
 

 

47. A TENGERBŐL FELJÖVŐ HÉTFEJŰ VADÁLLAT 

(Jel 13:1-10) 

 

Bevezető 

1. A Jelenések könyve Pátmoszról, a börtönszigetről írt könyv, amiben János a gyülekezet 

által ismert képekben mondja el Jézus Krisztus kinyilatkoztatását. 

 Ószövetségi utalásokat használ. Itt pl. Dán. 7:3-8. versét ahol négy tengerből feljövő fe-

nevadról olvasunk. 

 Felhasználja a régi keleti gondolkodás közismert apokaliptikus képanyagét is. A tenger a 

népek sokaságát jelenti, a fenevad valamilyen politikai hatalmat stb. 

2. Jánosnak és társainak a száműzetése azért következett be, mert Domitianus császár ural-

kodásának a végén császárimádatra akarták kényszeríteni a keresztényeket. A prófétai 

kép Róma ellenessége nyilvánvaló. Ezért beszél képekben és itt is hangsúlyozza, hogy ezt 

a jelenetet „látomásban látta” 

3. A Jelenések könyvének csúcsán leírt nagy küzdelem a Bárány és a rá támadó hamis hár-

masság között folyik. Ennek vezetője a Sárkány „ama régi kígyó” és társai a tengerből 

előszólított vadállat, ami a Fiú hasonmása, valamint a földből feljövő „Antikrisztus” a 

Szentléleké. 

A kép 

1. A tengerből feljövő fenevadat a Sárkány szólítja elő, aki „odaállott a tengerpartra” (12:18). 

A sárkány szolgálatában áll, ő irányítja. Ez azt jelenti, hogy a képben leírtak mozgatója, 

szerzője, elindítója a Sátán. 

2. Az apokaliptikus irodalom a különböző politikai hatalmakat ős szörnyetegekhez hasonlító 

állatokkal írja le, amelyek a népek titokzatos tengeréből támadnak. Velük szemben áll a 

Bárány, az Emberfia. A Jelenések könyvére is jellezőek a párhuzamos képek (pl. bárány – 

sárkány, szűz – parázna nő, Isten temploma – Sátán zsinagógája, Jeruzsálem, Babilon. stb.) 

3. A kép Dániel 7:3-8-ra megy vissza, mely négy tengerből feljövő fenevadat ír le, ami négy 

birodalmat jelképez. János nem ezt a látomást idézi fel. Ez a vadállat más, tíz szarva és 

hét megkoronázott feje van, de magába foglalja a Dániel könyvében bemutatott birodal-

mak hatalmi jegyeit. Emlékeztet a párducra, lába a medve lábára, szája pedig az oroszlá-

né. Ez azt jelenti, hogy etz a fenevad messze túltesz az előbbi birodalmakon, hiszen ön-

magában egyesíti az előtte járt birodalmak hatalmát. Ezt illusztrálja a „hét fej” is. 

4.  Politikai hatalmán túl vallásos hatalom is ez. Nem egy egyházat, hanem egy vallásos frá-

zisokkal manipulált valláspolitikai hatalomnak tűnik ez a vadállat. Imádatot követel, mint 

János idejében Domitianus, a római császár és hatalmi jelére, koronáira, istenkáromló ne-

vek írattak. A vadállat „a középkori pápaságban inkarnálódott politikai hatalom” (A 

Vaucher). 

5. „A Sárkány adta néki erejét, trónját és hatalmát” (2.v). E párhuzamba állítja őt az Isten 

jobbján trónoló megdicsőült Jézus Krisztussal (Jel 7:17). Ez a fenevad nem Krisztus trón-

ja előtt áll (7:13-16), hanem „Sátán trónján” (2.13) ül, és erejét, felhatalmazását a Sár-

kánytól kapja. Tőle kap „nagy hatalmat”. Jézus elutasította a Sátán felkínált hatalmát (Lk 

4:5-8), a fenevad elfogadta. 

6. Ez a vadállat nem a saját hatáskörében, hanem megbízójának egyetértésével cselekszik, 

addig van ereje, amíg megbízójától ezt kapja. Ilyen értelemben „megtestesítője”, végre-

hajtó hatalma megbízójának. 
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A fenevad uralkodása 

1. A fenevad nemcsak hatalma, hanem megjelenése szerint is ellenképe Krisztusnak. „Az 

egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult” (13:3). Az itt 

használt görög kifejezés (eszfagmené = leölve, levágva), ugyanaz, amit a Jelenések 

könyve a Báránnyal kapcsolatban használ (5:6): Ez ennek a valláspolitikai hatalomnak a 

látszat-vértanúságát jelenti. Nem halt meg, ezért nem is támadt fel, csak úgy nézett ki 

mintha ez történt volna. 

2. A látszat-vértanúság oka, hogy csodálatot váltson ki az egész földön, és ezzel követőket 

toborozzon az egész világon, hasonlóan Jézus tanítványaihoz. Ez a fenevad a „hamis 

Krisztus” (Mt 24:24), az „Antikrisztus” (1Jn 2:22) megtestesülése. Alakjában Dániel pró-

féciája teljesedik be.  

3. A fenevad célja, a hamis imádat. Az „imádat” a Jelenések könyve szerkezeti csúcsának 

legfontosabb fogalma itt jelenik meg (13:4.8.1215; 14:6.9-11). A vég idejében az „imá-

dat” lesz a hűség próbája. 

4. A fenevad imádásának himnusza emlékeztet Mózes hálaadó és magasztaló énekére 

(2Móz 15:11). Ezért fogják az üdvözültek Mózes énekét énekelni. 

5. A fenevad fő tevékenysége „a nagyokat mondó és istenkáromló száj” (5). Szavai és cse-

lekedetei Isten ellen lázadnak. Ezt megbízójától „kapta”, ő a Sátán szóvivője. 

6. A fenevad cselekvésének Isten időbeli határt szabott. 42 hónap = három és fél év = 1260 

nap. (Dán 7:25. Jel 11:2, 12:6). A régi írásmagyarázók ezt Kr.u. 538-1798 közötti idő-

szakra vonatkoztatták.  

7. A fenevad legfontosabb tevékenysége az Isten nevének, templomának (sátorának), a 

mennyei lényeknek a káromlása. Ez Isten hatalmának méltóságának megvetése. 

8. Ez a hatalom háborút indít a szentek ellen (v.ö. Dán 7:21), Isten ezt megengedi próba-

ként. Isten a maga népét minden népből, törzsből, nemzetből, nyelvből választotta ki né-

pét (7:9) ugyanígy a fenevadnak is módja van arra, hogy hatalmát gyakorolja ezek fölött.  

9. A fenevad romboló munkája ellen csak az kap védelmet, akinek neve be van írva az élet 

könyvében. Csak az véd meg, hogy elfogadjuk Jézust személyes megváltónknak. Csak 

azok mentesülnek a fenevad hamis imádatának kísértésétől. Isten az övéit megvédi a 

megpróbáltatások idején. 

10. Egy figyelmeztető felszólítás hangsúlyozza ezt az üzenetet („akinek van füle, hallja..). A 

vallásos jelszavakkal álcázott, demonizálódott hatalomtól óvja Isten övéit, akiknek győz-

ni kell a megpróbáltatásokban. Az állhatatosság és a hit óvnak meg minket (Jel 2:10-11).    

Mi ment meg a fenevad uralmától? 

1. Az igaz „istenimádat” aminek az az alapja, hogy elismerem: Krisztusé minden hatalom 

mennyen és földön (Mt 28:18). Ezért csak ő méltó arra, hogy előtte minden térd megha-

joljon (Fil 2:10-11). 

2. A vadállat minden tevékenysége az Istennel való kapcsolatunkat szabályozó első kőtáb-

lával állít szembe minket. 1. parancsolat ellenére: imádták a sárkányt és a vadállatot, 2. 

parancsolat, összefonódik ez a képmásénak imádásával (14-15). 3. parancsolat a hiába 

felvett név: 5-6. vers. míg a 4. parancsolat, ami a Jelenések könyvében a tulajdonjog pe-

csétje, felcserélődik egy más bélyeggel (13-16). 

3. „Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül” (Mt 24:13; Jel 14:12)   

Dr. Szigeti Jenő 


