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36. fejezet 

 

A hét csapás 
A csapásokról általában 

 

A nagy evangéliumhirdetés után Jézus Krisztus befejezi közbenjárói szolgálatát a mennyei 

Szentek Szentjében. Ekkorra az igazak és a gonoszok sorsa is eldőlt. „És mikor felnyitotta a 

hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. És látám azt a hét 

angyalt, a ki az Isten előtt álla; és adaték nékik hét trombita. És jöve egy másik angyal, és 

megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye 

minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, a mely a királyiszék előtt vala. És 

felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután 

vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek 

mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.” Jel. 8,1-5 Krisztus elvégezte az 

emberiségért hozott szolgálatát.1 „Jézus ekkor befejezi közbenjárását a mennyei szentek 

szentjében. Felemeli kezét, és ezt kiáltja: »Elvégeztetett!«. És amikor ünnepélyesen kihirdeti, 

hogy »aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes 

ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.« (Jel. 

22,11), az angyalsereg leteszi a koronáját. Mindenkinek a sorsa eldőlt – életre vagy halálra. 

Krisztus elvégezte népéért az engesztelést, és eltörölte bűneiket. Alattvalóinak száma betelt;”1 

Megtérésre többé nincs lehetőség. Most már a végső az emberi történelem záró folyamatai 

következnek. Ez az időszak a végzet ideje. „Vég jött, eljött a vég, fölserkent ellened, ímé 

eljött! Eljött a végzet reád, földnek lakosa! eljött az idő, közel a nap, rémülés és nem víg 

éneklés a hegyeken. Most rövid időn kiöntöm búsulásomat reád, és teljessé teszem haragomat 

rajtad, és megítéllek útaid szerint, és rád vetem minden útálatosságodat. És nem kedvez az én 

szemem, sem meg nem szánlak; útaid szerint fizetek tenéked, és a te útálatosságaid közötted 

lesznek; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki ver.” Ezék. 7,6-9 Ezek az események és 

egyben a Krisztus 2. eljövetele előtti földi történelem is Isten kiteljesedett haragjával zárul le a 

7. csapás idején Krisztus visszajövetelekor. „A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a 

levegőégre; és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a királyiszéktől, a mely ezt mondja 

vala: Meglett! És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, 

a milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.”2 Jel. 

16,17-18 Ekkor a világ a maga fizikai valóságában megítéltetik. Az ebben az időszakban élő 

igazak és a gonoszok is teljesen betöltötték szerepüket, cselekedeteik nyilvánvalókká lettek. 

Ekkorra mindaz megtörtént, aminek Krisztus 2. eljövetele előtt meg kellett történnie. Az 

egyiptomi tíz csapás idején a gonosz Fáraó elvetve az Úr által adott világosságot 

visszautasította Isten üzeneteit, jeleit, csodáit és ezzel megkeményítette a szívét. A hatodik 

csapás után az Úr a következő üzenetet küldte a Fáraónak: „Mert ezúttal minden csapásomat 

reá bocsátom a te szívedre, a te szolgáidra és a te népedre azért, hogy megtudd, hogy nincs én 

hozzám hasonló az egész földön. Mert ha most kinyujtanám kezemet és megvernélek téged és 

a te népedet döghalállal, akkor kivágattatnál a földről. Ámde azért tartottalak fenn tégedet, 

hogy megmutassam néked az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész 

                                                 
1 Amikor Jézus Krisztus a földön kereszthalált szenvedve befejezte földi szolgálatát, a következőt 

mondta: „Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét.” Ján. 19,30  
2

 „A hetedik a levegőbe öntötte csészéjét. Erre az égi templomból, a trónusról egy hatalmas hang 

hangzott, és mondta: „Végbement!” Jel 16,17 (Kat. ford.) „A hetedik angyal is kiöntötte a poharát a 

levegőbe, és hatalmas hang szólalt meg a szentélyből, a trónus felől: „Megtörtént”. Jel. 16,17 (MBT. 

ford.) 
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földön.” 2 Móz. 9,15-16 ”Noha ez a gőgős zsarnok már rég eljátszotta Isten kegyelmét, de az 

Úr mégis életben tartotta, hogy csökönyössége által megmutathassa csodáit Egyiptom 

földjén.”2 (2 Móz.11,9) A megkeményedett szívű Fáraóhoz hasonlóan Isten a kegyelem idő 

lezárulása után élő gonoszokat is egy ideig életben hagyja, de hatalmát megmutatja felettük. A 

csapások alatt a gonoszok folyamatosan pusztulnak el („Keserves halállal halnak meg” Jer. 

16,4), a legelvetemültebbek maradnak legutoljára (2 Thess. 2,8). Az egyiptomi kivonulás 

idején a konokságban elöljáró Fáraót és a hozzá közelálló papságot, az Úr utolsókként 

pusztította el. A hét csapás hasonlítani fog az egyiptomi tíz csapáshoz „csak rettenetesebbek 

lesznek annál, és sokkal több embert érintenek”.3 A csapások idején végleg „elhervadnak a 

föld népének nagyjai.” Ésa. 24,4 és „minden öröm alkonyra szállt, a föld vígassága 

elköltözött.” Ésa. 24,11 „…átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók;” Ésa. 24,6 

 

A hét csapás alatt az igazaknak közbenjáró nélkül kell megállniuk, de a Szent Lélek 

mindvégig velük marad. „Amikor a szentélyben elhangzik a visszavonhatatlan ítélet, és a 

világ sorsa örökre eldől, a föld lakói nem fognak tudni erről. Azok, akiktől Isten végleg 

visszavonta Lelkét, a vallás formaságait továbbra is megtartják. A sátáni szenvedély, amellyel 

a gonoszság fejedelme betölti őket gonosz terveinek megvalósításához, az Isten iránti 

buzgóság látszatát fogja kelteni.”4 Az utolsó hét csapás időszaka olyan rettenetesen súlyos 

időszak az emberi történelemben, amely súlyosságát tekintve példa nélküli. Máté 24,21 ezt 

mondja róla: „Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind 

ez ideig, és nem is lesz soha.” Dán. 12,1 pedig ezt mondja: „mert nyomorúságos idő lesz, a 

milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig.” A hét utolsó csapás egymás 

után „töltetik ki” de a csapások között átfedések is vannak. Jel. 16,10-11-ből megtudjuk, hogy 

az 5. csapás idején még tart az első csapás (Jel. 16,2). Az átfedések miatt az egymást követő 

csapások összeadódnak így növelik azok súlyosságát. De maguk az egymás után jövő 

csapások is folytonosan terhesebbek. A Biblia tájékoztat bennünket az utolsó hét csapás 

rövidségéről: „És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem 

menekülne meg; de a választottakért, a kiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.” 

Márk. 13,20 Ahogy csapás - csapást ér egyre súlyosabb helyzet áll elő, mígnem elérkezünk a 

legsúlyosabb krízishez, ezzel párhuzamosan azonban az idő is egyre rövidebbre van szabva 

„Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi igazságban” Róma 9,28 „hirtelen vet véget e föld 

minden lakosának” Sof. 1,18. Időben tehát az első csapások tovább tartanak, mint az utolsók. 

A hét csapás egy-egy folyamatnak a betetőzése. „Ezek a csapások nem egyetemesek, 

különben a föld lakói mind elpusztulnának. De ilyen szörnyű csapásokról halandó ember soha 

nem hallott. Azok a büntetések, amelyek a kegyelemidő lezárta előtt sújtották az embereket, 

mind kegyelemmel voltak elegyítve. A közbenjáró Krisztus vére pajzsként védte a bűnöst 

bűnének teljes büntetésétől, de a végítéletkor Isten irgalom nélkül önti ki haragját. Azon a 

napon tömegek fognak vágyakozni Isten kegyelmének védelme után, amelyet oly sokáig 

semmibe vettek. "Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem 

kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása 

után. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy 

keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg" (Ám 8:11-12). Isten népe sem menekül 

meg a szenvedéstől. Üldözni és nyomorgatni fogják őket, nélkülözni és éhezni fognak, de 

nem pusztulnak el. Az az Isten, aki Illésről gondot viselt, egyetlen önfeláldozó gyermekét 

sem hagyja magára. Aki számon tartja fejük hajszálait, gondja lesz rájuk, és az éhínség 

idején is eledelt ad nekik. Míg a gonoszok az éhségtől és a ragálytól elpusztulnak, az 

igazakat angyalok védik, és kielégítik szükségleteiket. Annak, "aki igazságban jár", szól az 

ígéret: "Kenyerét megkapja, vize el nem fogy. " "A nyomorultak és szegények keresnek vizet, 

de nincs, nyelvük a szomjúságban elepedt: én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izrael Istene, 

nem hagyom el őket" (Ésa 33:15-16; 41:17).”5Az igazak „Nem szégyenülnek meg a 
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veszedelmes időben, és jóllaknak az éhség napjaiban. De a gonoszok elvesznek…” Zsolt. 

37,19-20 A gonoszok pusztulnak éhségtől, járványoktól és vadállatoktól is. „Veszedelmeket 

halmozok reájok, nyilaimat mind rájok fogyasztom. Éhségtől aszottan, láztól emésztetten és 

keserű dögvésztől - a vadak fogait is rájok bocsátom, a porban csúszók mérgével együtt.” 5 

Móz. 32,23-24 Ezek a csapások Isten részéről teljesen igazságosak a föld gonosz lakói csak 

azt aratják, amit vetettek. „A ki vet álnokságot, arat nyomorúságot; és az ő haragjának 

vesszeje megtöretik.” Péld. 22,8 A 7 csapás időszaka alatt a gonoszokra különösen igaz az 5 

Móz. 28,34 kijelentése: „És megtébolyodol a látványtól, a melyet látni fognak a te szemeid.” 

A hét csapás előkészületének eseményéről Jelenések könyve így ír: „És ezeknek utána látám, 

és ímé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, És kijöve a 

templomból a hét angyal, a kinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és 

mellöknél arany övekkel körülövezve. És egy a négy lelkes állat közül ada a hét angyalnak hét 

aranypoharat, a mely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. És megtelék a 

templom füsttel az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehet 

vala, mígnem a hét angyal hét csapása bevégeztetik.” Jel. 15,5-8 „És hallék nagy szózatot a 

templomból, a mely mondja vala a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten 

haragjának hét poharát.” Jel. 16,1 – Az Úr kiküldi szolgáit, az angyalokat, hogy végrehajtsák 

ítéleteit. 

 

Az első 4 csapás 

Az első csapás 

 

„Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély 

azokon az embereken, a kiken vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét.” Jel. 

16,2 

 

  
Baktériumok és vírusok (Pixabay-kereskedelmi felhasználásra ingyenes képek)  

 

Az első csapás a betegségek kiteljesedése. Ez a csapás azokat érinti, akik nem tértek meg 

Istenhez, hanem az Antikrisztust, Rómát és csatlósait választották, bálványozták (lásd Jel. 

13,11-12;14-15). Az igazaknak nem kell félniük ettől a csapástól, ők biztonságban vannak. 

„Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; A dögvésztől, a mely a 

homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed 

felől tízezeren; és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak 

megbüntetését! Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te 

hajlékoddá: Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz; Mert az ő 

angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. Kézen hordoznak 

téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.” Zsolt. 91,6-12 A Szentírás elmondja, hogy 

Krisztus 2. eljövetele előtt járványok fognak pusztítani (Máté 24,6), és amikor Jézus már 

közeledik, emberek sokasága betegségektől gyötrődik. „Isten a Témán felől jön, és a Szent a 

Párán hegyéről. Szela. Dicsősége elborítja az egeket, és dícséretével megtelik a föld. 

Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle; és ott van az ő hatalmának rejteke. 
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Előtte döghalál jár, és nyomaiban forró láz támad. Megáll és méregeti a földet…” Hab. 3,3-

6 Napjainkban egyre több és több betegséggel találkozunk. Már legyőzöttnek hitt régi 

betegségek térnek vissza. A betegségek okai nagyrészt visszavezethetők arra, hogy az 

emberiség át meg áthágja Isten törvényét a Tízparancsolatot. Mivel sok helyen a 

mértéktelenség a paráznaság és más bűnök uralkodnak ezért az embereknek előbb – utóbb 

szenvedniük kell ezeknek a következményeitől is. Jézus miután meggyógyította a 38 éve 

szenvedő járni nem tudó beteget és találkozott vele a templomban, a következő intést mondta 

a meggyógyultnak: „Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen 

dolgod!” Ján. 5,14 A betegség a halál előszobája. A „bűn zsoldja” pedig a „halál” Róm. 

6,23. Elizeus szolgája, Géházi a kapzsisága miatt bélpoklos lett, sőt betegsége öröklődött 

utódaiban. „Azért rád és a te magodra ragad a Naámán bélpoklossága mindörökké. És 

kiment ő előle megpoklosodva, mint a hó.” 2 Kir. 5,27 Dávid hasonló átkot kért rokonára 

Joábra amiért az álnokul meggyilkolta Abnert, a meghalt Saulnak unokatestvérét és egykori 

hadvezérét. „Ártatlan vagyok én és az én országom mindörökké az Úr előtt, Abnernek, a Nér 

fiának vérétől. Szálljon ez Joábnak fejére, és az ő atyjának egész háznépére; és el ne fogyjon a 

Joáb házából a folyásos, a bélpoklos, a mankón járó…” 2 Sám. 3,28-29 Az Úr 

bélpoklossággal sújtotta az egykor istenfélő királyt Uzziást súlyos engedetlenségéért (2 Krón. 

26,19).  

 
Sírfelirat, Jeruzsálem, Kr. e. I. század, mészkő 

Uzziás király, aki Kr. e. a 8. században Júdában uralkodott, híres volt az ő építkezési munkálatairól. 

Amikor ő meghalt, őt nem tudták eltemetni a királyi sírban mert leprás (bélpoklos) volt. Mintegy 700 

évvel az ő halála után, a második templom periódusában, Jeruzsálem kiterjeszkedett, és Uzziásnak 

sírját át kellett költöztetni kívülre az új város határán. Ezt az arám sírfeliratot felállították megjelölni 

vele a király új temetkezési helyét. A következő szöveggel: „Ide hozták Uzziásnak a Júda királyának 

a csontjait. Ne nyissa fel!”.  (Jeruzsálem, Izrael Múzeum) (Fotó: SG)    
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Júdának királyát a gonosz Jórámot szintén súlyos betegséggel verte meg. „Te pedig súlyos 

betegségbe, bélbajba esel, mindaddig, míg a te béled naponként kimegy a betegség miatt.” 2 

Krón. 21,15 A gonosz Heródeshez is angyal küldetett, hogy végrehajtsa rajta a rettenetes 

ítéletet, amelyben „a férgektől megemésztetvén, meghala.” Csel. 12,23 Nem minden betegség 

persze vétkeink következménye. Próbaként is kaphatjuk, mint Jób. Jób példáján láthatjuk, 

hogy nem csak Isten angyalai, hanem Sátán és angyalai is képesek különböző betegségeket 

előidézni, ha Isten ezt megengedi nekik (Jób 2,3-8). Mózes az Ebál hegyén kihirdette az áldást 

és az átkot az Isten törvényét megtartók és a törvényt megvetők számára. Az 

ellenszegülőknek így szóltak az átkok a betegségekkel kapcsolatban: „Hozzád ragasztja az Úr 

a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földről, a melyre bemégy, hogy bírjad azt. Megver 

téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal, 

szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszesz.” 5 Móz. 28,21-22 „Megver 

téged az Isten Égyiptomnak fekélyével, és sülylyel, varral és viszketegséggel, a melyekből ki 

nem gyógyíttathatol. Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elme-zavarodással;” 5 

Móz. 28,27-28 „Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeiden és czombjaidon, a 

melyekből ki nem gyógyíttathatol, talpadtól fogva a koponyádig.” 5 Móz. 28,35 

„Csudálatosakká teszi az Úr a te csapásaidat, és a te magodnak csapásait: nagy és 

maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké. És reád fordítja Égyiptomnak 

minden nyavalyáját, a melyektől irtóztál vala, és hozzád ragadnak azok. Mindazt a 

betegséget és mindazt a csapást is, a melyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, 

reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz.” 5 Móz. 28,59-61 A végidő gonosz népén ezek a 

betegségek teljességre jutnak, amikor Isten egészen visszavonja oltalmazó kezét a bűnösöktől 

és kitölti „elegyítetlen haragját” (Jel. 14,10) melybe irgalom nem vegyül. A káros 

szenvedélyek (alkohol, drogok, dohányzás), a helytelen életmód, a túlfeszített munka, az 

egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény élet, nemi eltévelyedések, mind megérlelik 

gyümölcsüket. „Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt 

aratándja is. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, 

a lélekből arat örök életet.” Gal. 6,7-8 A betegségek legyengítik, és gyakran 

munkaképtelenné teszik az embereket. Egyes betegségek állatokról fertőznek meg embereket. 

 

„Isten kardja” - A járványok hatalma (2 Sám. 24,15-17) 

 

Isten betegség által mért csúfos vereséget a gőgős asszír királyra Szanhéribre. A sikeres 

hódító hadsereget a járvány megállította. A félelmetes erős hadsereg erőtlenné lett és inába 

szállt a bátorsága. Egy – egy járvány valamikor több áldozattal jár, mint egy háború. Az 

egyiptomi csapások idején az Úr megverte az erős Egyiptomot mindenféle betegséggel (2 

Móz. 9,11; 2 Móz. 9,9-10). A járvány miatt állataik is elpusztultak (2 Móz. 9,3; 9,6). A 

büszke és kihívó Filiszteusok gőgjét is megalázta, amikor a frigyláda hozzájuk került. Az Úr 

ládáját miközben városról – városra járt, rettenetes ítéletek kísérték (fekélyek). A Filiszteus 

városokban „halálos rémület volt” 1 Sám. 5,11 (1 Sám. 5. fej.) Ekron jajkiáltása pedig 

„felhatott az égig” (1 Sám. 5,11-12). „És azok az emberek, a kik nem haltak meg, fekélyekkel 

sújtattak annyira, hogy a város jajkiáltása felhatott az égig.” 1 Sám. 5,12 Királyokat, 

népeket, hatalmas birodalmakat fenyített meg az Úr a félelmetes kórok által. Az egyiptomi 10 

csapás idején a 7. csapásnál Isten irgalmassága mutatkozott meg. Ekkor az Úr megüzente a 

Fáraónak, hogyha döghalált (pestist) rendelt volna a Fáraóra és népére akkor a Fáraó és 

Egyiptom egész gonosz lakossága is elpusztult volna. „Mert ha most kinyujtanám kezemet és 

megvernélek téged és a te népedet döghalállal, akkor kivágattatnál a földről.” 2 Móz. 9,15 

„Már eddig is kinyújthattam volna a kezemet és megverhettelek volna pestissel, téged és 

népedet, úgyhogy eltűntél volna a föld színéről.” Kiv 9,15 (Kat. ford.) A szorongatatás idején 

(babiloni invázió Ezék. 33,21) Isten csak népének pajzs a gonoszoknak nem. Bárhová is 
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meneküljenek az ítélet, utoléri őket.  „Így szól az Úr Isten: Élek én, hogy a kik az elpusztult 

helyeken vannak, fegyver miatt hullnak el; és a ki a mezőnek színén, azt a vadaknak adtam 

eledelül, és a kik az erősségekben és a barlangokban vannak, döghalállal halnak meg.” Ezék. 

33,27 

 

„A középkorra szinte teljes egészében a járványok szelleme nyomta rá a bélyegét. Az 

emberiség történelmének ebben az 1000 éves szakaszában folyamatosan együtt élt különböző 

fertőző betegségekkel (pestis, lepra, rabies, stb.) és szenvedett azok pusztításaitól. A 

fertőzések elterjedését különösen elősegítette az is, hogy a korábban magas higiénés színvonal 

általánosan és nagymértékben csökkent. A középkor első, nevezetes járványa, a justiniánusi 

pestis, 540 körül indult. Elárasztotta és közel 60 éven át uralta az akkor ismert világot, számos 

leírás maradt fenn terjedésének útjáról, méreteiről, pusztításairól. Az 590-ig tartó fennállása 

alatt a justiniánusi pestis, amit a folytonos háborúk, az éhínség és a földrengések tovább 

súlyosbítottak, alapjaiban rendítette meg Bizánc hatalmát. A keresztes háborúk mindegyike 

főleg a járványos betegségek miatt fulladt ki. Az elsőben az expedíciós sereg létszáma 300 

000 főről 20000-re, a másodikban 100000-ről 5000-re olvadt le, elsősorban a pusztító fertőző 

betegségek miatt. Az utolsó hadjáratban a keresztesek vezére, Szent Lajos maga is a járvány 

áldozata lett. A későbbi, évszázadokon át elhúzódó francia_spanyol hatalmi harcokban is 

rendszeresen a járványok szabták meg az ellenségeskedések kimenetelét.”6  

 

A betegségek amint láthattuk gyakran döntően befolyásoltak történelmi eseményeket. 

Hozzájárultak legyőzhetetlennek hitt hadseregek és megdönthetetlennek hitt birodalmak, 

széteséséhez, bukásához. Az első csapás már Babilon bukásának az előszele lesz.  

 

A második csapás 

 

„A másik angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe; és olyanná lőn, mint a halott vére; és 

minden élő állat meghala a tengerben.”3 Jel. 16,3  

      

A tengerek, óceánok nem csak rengeteg élőlény otthona, hanem a föld egyik élelmiszer 

készlete is bennük található. Azonban a világtengerek élővilága egyre nagyobb veszélyben 

van. Sok minden fenyegeti őket, többek között, pl. a túlhalászás. A világ halászflottáinak 

megnövekedett mérete és az új halásztechnikák és az intenzív halászat és vadászat miatt a 

tengeri hal és más vízi állatok állománya egyre jobban megcsappant. A felmelegedés és a 

turizmus következtében korallzátonyok pusztulnak el. „A Kajmán-szigeteken több mint 120 

hektárnyi korallzátony pusztult el a George Town kikötőjében horgonyzó sétahajók 

miatt.”7„A körutazásokat lebonyolító hajók hírhedt szemetelők. Az utazások száma világszerte 

csaknem megkétszereződött 1990 és 1999 között, s elérte az évi 9 milliót. A San Franciscó-i 

Kékvíz Hálózat szerint egy egyhetes úton egy átlagos üdülőhajó mintegy 3,8 millió liter szürke 

vizet (a lefolyókból, zuhanyzókból és a mosodából származó víz), 795 000 liter szennyvizet, 95 

000 liter olajos vizet, 8 tonna szemetet, 416 liter fényképészeti vegyszert, valamint 19 liter 

száraz tisztítás utáni szemetet termel. Sok régi, elavult hajó számára kevés más alternatíva 

marad, mint e szemét zömét a tengerbe dobni. Az egyik becslés szerint a világ üdülőhajói 

mintegy 90 000 tonna tisztítatlan szennyvizet és szemetet bocsátanak az óceánokba minden 

nap. Ehhez még hozzáadódik az be nem vallott mennyiség, amelyet illegálisan dobnak a 

tengerbe…”8 A tudósok valós veszélyként kezelik a „tengeri szállítószalagok” vagyis a 

tengeri áramlatok lelassulását, részleges vagy teljes leállását is. Minden szennyezettség, amely 

                                                 
3 „A második a tengerbe öntötte csészéjét. Erre az a halottak véréhez vált hasonlóvá, és minden 

tengeri élőlény elpusztult.” Jel 16,3 (Kat. ford.)  
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a folyóvizekbe kerül, végső soron előbb-utóbb a tengerbe jut, mivel „Minden folyóvíz siet a 

tengerbe;” Préd. 1,7. A folyókba mezőgazdasági területekről, településekről, ipari üzemekből 

tisztítatlan vizek, vegyszerek, bányákból nehézfémek kerülnek. „Úgy becsülik, hogy az 1980 

–as évek óta az amazonasi garimpeirók4 évente 80-100 tonna aranyat termeltek. Ez a 

bányászás minden évben durván 100 tonna higanyt juttat az Amazonasba és másik 100 tonnát 

a légkörbe – ez körülbelül az emberi tevékenységből származó éves higanykibocsátás 8 

százaléka.”9 ”2001 februárjában az USA Élelmiszer és Gyógyszerészeti Intézete 

figyelmeztette a terhes nőket, hogy a higany miatt ne fogyasszanak semmilyen tengeri 

csúcsragadozót, például kardhalat vagy cápát. A Faroe-szigeteken és Új-Zélandon végzett 

kutatások szerint azokat az embereket, akik fehérjeszükségletük nagy részét halfogyasztással 

elégítik ki, különösen veszélyezteti a higanyszennyezés.”10 Sajnálatos, hogy az emberiség a 

tengereket szemétlerakó helynek használja, és különböző hulladékokat helyez el benne Afrika 

déli, Amerika keleti, Európa nyugati és Japán keleti partjainál (Ezek a nagyobb szemétlerakó 

helyek.). A Szentírás leírása Jel. 16,3-ban mely szerint a tenger „olyanná lőn, mint a halott 

vére” leginkább egy hatalmas és pusztító olajszennyezésre emlékeztethet bennünket. (Ennek 

színe lehet sötétbarna vagy rozsdavörös is.) Az olaj, amikor a víz felszínén úszik, ott 

összefüggő hártyát képez, így elzárja a vizet a levegőtől. A víz nem képes oxigént felvenni, 

vagyis „lélegezni”. A lebegő olaj gátolja a fény bejutását és így akadályozza a 

fotószintetizáló vízi élőlényeket. Az állatok belélegzik és megeszik az olajat, amely halálos 

méreg számukra. Az olajszennyezés következménye a tengeri élővilág pusztulása. Nagyobb 

mennyiségű olaj többféleképpen kerülhet a tengerbe, pl. hajó- szerencsétlenségek által (a 

legismertebb az Exxon Valdez tankhajó 1989-es esete), vagy más súlyos katasztrófa 

következtében. Egy tucatnyi tankerhajó veszett már oda a tengerbe sok ezernyi liter olajával 

együtt vagy futott zátonyra és a kiömlő olaj így szennyezte el a vizeket. (Torrey Canyon 

(1967), Amoco Cadiz (1978), Braer (1993), Sea Express (1996), Erika (1999), Prestige (2002) 

stb.). A görög Prestige „70 ezer tonna nyersolajat szállító tankhajó rakományából 20 ezer 

tonna nehézolaj került az Atlanti-óceánba. A hajó kettétört, majd mindkét része elsüllyedt. A 

baleset helyszínének térségében, a leghosszabb folt kiterjedése elérte a 37 kilométert.”11 Az 

ilyen és hasonló balesetek egyre csak sokasodnak. 2010-ben a Deepwater Horizon fúrótorony 

felrobbant, majd elsüllyedt és több millió liter nyersolaj került a tengerbe. 1991-ben az 

öbölháború idején az irakiak felgyújtották a kuwaiti olajkutakat és emellett legkevesebb 4 

millió tonna olajat engedtek a Perzsa – öbölbe.12   A tengerek alatt is kőolaj, ill. 

földgázvezetékek húzódnak, amely szintén veszélyforrás lehet egy váratlan katasztrófa 

bekövetkezésekor. A tengeri ökoszisztéma helyzetéről a következőképpen ír a 2005-ös „A 

világ helyzete” című könyv. „Az ENSZ szerint 1990 óta kétszeresére, azaz 146-ra nőtt 

azoknak a „halott” óceáni területeknek és tengeröblöknek a száma, ahol olyan kevés az 

oxigén, hogy alig van élet a vízben.”13A holt területek száma pedig egyre csak növekszik. Egy 

brit jelentés szerint az óceánok savasodnak a szén-dioxid kibocsátás miatt. „A jelentés szerint 

az Antarktiszt körülvevő vizekben élő planktonok lesznek a savasódó tengervíz első áldozatai. 

Ez súlyos problémát okoz, ugyanis az apró élőlények alkotják számos hal-, és bálnafaj fő 

táplálékát. A magasabb szén-dioxid szint azt is eredményezi majd, hogy a halak és a kagylók 

nehezebben lélegeznek majd és a reprodukciójuk is lelassul. Az óceánok vizének változása azt 

a következményt is magában hordozza, hogy a víz kevesebb szén-dioxidot tud majd 

abszorbeálni, ezáltal felgyorsul a globális felmelegedés üteme is. A Plymouth Marine 

Laboratory munkatársaként dolgozó Dr. Carol Turley szerint a savasodás a klímaváltozás 

„testvérproblémája”.14A vizekbe dobott vegyi fegyverek szintén komoly veszélyt 

jelentenek.15 

 

                                                 
4 kisipari bányászok 
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A harmadik csapás 

 

„A harmadik angyal is kitölté az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és lőn vér. 

És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, a ki vagy és a ki valál, te 

Szent, hogy ezeket ítélted; Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni; 

mert méltók arra. És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, 

mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.” Jel. 16,4-7 

 

A 3. csapás, a folyóvizek és a vízforrások elszennyeződése. A tenger élővilágának teljessé 

vált pusztulása után most a megmaradt folyókon, patakokon,5 forrásokon és a tavakon a sor. 

A tavakat folyók, patakok vagy források táplálják. Szörnyű következményként a felszíni vizek 

és a mélyvízi források ihatatlanná válnak, élőviláguk elpusztul, mint az egyiptomi első csapás 

idején. Az egyiptomi első csapás idején a Nílus vize vérré változott a halak a folyóvízben 

elpusztultak a folyó vize pedig megbüdösödött és ihatatlanná vált (2 Móz. 7,21; 2 Móz. 7,24). 

„és irtózni fognak az Égyiptombeliek vizet inni a folyóból.” - mondja 2 Móz. 7,18. Az első 

csapás kiterjedt „Égyiptom vizeire; azoknak folyóvizeire, csatornáira, tavaira és minden 

vízfogóira” 2 Móz. 7,19.  Egyiptomban a víz még a fa és kőedényekben is vérré vált (2 Móz. 

7,19). A 7 csapás 3. csapása, sok tekintetben hasonló lesz az egyiptomi első csapáshoz. Az 

erősen szennyezett víz még öntözésre is alkalmatlan. A vizek képtelenné válnak az 

öntisztulásra. (Egyébként a folyóvizek átlag 12 naponként cserélődnek, a légkör vízkészlete 

nagyjából 9 naponként, a világtengerek vize pedig mintegy 3000 év alatt cserélődik ki.)  

Jeremiás könyvében pedig a következőt olvassuk: „Monda továbbá az Úr: Mivelhogy 

elhagyták az én törvényemet, a melyet eléjök adtam, és nem hallgattak az én szómra, és nem 

jártak a szerint; Hanem jártak az ő kevély szívök után és a Baálok után, a mikre atyáik 

tanították őket: Azért, ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Ímé, én megétetem őket, ezt a 

népet, ürömmel, és megitatom őket mérges vízzel.”6 Jer. 9,13-15 Isten a gonoszokat 

gyötrelmes sorsra juttatja, szabadítás nélkül. Gyermekeikre is rettenetes sors vár, úgy ahogy 

történt Jeruzsálem pusztulásánál. „A csecsemő nyelve az ínyéhez tapadt a szomjúság miatt; a 

kisdedek kenyeret kértek, és nem volt, a ki nyujtott volna nékik.” Siral. 4,4 A 3. csapás idején 

már nagyon súlyos éhínség lesz a földön. A 3. csapás nem csak az ivóvízforrásokat, hanem a 

gyógyító forrásokat, vagyis a gyógyvizeket is érinti. (A Szentírásban a gyógyvíz „meleg 

forrás”-ként szerepel. Az 1 Móz. 36,24 említi, hogy a hóreus Szeirnek unokája Anáh (1 Móz. 

36,20; 24) „meleg forrásokat talált a pusztában” ami valószínűleg gyógyvíz lehetett. Ilyen 

források máshol is voltak pl. Dórnál vagy Emmausznál (Lásd HAMMOT-DÓR (Dór 

melegforrásai. állandó melegforrás; EMMAUS (forró források v. fürdők; szökőkút; anyai 

erősség).16  A Betesda tava szintén gyógyvíz volt. „Az 1956 óta folyó ásatások alapján 

megerősített az a feltevés, hogy Betesda, Jeruzsálemben a templomtér É-i városfalának K-i 

oldalán lévő tó, gyógyfürdő volt.”17  A földön sok forrásból gyógyvíz jön ki, amely gyógyítja 

az emberek panaszait. A 7 csapás időszaka alatt viszont Isten visszavonja áldásait, és a bűn 

átka nehezedik az emberekre és a világra. „megvontam e néptől az én békességemet, azt 

mondja az Úr: az irgalmasságot és kegyelmet.” Jer. 16,5   

                                                 
5 „A ki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között;” Zsolt. 104,10 
„Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.” Zsolt 104,10 (Kat. ford.) 

„Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között.” Zsolt. 104,10 (MBT 

ford.) 
6 „Ezt mondja az Úr: Azért történt meg, mert elhagyták törvényemet, amelyet szabtam nekik; mert 

nem hallgattak szavamra és nem igazodtak hozzá. Inkább szívük gonosz szándékát követték és a 

Baalok nyomába szegődtek, ahogy őseiktől tanulták. Ezért ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: 

Íme, ürmöt adok ennek a népnek ételül és mérgezett vizet italul.” Jer 9,12-14 (Kat. ford.)  
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Most nézzünk meg néhány vízszennyező balesetet. „2000. január 30. - Romániában 

földcsuszamlás következtében átszakadt az aranymosással foglalkozó nagybányai (Baia 

Mare) Aurul bányaipari vállalat ipari derítőjének gátja. (A vállalat részben az ausztrál 

Esmeralda Exploration cég tulajdona.) Mintegy 100 ezer köbméternyi cianid- és 

nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult a Lápos folyóba, ahonnan a szennyezés a Szamosba, majd 

a Tisza magyarországi szakaszába került. A szennyezés a magyar szabvány szerint 

megengedett határérték 180-szorosa volt. 2000. áprilisi becslés szerint az érintett folyókban 

1241 tonna hal pusztult el.”18 „2004. március 5. - Egymillió ember maradt ivóvíz nélkül Kína 

délnyugati részén, ahol egy üzemből vegyi anyag került a Jangce (Yangtze) egyik fontos 

mellékfolyójába.”19 „2004. június 28. - A hamburgi kikötőben ütközés miatt felborult az ENA 

2 nevű hajó, amelynek tartályaiban 960 tonna kénsav volt. Jelentős mennyiség került a vízbe, 

sőt az Elba folyóba is. 11 ember rosszul lett a belélegzett kéngőztől.”20
  

„2004. december 17. – Legkevesebb 160 ember szenvedett arzénmérgezést Liaoning kínai 

tartományban, miután egy rézmű szivárgó szennyvize az ivóvízrendszerbe került.”21„2005. 

június 17. - Moszkvától 160 kilométernyire északnyugatra egy kisiklott vonatszerelvény 

harminc tartálykocsija felborult, becslések szerint 60-300 tonna pakurát eresztve a talajba. A 

pakura beömlött a közeli Vazuza folyóba, amely a Volga mellékfolyója.”22                                                                                  

Az Ajkai vörös iszap katasztrófa 2010. október 4.-én történt. Az erősen lúgos maró hatású 

anyag a Torna patak teljes élővilágát kipusztította és így járt a Marcal Torna torkolata alatt 

fekvő része is. A mérgező vörös iszap több falut elöntött.    

 

A 3. csapás borzalmas, de igazságos. Mennyei lények, akiknek „látványossága lettünk” 1 

Kor. 4,9 helyeslik ezt az iszonyú ítéletet.  
 

„A legfrissebb adatok szerint a világon 800 millióan nem jutnak tiszta édesvízhez, pedig ez az 

alapvető emberi jogok közé tartozik. Afrikában a lakosság 40 százaléka szenved hiányt 

édesvízben.”23 
 

A negyedik csapás 

 

„A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra; és adaték annak, hogy az embereket 

tikkaszsza tűzzel. És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, a 

kinek hatalma vala e csapásokon; és nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak.”7 Jel. 

16,8-9 

 

A 4. csapás a kíméletlenül égető forróság, szárazsággal. A napról, mint égitestről írja 

Zsoltárok könyve: „Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, 

a mi elrejtőzhetnék hevétől.” Zsolt. 19,7 Már az 5 Móz. 28,22 említi az engedetleneknek, 

hogy „Megver téged az Úr….aszálylyal, szárazsággal”. „Eged, a mely fejed felett van, rézzé, 

a föld pedig, a mely lábad alatt van, vassá válik. Az Úr eső helyett port és hamut ád a te 

földedre; az égből száll reád, mígnem elpusztulsz.” – mondja 5 Móz. 28,23-24. Jeruzsálem 

pusztulása szintén példaként áll előttünk. „Azért kiömlött az én bosszúm és az én haragom, és 

                                                 
7

 „És a negyedik angyal is kiöntötte csészéjét a napra, erre annak megadatott, hogy forrósággal 

gyötörje az embereket, és tűzzel. És az embereket égette a nagy forróság, s káromolták Isten 

nevét, akinek hatalma van a csapások fölött, s mégsem tartottak bűnbánatot, hogy őt megdicsőítsék.” 

Jel 16,8-9 (Káldi Neovulgáta) „A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, 

hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával; és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és 

káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy 

dicsőséget adjanak neki.” Jel. 16,8-9 (MBT ford.) 
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felgerjedt Júda városaiban és Jeruzsálem utczáin, és pusztasággá és sivataggá lőnek mind e 

napig.” Jer. 44,6 „Jeruzsálemet pedig kőhalommá teszem, sakálok tanyájává, és Júda 

városait sivataggá változtatom, hogy lakatlan legyen.” Jer. 9,11 Az eddig ismertetett 

csapásokhoz hasonlóan a 4. csapás is egy folyamatnak a betetőzése. Minél inkább 

elhatalmasodik a hőség és a szárazság, a föld annál inkább elsivatagosodik. Tavak, folyók, 

patakok, források és kutak „a hőség miatt fenékig száradnak.” Jób. 6,17. „kiszáradtak a 

vizeknek ágyai” Jóel. 1,20 „Gyászol Júda, és kapui roskadoznak; szomorkodnak a földön, és 

Jeruzsálem kiáltása felszáll. Fejedelmeik is kiküldik gyermekeiket vízért: elmennek a 

kútakig, nem találnak vizet; visszatérnek üres edényekkel; szégyenkeznek és pironkodnak, 

és befedik fejöket. A föld miatt, a mely retteg, mert nem esett eső a földön, szégyenkeznek a 

szántóvetők, és befedik fejöket.” Jer. 14,2-4 A mezők és erdők kiszáradnak és a perzselő 

hőség miatt kiégnek. Az állatok is szenvednek és elhullnak. „Elpusztíttatott a mező, gyászol a 

föld; mert elpusztíttatott a gabona; kiszáradt a must; kiapadt az olaj. Szégyenüljetek meg, ti 

szántóvetők; jajgassatok szőlőművesek: a búzáért és az árpáért; mert elveszett a mező 

aratása! Elszáradt a szőlőtő;8 a fügefa elhervadt; a gránátfa, a datolyafa és az almafa, a 

mezőnek minden gyümölcsfája kiaszott. Bizony kiszáradott az öröm az emberek közül.” Jóel. 

1,10-12 „a pusztának legelője kiszáradt” Jer. 23,10 „Elsenyvedtek a magvak barázdáik alatt, 

elpusztultak a gabonás házak, összedőltek a csűrök; mert kiaszott a gabona. Mint nyög a 

barom! Megháborodtak a marha-csordák, mert nincs legelőjük; bűnhődnek még a juhnyájak 

is! Hozzád kiáltok Uram, mert tűz emésztette meg a puszta virányait, és láng perzselte le a 

mező minden fáját. A mező vadai is hozzád esengenek, mert kiszáradtak a vizeknek ágyai, és 

tűz emésztette meg a puszta virányait.” Jóel. 1,17-20 „Mert a fügefa nem fog virágozni, a 

szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek 

eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban. De én örvendezni fogok az 

Úrban, és vígadok az én szabadító Istenemben.” Hab. 3,17-18 „Végképen véget vetek nékik, 

azt mondja az Úr! Nincs gerezd a szőlőtőkén, nincs füge a fügefán, a levele is elhervadt;” Jer. 

8,13 „Még a szarvas-üsző is megellik a mezőn, és ott hagyja fiát, mert nincsen fű.” Jer. 14,5 

„A hegyeken sírást és zokogást támasztok, és a pusztai ligetekben gyászéneket; mert kiégnek 

úgy, hogy senki se megy keresztül rajtok, és nem hallják a nyájak bégetését;” Jer. 9,10 „A 

seregek Urának haragja miatt kiégett a föld” Ésa. 9,19 „Jobban jártak, a kik fegyverrel 

ölettek meg, mint a kik éhen vesztek el; mert azok átveretve multak ki, ezek pedig a mező 

termésének hiánya miatt.” Siral. 4,9 A rekkenő hőség mindenfelé tűzvészhez vezet. A száraz 

fülledt és szennyezett levegő, fojtóvá válik. „A vadszamarak pedig a sziklához állanak, levegő 

után kapkodnak, mint a tengeri szörnyek, szemeik eltikkadnak, mert nincs fű.” Jer. 14,6  

Illés idejében már volt egyszer egy nagyon súlyos aszály, a végidőbeli szárazság nagyon 

hasonlítani fog erre, csak még félelmetesebb és nagyobb terjedelmű lesz. „Néhány hónap 

múlva kiszáradt a föld, amelyet sem harmat, sem eső nem öntözött. A növények elhervadtak. 

Amint múlt az idő az emberemlékezet óta szüntelenül hömpölygő folyók apadtak, a patakok 

pedig kiszáradtak….Elmúlt egy év, és nem esett eső. A föld tikkadt volt, mintha tűz perzselte 

volna. A nap égető forrósága elpusztította azt a kevés növényt is, ami még megmaradt. A 

folyók kiapadtak. Bőgő csordák és bégető nyájak meggyötörten kószáltak ide-oda. Az egykor 

virágzó mezők, mint az izzó sivatagi homok, sivár pusztasággá lettek. A bálványimádásra 

szentelt ligetekben nem volt levél; az erdő csontvázakhoz hasonló fái nem adtak árnyékot. A 

levegő száraz és fojtó volt. Porfelhők vakították az ember szemét, és szinte elállították a 

lélegzetét. Az egykor virágzó városok és falvak a kesergés helyévé lettek. Az éhség és a 

szomjúság iszonyú halállal sújtotta az embert és az állatot.”24  
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 A szőlő gyökere akár 10-15 métert is lemegy a földbe, ezért rendkívül súlyos szárazságnak kell ahhoz lennie, 

hogy a szőlő elszáradjon.  
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A föld élelmiszer tartalékai egyre csak apadnak, áruk pedig csak kúszik felfelé. 

 

 
A föld melegedése az elmúlt 1000 évben. 

 

Az első, a második, a harmadik és a negyedik csapás hatásai, Krisztus 2. eljöveteléig 

megmaradnak, sőt azon túl is. Isten a csapások ideje alatt is gondoskodik hűséges népéről. 

„Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.” 

Zsolt. 34,11 Istennek sok lehetősége van, hogy népének kenyeret és vizet adjon. Az elfáradt 

Sámsonnak egy szamár állcsontjában lévő zápfogat hasított meg úgy, hogy abból ivóvíz jött 

ki (Bír. 15,17-19). Az egyiptomi kivonuláskor, Márában, megédesítette a keserűvizet (2 Móz. 

15,22-25). A pusztában mannával táplálta őket. Elizeus által meggyógyította Jerikó fertőzött 

forrását, ártalmas vizét (2 Kir. 2,19-22).  

 

© Sipos Gábor 
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