
45. A SÁRKÁNY LEVETTETÉSE A FÖLDRE 

(Jel 12:7-18) 

 

BEVEZETÉS: A JELENÉSEK KÖNYVE EVANGÉLIUM 

Egy sikeres „tévedés” története… Ahogyan a Jelenések könyve 12. részét az őskeresztények értel-

mezték 

o Törökország területén helyezkedik el Kappadócia, ahová a kereszténység már az első Pün-

kösd alkalmával megérkezett (ApCsel 2:9). Ezen a helyen 365 sziklatemplomot tártak fel. 

Néhány ezek közül a legősibb keresztény szimbólumokkal tanúskodik arról, hogy már az el-

ső 1-2 században éltek itt keresztények. 

o A mai Derinkuyu település alatt van annak a földalatti városnak a bejárata, amit 1960-as 

években nyitottak meg a látogatók előtt. A földalatti várost már a hettiták el kezdték építeni. 

Legmélyebb pontján 120 m, és 8 emelettel van mindez a földfelszín alatt. Az első századok-

ban 313-ig a rómaiak elől ide menekültek a keresztények. A későbbiekben Katarosok, 

Albigensek használták a helyet, illetve az iszlám hódítások elől menekültek ide. 

o A menekülésükben a Jelenések k. 12 fejezetének egy részlete segítette őket: 

A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De 

segített a föld az asszonynak: megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány 

árasztott a szájából.  (Jel 12:15-16) 

Ezt a kor szokásai szerint allegorikusan értelmezték, vagyis minden szónak megkeresték a megfele-

lő jelentését: 

A kísértő, Lucifer üldözést támasztott, de a föld megnyitotta a száját és „elnyelte” az embereket, 

hogy segítsen az „egyháznak.”  

Értelmezésük ma már nem állja meg a helyét, de nagyon fontos tanulság, hogy evangéliumot láttak 

a Jelenések könyvében, mert a Jelenések könyve evangélium! Ezért segített nekik ez az üzenet a 

menekülésben! 

 

IDŐ A JELENÉSEK KÖNYVE 12. RÉSZÉBEN 

o A Biblia időszemlélet más, mint a modern ember időszemlélete. A ami ember lineárisan 

gondolkodik az időről, a Biblia embere képekben 

o A Jel. 12-ben összekeverednek az események időrendi sorrendben. Így nem azt kellem, 

megfejteni, hogy mi mikor történt, vagy fog megtörténni, hanem, hogy melyik „kép” melyik 

ószövetségi eseményre utal vissza. (A Jel. k. 404 igeversének 2/3-a utalás az Ószövetségre. 

Ez kb. 2000 utalást jelent, de soha nem idézi az Ószövetséget.) 

 

„KÉPEK” A JELENÉSEK KÖNYVE 12. RÉSZÉBEN 

o 1. kép, 7. vers: A Sárkány levettetése a mennyből 

o 2. kép, 10. vers: A „Vádoló” kép. Visszautalás Jób könyvére. Csak ez az ószövetségi könyv 

mondja el, hogy Sátán bejárt a mennybe és vádolta az embereket Isten előtt 

o 3. kép, 11. vers: Mártírok megpróbáltatása, akik Krisztus véréért szenvednek 

o 4. kép, 12. vers: Jaj a földnek! Sátán tudja, hogy kevés ideje van. Krisztus áldozata legyőzte 
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o 5. kép, 13-14. vers: Az „asszony” üldözése Krisztus miatt 

o 6. kép, 15-17. vers: Az „asszony” kép kiszélesítése: Nem csak Krisztus anyját, Máriát jelen-

ti, de az egyházat is 

Az események nem ebben az időrendi sorrendben történnek, János apostol a látomását írja le, ahol 

sorrendben összekeverednek a történések: 1. Sárkány levettetése → 2. Sátán nincs a mennyben → 

4. Jaj a földnek! → 5. Asszony üldöztetése → 3. mártírok üldözése → Az egyház „asszony” üldö-

zése. 

 

MIÉRT SZÁMOL BE A SÁRKÁNY TÖRTÉNETÉRŐL EZ A FEJEZET? 

o János apostol egy történelmileg „nyitott helyzetben” volt. Szüksége volt bizonyos válaszok-

ra: Efézusról száműzték Páthmoszra. Efézusban Domitianus császár indított keresztényüldö-

zést azok ellen, akik nem fogadták el isteni tekintélyt 

o A Jel. k. válaszokat ad, de pontosan nem tudjuk, hogy mi volt a kérdés. Ehhez segít a kortör-

ténet megértése.  A Biblia ilyen olvasását tükörolvasásnak nevezzük: A válaszokból követ-

keztetünk a kérdés(ek)re, amelyek a következők lehettek, a válaszok alapján: 

→ Miért van szenvedés a földön? VÁLASZ: Mert a Sárkány nincs a mennyben! 

→ Miért van bűn? VÁLASZ: Mert a Sárkány és az „ősi kígyó” egy és ugyanaz! 

→ Miért van a vallások között küzdelem? VÁLASZ: Mert Mihály (aki itt Krisztus) és a Sárkány 

harcolnak egymással 

→ Miért nem szünteti meg Isten a rosszat? VÁLASZ: Erre hosszabban válaszol a szakasz. Itt van 

„elrejtve” az evangéliumi üzenet: 

 

AZ EVANGÉLIUMI ÜZENET ÉS A KÜZDELEM 

o A 8. vers tartalma: Sátán nem tudott győzni a mennyben, ezért nem volt ott maradása 

o 10. vers: Istené az üdvösség… (Mivel Ő rendelkezik vele, annak adja, akinek akarja!) 

o 10. vers: Krisztusé a HATALOM, ERŐ, KIRÁLYSÁG… 

Az evangélium egyben arra is választ ad, hogy ki az abszolút győztesek: 

o Győztesek a mártírok. (A mártír szó az Újszövetségben pozitív előjelű fogalom. Nem azt je-

lenti, aki halálra adja testét -1 Kor 13:3, hanem azt aki megvallja Krisztus mindenek felett. 

János apostol is így volt mártír.) 

o Erről a mártírságról Jézus is pozitívan beszél:  

 „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, 

aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.”  

Mt 10:32-33 

Hogy kik az abszolút győztesek a felől nem hagy kétséget a Jel. 12. fejezete: 

„…akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele…” (Jel 12:17) 

o Isten parancsolatai: Szövetségben lenni Istennel, vagyis elkötelezni magunkat Isten mellett 

o Jézus bizonyságtétele: Követői és megvallói lenni Krisztusnak, mint báránynak  

A Jel. 12. fejezete alapján Krisztus a garancia! 

Kormos Erik 


