fordítottam angolból – Sz.S. 
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IV.6. A Jelenések könyve és az Újszövetség 
 

 

 Az újszövetség helyeinek idézében feltűnő, hogy az a két keret-szakasz, amit egyes teológusok 

betoldásnak tartanak, az első és utolsó három rész, sokkal többet hivatkozik az Újszövetség írásaira, mint a 

többi fejezet együttvéve. M. FORD
49

 kimutatása szerint az első három fejezetben 38, az utolsó háromban 30, 

míg a többi fejezetben összesen van 36 citátum. Ez a tény alátámasztaná a két három fejezetből álló 

keretfejezet utólagos redakcióját. 

 

 Az alábbi táblázatban a legfontosabb újszövetségi hivatkozásokat foglaljuk össze: 
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 M.J. Ford: im. p.42-43. 

1:1 Mt 24:6; Lk 21:9 

1:3 Lk 11:18; Mt 26:18 

1:4 Kol 1:2 

1:5 Kol 1:18 

1:5 Gal 2:20 

1:6 1Pét 2:9 

1:7 Mt 24:30; 2Kor 1:20 

1:16 Mt 17:2 

1:18 2Kor 6:9 

2:7 Mt 11:15; 13:9.43; Lk 8:8; etc. 

2:9 2Kor 6:10; Jak 5:2 

2:10 Jak 1:12 

2:20 Csel 15:28 

2:24 1Kor 2:10 

3:3 Mt 24:42 

3:5 Mt 10:32 

3:8 1Kor 16:9; 2Kor 2:12 

3:14 Kol 1:18.15 

3:17 Kol 1:27 ellentéte! 

3:21 Kol 3:1; Ef 2:6 

5:5 Lk 7:13 

6:4 Mt 10:34 

6:2-17 Mt 24:6-7.9.29 és paralelljei 

6:10 Lk 18:7-8 

6:12-13 Mt 24:29 

6:15-16 Lk 23:30 

6:17 Lk 21:36 

7:3 Ef 4:30 

7:17 1Pét 2:15 

9:20 Lk 18:11 

11:3.6 Lk 4:25; Jak 5:17 

11:15 Mt 4:8 

12:9 Lk 10:18 

13:8 1Pét 1:19-20 

13:11 Mt 7:15 

14:4 Lk 9:57 

14:7 Csel 4:24; 14:15 

14:13 1Thess 4:16 

17:14 1Tim 6:15; Mt 20:16; 22:14 

16:19 1Pét 5:13 

18:4 2Kor 6:17; Ef 5:11 

18:24 Lk 11:50 

19:7 Mt 5:12 

19:9 Lk 14:16 

21:4d.5b 2Kor 5:17 

21:10 Mt 4:8 

22:21 Ef 6:24 
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V. A könyv teológiája 

V.1. Az apokaliptika teológiája: az eszkatológia 
 

 

Az eszkatológia Isten dicsőségének kibontakozását mutatja be az idők végén, amikor Isten lezár egy 

világkorszakot (gör. ), hogy újat nyisson meg. Jézus korában ez az eszkatológiai láz, a hőn áhított 

Messiási Birodalom váradalma szinte az egekig szökött. A zsidóság az egész világtörténelmet ezen a 

„szemüvegen” keresztül nézte, és úgy érezte, hogy az uralomváltás küszöbén élve szinte minden percben 

véget érhet a régi, hogy annak romjain az új megszülethessen. Ezt az új korszakot nevezték Isten vagy a 

mennyek országának
50

. Ez az új korszak az igazságosság ideje (Ézs 11:4-5), a békesség ideje (Ézs 2:2-4), a 

Lélek kiáradásának ideje (Jóel 2:28-30), az új szövetség ideje (Jer 31:31-34, 32:38-40), amikor még a bűn és 

a betegség is félretétetik (Zak 13:1, Ézs 53:5) és Izráel uralma helyreállíttatik. Nem csoda, ha a meggyötört, 

idegen iga alá vetett zsidóság olyan buzgón óhajtotta Isten királyságának eljöttét. Egyedüli reménységük 

Isten ígérete volt. Amikor Keresztelő János meghirdette a közeli véget, és bejelentette a mennyek országának 

megérkezését (Mt 3:2), ez a váradalom szinte az egekig fokozódott. Jézus megkezdte nyilvános szolgálatát, 

és kihirdette: általa érkezett el az Isten országa (Mk 1:14-15, Lk 17:20-21). Démonokat űzött, betegeket 

gyógyított, csodákat tett, befogadta a kivetetteket és bűnöket bocsátott meg - ezek mind arra utaltak, hogy 

valóban elközelgetett a vég (Mt 11:2-6, Lk 11:20, 14:21, 15:1-2). Mindenki Őt figyelte, valóban ő-e a 

megígért Messiás, és elhozza-e a próféták által megjövendölt ragyogó messiási korszakot. Azok előtt, akik 

Jézusban a bűnt megbocsátó, új életet adó Krisztust meglátták, nem volt kétséges a mennyek országának 

eljövetele. Viszont akik ezt a messiási királyságot politikailag és földrajzilag értelmezték, csalódtak 

Jézusban. Ezért fordultak szembe vele a főpapok és a farizeusok. Amikor pedig Jézust keresztre feszítik, 

hirtelen kialusznak a fények, és marad a szívet szorító bizonytalanság: vajon valóban Isten Fia volt? A 

dicsőséges feltámadás azonban eloszlat minden kétséget, és már biztosnak vélik tanítványai, hogy 

helyreállítja Izráel uralmát (Csel 1:6). Ehelyett azonban Jézus visszatér az Atyához a mennybe és elküldi 

maga helyett a Szentlelket. Innen származnak az ősegyház problémái Isten országával kapcsolatban (és a 

miéink is). Jézus bejelentette, hogy Isten országa az Ő eljövetelével megérkezett. A jelek, a csodák, az erővel 

kiáradó Szentlélek mind-mind ezt bizonyították. Csakhogy a régi (tehát ez a mostani) világkorszak, a Sátán 

és a bűn uralma a földön mégsem ért véget. Mit jelent akkor mindez? 

 Már nagyon korán, Péter pünkösdi prédikációjában (Csel 3.r.) megfogalmazódott az a felismerés, hogy 

Jézus eljövetele nem az idők végezetét, hanem a végső idők kezdetét jelenti.  Isten országa tehát immáron itt 

van, mert áldásai kiáradtak és megtapasztalhatóak, ugyanakkor beteljesedésének ideje még nem jött el. 

 Az első hívők tehát valódi eszkatológiai közösséget alkottak: az Úr asztalánál az Úr halálát hirdették, 

„amíg eljövend” (1Kor 11:26). Már megismerték Isten ingyenes és teljes megbocsátását, de még nem váltak 

tökéletessé (Fil 3:7-14). A halál feletti győzelem már az övék volt (1Kor 3:22), de még meg kellett halniuk 
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 héb.: - gör.:  
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(Fil 3:20-22). Már a Szent lélek uralma alatt éltek, de még ebben a világban, ahol a Sátán uralkodott és 

bármikor támadhatott (Gal 5:16-26). Már megigazíttattak, és semmi kárhoztatás őket nem érhette (Róm 8:1), 

de az utolsó ítélet ideje még nem jött el (2Kor 5:10). Ők voltak isten eljövendő népe: a jelenben éltek, de a 

jövő határozta meg őket. A jövő értékeinek fényében éltek, de még e világ homályában. 

 

 Az apokaliptika teológiájára – mint ahogy azt a műfaji elemzésnél már említettük – Isten kikutathatatlan 

tanácsvégzésének leleplezése jellemző, Jézus Kriszus istenségének bemutatása. Ádvent és az eszkaton 

nagyon szorosan kapcsolódik a húsvéti feltámadás-hithez, ugyanis húsvét a hívők előtt és a hit számára 

leplezte le Jézus istenségét – míg a végidők dolgai, amikről a Jelenések könyve tesz bizonyságot, az egész 

világ(mindenség) előtt teszik meg ugyanezt. Az Apokalipszis tehát már nem elsősorban hit mikéntjéről szól, 

és címzettjei nem a jövőbeli, a látomásokat megélő majdani hívők, hanem éppen a ma élők, akik hitben 

járnak, hogy hitükben megmaradjanak, amikor a hamar (  = hirtelen) bekövetkező események életük 

részévé válnak. A Jelenések azok számára hordoz üzenetet, akik most hisznek, azért, hogy életüket a mindig 

folyó jelenben igazíthassák hozzá Isten akaratához. 

  

 Az eszkatológia egyik fő témái, amiket néhány mondatban megemlítünk
51

: 

 

1. Jézus Krisztus visszajövetele 

2. A hívők elragadtatása és a nagy nyomorúság 

3. Az ezeréves birodalom 

4. Az eljövendő ítéletek: „mennyország és pokol” 

5. Új és és új föld – örök élet  

 

1. Jézus Krisztus visszajövetele 

 

 Rögtön hadd módosítsuk a téma címét az általánosan használt „visszajövetel” helyett „második 

eljövetel”-re. Az első ugyanis azt sejteti, hogy Megváltónk most nincs jelen közöttünk – ami a 

Szentháromság szétválasztásával igaz ugyan, a Fiú felemeltetett az apostolok szeme előtt az Atya jobbjára 

(Lk 24:51; Csel 1:9), azonban mégsem hagyott magunkra bennünket, hiszen ő maga mondotta azt is: „... 

veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20). 

 Hogy megértsük, mit is jelent Krisztus második eljövetele, vizsgáljuk meg a Mk 13:21-37 szakaszt, az 

Emberfia eljövetelének egyik eszkatológikus leírását. A szakasz végén szereplő példázat lezárásban Jézus 

figyelmeztet: „Vigyázzatok ... nehogy amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket.” (13:35-36). Jézus 

visszajövetelére ez a „hirtelen megjövés” céloz, és az ebben szereplő  etimológiája szerint a            -

ból( )-fosztóképző( )-látható, érzékelhető, nyilvánosságra kerülő(  mn-i alakja) = Krisztus a nem 

látható(állapotá)ból láthatóvá válik. Ezt fejezi ki maga az apokalipszis szava is: „leleplezés”, azaz akit 

lelpleznek, az már azelőtt is létezik, jelen van, csak még nem látható teljes milyenségében. A második 

eljövetel tehát a most is élő, jelenlévő és munkálkodó Krisztus Jézus újbóli „megtestesülése”-ként 

értelmezhető. 
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 E helyen természetesen csak utalni lehet bizonyos alapvető teológiai tanításokra vagy elméletekre, az eszkatológia 

minden mozzanatára hatalmas teológiai rendszerek tömege épül fel, amiket összefoglalni sem egyszerű. A saját 

véleményem is egy a sok közül, amit hely és idő hiányában meg sem említek. 
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2. A hívők elragadtatása és a nagy nyomorúság 

 

 A nagy nyomorúság időszakáról a Mt 24:21 megjegyzi, hogy olyan idő lesz, „amilyen nem volt a világ 

kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha”. A Jel 6-19 fejezetei részletesen ismertetik a nagy nyomorúság 

borzalmait. Krisztus megjelenésének közvetlen előzménye ar armageddoni csata lesz, ahol a fenavad seregei 

vereséget szenvednek (Jel 14:20; 19:11-21) 

Arról különböző vélemények vannak, hogy Krisztus Egyháza részese lesz-e ennek a nyomorúságnak, és 

hogy pontosan mikor, az események melyik szakaszában történik meg az elragadtatásuk. 

Az elragadtatás idejére négyféle elmélet született meg: 

a.) részleges elragadtatás: a szent életűek a nyomorúság előtt, a fokozatosan megszentelődőket a 

nyomorúság alatt több időpontban és a milleniumot követően az addig megtérteket ragadja magához az 

Úr. Támogatói: Robert GOVETT, J.A. SEISS, G.H. PEMPER, G.H. LANG. 

b.) a nagy nyomorúság előtti elragadtatás. Támogatói: J.N. DARBY, John F. WALVOORD, J.B. SMITH, 

Charles C. RYRIE, SCOFIELD. 

c.) a nagy nyomorúság közepén történő elragadtatás. Támogatói: J. Oliver BUSWELL, Gleason L. 

ARCHER. 

d.) a nagy nyomorúság utáni elragadtatás. Támogatói: Alexander REESE, George E. LADD, R.H. 

GUNDRY. 

 

3. Az ezeréves birodalom 

 

 Az ezeréves birodalom (királyság) Krisztus földön megvalósuló messiási uralma. Már a Szentírás 

megemlíti, hogy voltak olyanok, akik azt hitték, hogy már Megváltónk földi életében megvalósul ez a 

királyság, v.ö. Lk 19:11, ám a Messiási békebirodalom Krisztus második eljöveteléhez kapcsolódik. 

 A Jel 20:2-7 szerint ennek a királyságnak az időtartama ezer esztendő, ezt hat alkalommal is megemlíti a 

hat igevers. Azt számosan vitatják, hogy ezt az ezer esztendőt szó szerint kell-e értelmezni, vagy csupán az 

„eszményi idő” meghatározásaként a számszimbolika nyelvén
52

. 

 A kormányzás jellege szerint messiási, maga Jézus Krisztus uralkodik, mint a teochratikus királyság feje, 

Dán 7:14; Jel 19:15; Ézs 11:4; 65:20. A Jel 5:10 szerint a gyülekezet maga is részt vesz a kormányzásban, 

bár más teológusok szerint jelen sem lesz a földön. A messiási birodalom sajátosságai közé tartozik, hogy a 

Sátán meg lesz kötözve, a szolgálatot a megtért és helyreállított zsidók fogják végezni az újjáépült 

Templomban. 

 

4. Az eljövendő ítéletek: „mennyország és pokol” 

 

 Isten terve a jövőre nézve több ítéletet is rejt magában. Mivel – mint az eszkatológia valamennyi 

témájában – ebben is nagy a kutatók szövegértelmezésének skálája, egy tájékoztató jellegű összefoglaló 

táblázatban mutatjuk be az ítélettel foglalkozó bibliai – részben Jelenések könyvében is szereplő ítéleteket
53

: 
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 Ezt először AUGUSTINUSnál olvashatjuk az Isten városa című munkájában, 20.7.; ma  pl. G.E. LADD: A Commentary 

on the Revelation of John, Grand Rapids: Eerdmans, 1971. p.262. 
53

 C.C. Ryrie: im. p.682. 
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Ítélet Ideje Helye Személyek Alapja Következménye Igehely 
A hívők 

cselekedetei 

Az elragadtatás 

és a második 

eljövetel között 

Krisztus 

ítélőszéke 

Krisztushívők Keresztyén 

életvitel 

Jutalom vagy a 

jutalom el-

vesztése 

1Kor 3:10-15; 

2Kor 5:10 

Ószövetségi 

szentek 

A nagy 

nyomorúság 

vége, második 

eljövetel 

 Ószövetségi 

hívők 

Istenbe vetett 

hit 

Jutalom Dán 12:1-3 

A nagy 

nyomorúság 

szentjei 

A nagy 

nyomorúság 

vége, második 

eljövetel 

 A nagy 

nyomorúság 

alatt megtérők 

Krisztusba 

vetett hit és 

hűség 

Krisztussal 

való együtt- 

uralkodás a 

királyságban 

Jel 20:4-6 

Az életben 

maradt zsidók 

A nagy 

nyomorúság 

vége, második 

eljövetel 

A pusztaság A nagy 

nyomorúságot 

túlélő zsidók 

Krisztusban 

való hit 

A hívőknek a 

királyságba 

való 

bemenetel,  

a hitetleneknek 

büntetés 

Ez 20:34-38 

Életben maradt 

pogányok 

A nagy 

nyomorúság 

vége, második 

eljövetel 

Jósafát völgye A nagy 

nyomorúságot 

túlélő 

pogányok 

Krisztusban 

való hit a 

cselekedetek 

alapján 

Isten országába 

való bemenetel 

vagy a tűz tava 

Jóel 3:1-2; 

Mt 25:31-46 

Sátán és a 

bukott 

angyalok 

A milennium 

vége 

 Sátán és 

angyalai 

 A tűznek tava Mt 25:41; 

2Pét 2:4; 

Júd 6; 

Jel 20:10 

Meg nem 

váltottak 

A milennium 

vége 

A nagy fehér 

trón 

Minden idők 

hitetlenjei 

Isten 

elutasítása 

A tűznek tava Jel 20:11-15 

 

 A menny, mint jutalom – és pokol, mint büntetés teológiája is igen sokszínű, a számos köztes elmélet 

helyett csak két szélsőséges határát említjük meg: az egyik az univerzalizmus vagy másnével az 

apokatasztaszisz tana, a másik a kondicinalizmus. 

 

a.) Univerzalizmus
54

. 

Egyszerű megfogalmazásban annak a tanítása, hgy mindenki üdvözül. Az egyetemes megváltásról 

szóló tanítás első képviselője ÓRIGENÉSZ volt, modern hirdetői között – bár tagadta, de tanításából 

egyértelműen következik – Karl BARTHot kell kiemelnünk. 

Az univerzalisták által idézett igehelyek: 1Kor 15:22; Fil 2:11; 1Tim 2:4. Teológiai alapon Isten 

jósága, szeretete és büntetése ütközik össze. 

 

 b.) Kondicionalizmus 

 Az irányzat a „feltételes halhatatlanság-elmélet” néven is ismert, és az örökkévaló büntetést a 

tökéletes, Nirvána-szerű megsemmisülésben látja. 
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 A Theológiai Szemle 1999/4-2000/1 számaiban sorozatot indított, és részletesen foglalkozott a témával pro- és 

kontra. 
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5. Új és és új föld – örök élet 

 

 A Jelenések könyve mindenek újjáteremtésével fejeződik be, az új Jeruzsálem leírása alapvetően az Ez 

40-48-on alapul. 

 

 

V.2. A Jelenések könyvének krisztológiája 
 

 

 Jézus Krisztus - mint Megváltónk megnevezése - a Jelenésekben mindössze három alkalommal fordul elő  

(1:1.2.5), a Krisztus Jézus egyszer (1:9), Jézus személynévként pedig hét alkalommal (12:17; 14:12; 17:6; 

19:10; 20:4; 22:16.20). A Krisztus nem személynévi használatban, hanem címként szerepel az 

Apokalipszisben, mindig határozottan (). Az apokaliptika műfaji sajátossága, hogy Jézus Krisztust ritkán 

nevezi meg konkrétan, inkább képes kifejezésekben írja le, nevei mind személyiségét, természetét, munkáját 

világítják és személyesítik meg. Jézus Krisztus megnevezéseit a Jelenések könyvében az alábbi táblázat 

foglalja össze: 

 

Jézus Krisztus 1:1.2 

Aki van, aki volt, aki eljövendő 1:4 

Hű tanú 1:5 

Elsőszülött a halottak közül 1:5 

A föld királyainak fejedelme 1:5 

Alfa és Ómega 1:5 

Emberfiához hasonló 1:13 

Első és utolsó 1:17 

Aki halott volt és életre kelt 2:8 

Akinél a kétélű éles kard van 2:12 

Isten Fia 2:18 

Akinél az Isten Lelke van 3:1 

Szent 3:7 

Igaz 3:7 

Akinél a Dávid kulcsa van 3:7 

Ámen 3:14 

Hű és igaz tanú 3:14 

Isten teremtésének kezdete 3:14 

Oroszlán Júda törzséből 5:5 

Dávid utóda 5:5 

Bárány 5:6 

Ő (Isten) Krisztusa 11:15; 12:10 

Hű és igaz 19:11 

Isten Igéje 19:13 

Királyok királya és Uraknak Ura 19:16 

Dávid gyökere és új hajtása 22:16 

Fényes hajnalcsillag 22:16 

 

 

 A Jelenésekben Krisztus elsősorban mint Isten Báránya jelenik meg, aki legyőzi a Gonoszt (...) és 

megítéli az egész világot (12:5; 19:15). Az Emberfia kifejezés a Dán 7:13-ra vezethető vissza, ... . Isten 

megosztja vele trónját (22:3), és ugyanúgy kijár neki is az Atyát megillető tisztelet (5:12-14). Tehát a 
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Jelenések krisztológiáját Jézus isteni természetének és Messiás-voltának dicsőséges kiábrázolása, szó szerint 

lelplezése jellemzi, mindazoknak a titkoknak az egész világ előtti bemutatása, amit Krisztus földi szolgálata 

során nyílván nem, csak a hit számára vált felismerhetővé. 

 
 

V.3. Az Antikrisztus a Jelenések könyvében 
 

 

 Az Antikrisztus kifejezés csak Jánosnál fordul elő, öt alkalommal és háromféle értelemben: Antikrisztus, 

mint személy - 1Jn 2:18a; az Antikrisztus szelleme - 1Jn 4:3; és az antikrisztusok, többesszámban - 1Jn 

2:18.22; 2Jn 7. A Jelenések könyvében a megnevezése: fenevad - Jel 13:1-10, akinek a száma 666. 

 Az Antikrisztus személyére és munkájára egy sor bibliai helyen találhatunk utalást - elég megemlíteni 

csupán például a második thesszalonikai levél második részét vagy Dániel könyvének több fejezeten át 

tárgyalt próféciáit. Azonban legerőteljesebb képét az Antikrisztusnak a Jelenések könyve festi meg. 

Megkíséreljük összefoglalni azt, hogy az Antikrisztus hogyan másolja vagy próbál a helyébe lépni Istennek, 

illetve mik azok, amik rajta pontosan az ellenkező előjellel teljesednek be, mint amik a Szentháromság-

Istenre jellemzőek: 

 

 Mint Isten is, a Gonosz is személyes hármasságban van (16:13; 20:10): a sárkány, mint anti-isten 

(12:3.9.17; 13:2), a fenavad, mint anti-fiú (13:1-10) és a hamis próféta, mint anti-szellem (16:13; 

13:11-18). A Jel 13 két fenevadja közül tehát az első az Antikrisztus, a második az ő prófétája. A 

kettő közül kétséget kizáróan az első áll előtérben (13:21), amije a második fenevadnak van, az csak 

az első fenevad hatalma (13:14), a 666-os szám és a "fenevad képe" is félreérthetetlenül az első 

fenevadra vonatkozik, és nem a másodikra (14:11; 15:2; 19:20) 

 

A sárkány az Atya ellenképe. Ő a fő ellenség, a "régi kígyó, aki neveztetik Ördögnek és Sátánnak" 

(12:9; Jn 8:44), ezért is ítéleik meg utolsóként (20:3.7.10). Hasonló viszonyban van a fenevaddal, 

mint az Atya a Fiúval: 

 ahogyan az Atya küldte a Fiút (Jn 6:57) - úgy küldi a Sátán az Antikrisztust (12:7-12; 13:1-2) 

 ahogyan az Atya minden hatalmat a Fiúnak adott (Jn 17:2; Mt 28:18-20) - úgy adja a sárkány is 

hatalmát és trónját a fenevadnak (13:2.4) 

 ahogyan a feltámadás után a Fiú minden dicsőséget az Atyának ad (Jn 12:27-28; 1Kor 15:28; Fil 

2:11) - úgy fogadja a Sárkány a fenevad által az emberek imádatát (13:4). 

A fenevad a második személy a démoni hármasságban (16:13). Íme a Fiúval való összehasonlítás 

eredménye: 

 Eredete. Krisztus a mennyből jött le (Jn 6:38; Fil 2:8) - az Antikrisztus a mélységből/alvilágból 

jön fel (11:7; 2Thess 2:4) 

 Jövetele. Krisztus az Atya nevében jött (Jn 5:43) - az Antikrisztus a sárkány nevében jön el 

(13:12) 
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 Lényege. Krisztus, mint Szent (Mk 1:24) az igazságot testesíti meg (Jn 14:6) - az Antikrisztus 

mint törvénytaposó, a hazugságot (2Thess 2:8-9.11) 

 Krisztus a kegyesség titka (1Tim 3:16), a Megváltó (Mt 1:21) - az Antikrisztus a törvényszegés 

titka (2Thess 2:7) és a pusztító (Dán 7:25) 

 Krisztus az Isten Fia (Lk 1:35), Atyja dicsőségének visszatükröződése (Kol 1:15; Zsid 1:3) - az 

Antikrisztus a veszedelem fia (2Thess 2:3), a sárkány hasonmása (12:3; 13:1) 

 Tevékenysége. Krisztus kb. három és fél évig szolgált Izráelben (Jn 2:13; 6:4; 13:1 - az 

Antikrisztus három és fél évig uralkodik  a népeken (13:5). 

 Krisztus a halálból feltámadott - az Antikrisztus halálos sebéből felgyógyul (13:3) 

 Közössége. Krisztusé a Gyülekezet, Jeruzsálem, a menyasszony (Ef 5:31-32; Gal 4:26; Jel 21:9) - 

az Antikrisztusé a világ, a parázna Babilon (17:1-16) 

 Krisztus gyülekezetéé a hálaadás pohara (1Kor 10:16) - az Antikrisztusé a paráznaság pohara 

(17:4; 18:3.6) 

 Sorsa. Krisztus az övéit örök életre vezeti (Jn 3:36) - az Antikrisztus az övéit örök pusztulásba 

viszi (2Thess 2:12) 

 Krisztus az égbe magasztaltatik fel (Fil 2:9) - az Antikrisztus a tűznek tavába vettetik le (19:20). 

A sátáni hármasság harmadik személye a hamis próféta, mint a Szentlélek utánzó ellentéte, a Jel 

13. részének második fenevadja. 

 Próféta (13:11; 16:13) - amiként a Szentlélek is minden prófécia életereje (2Pét 1:21) 

 Mindent a fenevadtól kap (13:12.15) - ahogyan Isten Lelke mindent a Fiútól vesz (Jn 16:14) 

 A fenevadat dicsőíti (13:12.16) - ahogyan a Szentlélek Krisztust dicsőíti (Jn 16:14) 

 Megeleveníti a fenevad képét (13:15) - ahogyan Isten Lelke az, aki megelevenít (Jn 6:63; Róm 

8:11; Gal 5:25) 

 Megpecsétel a fenevad bélyegével (13:16) - amint a Szentlélek a mi pecsétünk (Ef 1:13; 2Kor 

1:22) 

 Azt cselekszi, hogy imádják a fenevadat (13:12) - amiképp a Szentlélek munkája, hogy imádjuk 

Krisztust (Jn 4:23-24) 

 

 Erich Sauer szavaival összefoglalva a Jelenések könyve az Antikrisztust úgy mutatja be, mint 

ördögistent, sátánmessiást és szentségtelen szellemet
55

. 

 

                                                           
55

 E. Sauer: im. p. 139. 
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V.4. A Jelenések könyve ekkléziológiája 
 

 

 Az egyház központi helyet foglal el a Jelenések könyvében. Bár az  szó csak a hét gyülekezethez 

írt levélben fordul elő (nem generális, hanem lokális jelentésárnyalatban), és a 22:16-ban – mindkét részt 

többen utólagos keresztyén betoldásnak tartják – Isten népe vagy Krisztus gyülekezete jelen van a Jelenések 

apokaliptikus szimbólumaiban.  

 Nem egyszerű megmagyarázni a 12. fejezet asszonyát, akit  egyes teológusok Isten népével, mások 

Máriával, a katolikus teológia pedig jellemzően mindkettővel azonosít. Az Isten népével való azonosítást 

alátámasztja, hogy az asszonynak a Sárkány elől a pusztába kell menekülnie (12:6.14), és a pusztában 

maradás időtartama 1260 nap (11:2-3; 13:5), ami megegyezik Dániel könyvében az Isten népének üldözése 

szimbólikus számával (Dán 7:25; 12:7) 

Meg kell jegyezni, hogy az egész zsidó-keresztyén apokaliptikára jellemző az erős ekkléziológiai üzenet. 

A nő mind az Ószövetség pszeudoepigráfaiban, mind Qumránban Izráelt szimbolizálta, Judit nevének 

jelentése például „júdeai nő”, és a róla elnevezett könyv hatalmas allegória a zsidó nemzet helyreállításáról. 

A Hermész pásztorában az egyház szent, Isten által teremtett, sőt egy ponton azonosítja magával a 

Szentlélekkel is (9:1.1-2). Kérdéses, ha a Jelenések datálása későbbi, mint az általánosan elfogadott 90-100 

közé eső időszak, akkor miért nem használja a korai egyház már kialakult tisztségviselőinek megnevezését, 

ugyanis nem említ sem püspököket, sem presbitereket vagy diakónusokat, noha a Hermász pásztora, Péter 

apokalipszise (1.fej.), a Keresztyén jövendölések (Christ.Syb. 2:264), Pál apokalipszise (34-36), amelyek az 

első század első felétől már ismertek lehettek, beszélnek ezekről a kialakult tisztségekről is, bár 

természetesen a hét gyülekezet nevében megszólított angyalok minden bizonnyal a püspököket jelentik, a 

Jelenések ekkléziológiájának ez a szelete szinte teljesen mellőzött a többi korabeli apokalipszishez képest. 

 

A Jelenések könyvének egyházképe egyébiránt sokrétű és szépen megrajzolt. Legelőször hadd utaljunk a 

bevezető látomás gyertyatartó-szimbólumára, aminek a jelentését maga Krisztus fedi fel (1:12-13.20): a 

gyertyatartók a gyülekezetek, az egyház, akik „között”, amelynek középpontjában maga Krisztus áll, sőt nem 

csak áll, hanem felügyeletet gyakorol, védelmet biztosít.  Az Apokalipszis egyházképe tehát teljes mértékben 

krisztocentrikus. A Bárány egyedül méltó, hogy kinyissa a hét pecséttel lezárt kívül-belűl teleírt könyvet, és 

ezzel meghirdesse egyházának megpróbáltatásokkal teli jövőjét. A második megállapításunk tehát, hogy a 

Jelenések egyháza Krisztus küzdő egyházának képét vetíti előre – bár az teológiai viták alapját képezi, hogy 

Krisztus mai egyházáról, vagy a nagy nyomorúság alatt megtérő egyházról szól-e a Jelenések könyve. 

Isten népe egyszerre van jelen a mennyben (pl. 4:9kk) és egyszerre szenved a földön (pl. 17:6). Ennek 

ellenére a Jelenések könyvének legfontosabb ekkléziológiai tartalma a győzelmes egyház kiábrázolása: a 

Jelenések könyve Isten gyülekezeteinek a győzelmet kínálja fel mind a hét levél végén, és népének 

győzelmes lakodalmi ünnepével zárul: „Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!” 

(19:9). A menyegző képe Keresztelő János öröksége, aki saját feladatát abban látta, hogy a vőlegény 

barátjaként elvezesse hozzá a menyasszonyt (Jn 3:19-30), és a pátmoszi látnok már látja, hogy a vőlegény 
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hogyan érkezik meg fehér lovasként, akinek ruhájára írva a neve: Királyok Királya és Uraknak Ura (19:11). 

Jegyese az új ég és új föld népe: a mennyei Jeruzsálem, amely az Istentől száll alá a mennyből: díszes, mint a 

vőlegény számára felékesített menyasszony (21:1kk). 

„Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak temploma” – 

mondja János az új Jeruzsálemről. Azt üzeni ez a befejező gondolat, hogy Isten népének otthona nem a 

földön, nem az épületekben, hanem Istennél van. Azonban még egyszer hangsúlyoznunk kell, a jövő 

teológiai kutatásának tárgya kell, hogy legyen az Apokalipszis ekkléziológiájának tisztázása, az ugyanis 

egészen bizonyos éppen ebből a mondatból, hogy a Messiási birodalom – és egyháza – más lesz, mint a 

mennyből alászálló új Jeruzsálem egyháza, és tisztázni kell, hogy Krisztus mai ekklésiájára a Jelenésekben 

melyik szakasz vonatkozik és melyik nem vonatkozik, mert ezen a téren rendkívül zavaros és 

ellentmondásos a teológiai irodalom és a keresztyén közvélemény egyaránt. 

 

 

VI. A Jelenések könyvének interpretációi 

 

 

 A Jelenések könyve fontos üzenetet közvetít, de megértése nehéz feladat. A keresztyénség két évezredes 

története alatt sok értelmezési javaslat született, amelyeket jelentős és kevésbé jelentős teológusok nevei 

fémjeleznek, az alábbiakban megpróbáljuk ezeket az irányzatokat néhány gondolat és néhány képviselőjük 

megemlítése erejéig bemutatni: 

 

1. Eszkatológikus magyarázat 

 
 Eszerint az értelmezés szerint a Jelenések valamennyi jövőbe utaló üzenete – még a hét gyüléekezetnek 

írt levél is – közvetlenül a parúziát megelőző időszakra vonatkoznak. Ez a magyarázat – néhány kivételes 

esettől eltekintve – nem foglalkozik a Jelenések allegórikus/szimbólikus jelentésárnyalataival, hanem 

mindent konkrét eseményként tart számon. 

 Korai képviselője volt ennek a nézetnek IRÉNEUSZ és NAGY GERGELY pápa is, az ő hatásukra a katolikus 

kommentátorok nagy része egészen a középkor végéig így értelmezte a Jelenések könyvét. Az újabb korban 

CORNELY, ROSADINI, HOLZMEISTER és SICKENBERGER képviseli az eszkatológikus magyarázatot. 

 

2. Történeti magyarázatok 

2.1. Kortörténeti magyarázat 

 A kortörténeti magyarázat szerint a könyvben János korának politikai eseményei tükrözödnek. Például a 

Nagy-Konstantin féle ediktum az ezeréves birodalom kezdete, amely a világ végéig öleli fel az egyház egész 

korszakát – vallja ALCAZAR, SALMERON, BOUSSET, ALLIOLI és BILLOT. 

 Ez az értelmezési szemlélet már az ókorban is jelen volt, Már IRÉNEUSZ is hasonlóan gondolkozott: 

szerinte János Domoitianus idejében írta a könyvet, ami a korabeli keresztyénüldözésekről számol be. Ebből 
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a korból ered az is, hogy a Jel 17:7-11-ben a Nero revidiust ismerték fel. Ugynezt az értelmezést vallotta 

TERTULLIÁNUSZ, HIPPOLYTUSZ és VICTORINUS PETTAU. 

 

2.2. Egyháztörténeti magyarázat 

 Az egyháztörténeti magyarázat minden korban népszerű volt azok körében, akik a Jelenések fejezeteiben 

az egyház történetét vélték felfedezni. Részben felöleli ez az előző, kortörténeti magyarázatot is, de 

jelentősen túl is megy rajta. 

 JOACHIM A FIORE (†1202) nevéhez fűződik az első komoly egyháztörténeti magyarázat. Három korszakra 

osztott a atörténelmet: az Atya korszakára, ez az Ószövetség, a Fiú (vagy más néven a test és lélek) 

korszakára, ez az Újszövetség, és egy köztes időre, ami a Szentlélek és a szerzetesek korszaka. 

 NICOLAUS DE LYRA 1329-ben fejezte be az Postilla Apocalipsis című művét, és az ő munkásságához 

tartozik a legfantasztikusabb magyarázat, ami jelentősen hatott Bonaventurára, Assisi Ferencre, sőt még 

Luther Mártonra is. DE LYRA Különbséget tett a Szentírás betű szerinti és misztikus jelentése között. 

Szerinte a Jelenések ötödik fejezete a Diocletianus-féle keresztyénüldözést, a 8. rész hét angyala a hét nagy 

eretnekséget jelenti, ami közül például a harmadiknak Pelagiust tartotta, a 10. fejezet mennyei hangja pedig 

szerinte Jusztinosz mártírról beszél. A nagy parázna nőszemélyt Nagy Konstantinnal azonosította, a 

könyvben szereplő Jeruzsálem elleni lázadásokat pedig a Róma elleni muzulmán, hun és szaracén támadások 

szimbólumaként értelmezte. A 20. fejezetben az angyal Callixtus pápának adja az alvilág kulcsát, de ebben a 

fejezetben utalást vél felfedezni III. Ince pápára is. 

 Mint említettük, LUTHERre is nagy hatást tett az Apokalipszis, és annak egyháztörténeti értelmezése. 

Szerinte a Jelenések „eretnek” kifejezése Tatianusra, Órigenészre és Ariusra utal, a 13. fejezet a Német-

római császárságról beszél, a 14. fejezet pedig előre jelzi a reformáció igehirdetését. A 17. fejezet nagy 

parázna nőszemélye és az istentelen babilon Luthernél természetesen a római egyházat jelenti. 

 A reformátorok közül még egy COCCEIUS (1669) nevű teológust kell megemlíteni, aki az egyháztörténeti 

magyarázatot először terjesztette ki a hét elvélre is, szerinte az az egyház történetének prófétai vázlata. Ezt 

azóta mind a mai napig sokan átvették, a modern teológiák közül a karizmatikus és az adventista 

interpretáció követi az egyháztörténeti szemléletet. 

 

2.3 Hagyománytöréneti magyarázat 

 Megelapítója H. GUNKEL, aki arra gondolt, hogy a Jelenések könyvében a saját korának eseményei 

tükröződnek, de azt viszgálta, hogy a benne szereplő képeket hogyan lehet a kor hagyományaira, a bablióniai 

vagy iráni mitológiára visszavezetni. LOHMEYER gnosztikus és mandeus szekták hagyomány-anygát vélte 

felfedezni a Jelenésekben, BOLL pedig a hellenista asztrológia fogalmi alapján próbálta meg értelmezni az 

Apoklaipszist. STRACK és BILLERBECK azt mutatta ki, hogy milyen sok szállal kötődik a könyv a késő-

júdaista írásokhoz. Végezetül K. BERGERT említjük, aki Plutarkhosz, Hérodotosz, Ezripidész és Tacitus 

írásaiban talált az Apokalipszis szövegeivel párhuzamos szakaszokat. 

 

3. Chiliazmus: millenarista magyarázat: 
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 A Jelenések néhány szakasza különösen vitatottá vált. Ezek közül elsőként a chiliazmust, vagy más néven 

a millenarizmust kell megemlíteni. Alapigéje a 20:1-6, amelyben a Sátán ezeréves megkötözése és Krisztus 

uralkodása van megprófétálva. A chiliazmus gondolatkörének hátterében kétségtelenül a zsidó apokaliptika 

áll, számos helyen található jövendölés a Messiás birodalmáról
56

. Nem mindenhol ezer esztendő ennek a 

békeországnak az ideje, de az ezeréves időtartam valószínűleg azzal az elgondolással áll összefüggésben, 

amely a világ történetét ezer esztendőkből álló „világhetekre” bontja, és ebből a hetedik ezer esztendő lesz az 

utolsó, sabbatév
57

. 

 A chiliazmus a keresztyén egyház korai időszakában mind keleten, mind nyugaton élénk fogadtatásra 

talált. JUSZTINOSZ
58

 Jeruzsálembe várta az ezeréves birodalom megérkeztét, olvashatunk erről PAPIASZNÁL
59

 

és TERULLIÁNUSZNÁL
60

 is. AUGUSTINUSRA
61

 is nagy hatással volt az elképzelés, de ő jelentősen 

átértelmezte, és az ezeréves birodalmat spirituális módon a Krisztus egyházára értelmezte, így az ezeréves 

birodalom Krisztus első és második eljövetele közötti keresztyén egyház korszakát jelentette. 

 A görög filozófiai alapokon álló alexandriai iskola, KELEMEN és ÓRIGENÉSZ némiképp megtörte ennek a 

nézetnek a terjedését. A reformáció is fenntartással kezelte vagy teljesen elvetette az ezeréves birodalom 

lehetőségét, de a legújabb protestáns teológiában sincs kialakult egység a chiliazmus értelmezésében. Az 

ezeréves birodalmat a Református és Evangélikus Egyház hivatalosan nem, míg az evangéliumi kisegyházak 

általában támogatják. 

 Ez a magyarázat mindig népszerű volt a rajongók és a szekták között is, az újkorban WHISTON volt az 

első, aki 1715-re, 1734-re majd végül 1866-ra számolta ki a világvégét, BENGEL, pietista teológus 1836 

jólius 18-ban állapította meg az ezeréves birodalom kezdetét, napjainkban pedig a Jehova Tanúi próbálják 

meg kiszámítani újra és újra az utolsó világkorszak kezdetét. 

 

 Az interpretáció módját tekintve végkövetkztetésünk ugyanaz, mint amit a könyv hermeneutikájával 

kapcsolatosan már meg kellett állapítanunk: hogy a Jelenések könyve ezeket az értelmezési módokat, 

„szemüvegeket” nem egyenként, hanem egymásra halmozva, egyszerre használja. A könyv sajátos jellege 

miatt áll ellen mindenféle értelmezési sematizálásnak. A megfelelő magyarázati módot úgy találhatjuk meg, 

ha a könyv műfaját és sajátosságait minden egyes versnél komolyan vesszük, és az exegézist ahhoz 

alkalmazzuk, nem pedig fordítva, valamiféle magyarázati iránynak elkötelezve alakítjuk az exegézist addig, 

amíg bele nem illik előfeltételezett sémánkba. Kétségtelenül vannak olyan szakaszok a Jelenésekben, amit a 

kortörténeti vagy hagyománytörténeti magyarázat nélkül képtelenség lenne helyesen értelmezni, de nem 

szabad elfelejteni, hogy a műfaj determinál, és a Jelenések prófétai értelmezése Krisztus második 

eljöveteléig bizonyosan megmarad és minden kor hívő emberei számára alkalmazható magyarázati mód 
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 Csak egyetlen helyet említünk meg a példa kedvéért: 3Ezra 7:28k – a Messiás négyszáz évig fog uralkodni, ezután 

meghal. Ezután az egész világ az ősidők csöndjébe burkolózik, majd bekövetkezik a halottak feltámadása és az utolsó 

ítélet. Így a messiási birodalom az utolsó világkorszak vége előtti utolsó időszak. 
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 Erről lásd pl. a 130 körül keletkezett Barnabás-levelet, amely részletesen foglalkozik a kérdéssel; vagy Római 

Hippolytus értekezéseit, aki szerint Krisztus 5500-ban született, és születése után 500 évvel várta az ezeréves birodalom 

beköszöntével a hetedik, sabbatévet. 
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 Adversus Marcionem 3.24. 
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marad. Mivel a könyv az utolsó időkre szóló tanítást is tartalmaz, nem mondhatunk le az eszkatológiai 

magyarázatról sem. És nem feledkezhetünk meg a Jelenések könyve evangéliumi magyarázatáról sem, ami 

azoknak szolgál épülésére, akik a Szentírás többi könyvéhez hasonlóan vígasztalást, útmutatást, Krisztus 

időszerű parancsait és követésre hívó szavát keresik az Apokalipszisben. 
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 De Civitate Dei 20.9. 


