
40. A nagy parázna a vadállaton 

 A csodálkozások története Jel 17:1-18 

Azoknak az angyaloknak egyike kalauzolja János apostolt, aki részt vesz a hét utolsó csapás kitöl-

tésében. Ebből az is következik, hogy az esemény – „a nagy parázna megítélése” – a hét utolsó csapás 

idején megy végbe.   

A 17. fejezet két részre oszlik. Az első rész – 1-6 versig – helyzetleírás. Amikor ezt a leírást hall-

gatja János apostol, „nagy csodálkozással csodálkozott”.  

Valóban, nem valami esztétikai szépség tárul elénk. Ilyen jelzők és főnevek: parázna, részegség, 

káromlás, tisztátalanság, veres fenevad, utálatosság, szentek vérétől való megrészegedés.” 

Mi van akkor, ha Isten igéje így jellemez egy hatalmat, egy intézményt? 

A 7. vers a megdöbbent apostolhoz szól: Miért csodálkozol! Én megmondom neked ez asszonynak 

a titkát. A 8-18 versek erről a titokról beszélnek.  

Ezzel a hatalommal kapcsolatban lesz sok csodálkozni való. A 8. versben már a föld lakói is cso-

dálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe. Paráznának nevezi az ige. Lelki parázna-

ságról van szó. A görögöknél a paráznák, prostituáltak főképpen eladott rabszolgák voltak. Izraelt is 

gyakran nevezi az Úr úgy mint házasságtörő asszonyt, mint paráznát. 

Mi is a jellemző erre a paráznára? 

A paráznaság itt Istennel szembeni hűtlenség. Egész történelme során lelki paráznaságban élt.  

Megváltoztatta a szombatot,  

Képek és szobrok tisztelete, imádata. 

Krisztus közbenjárói szolgálata helyére bevezette a szentek közbenjárásának tanát, az egyház 

bűnbocsátó hatalmát! 

Ez sok volt néhány hűséges embernek! A feszültség bent robbant az egyházban. Jött a reformáció! 

Majd „Az a neved, hogy élsz” Sárdis. 

És jött a csodálkozások újabb sora. 

Teremtő Isten helyett az evolúció istene. A Középkorban ezért máglyára küldték volna, amikor ki-

jelentette, hogy az egyház el tudja fogadni az evolúciót.  

Pokol újabb értelmezése… 

Egyedül üdvözítő egyház. (Dies Domini dokumentum) Csak egyetlen egyház van! Vele paráznál-

kodnak a föld királyai 

  János nehezen tudta megérteni. Egyre több olyan dolog következik, ami csodálkozásra késztet!   

És a protestantizmusnak először a döbbenete, azután felháborodása, majd az ökumenikus Charta 

Berlinben. Közös úrvacsora-szentmise.  

Elment volna-e Luther Berlinbe? Aláírta volna az Ökumenikus Chartát?   Aki az Igét ismeri, az 

nem csodálkozik. „Vele paráználkodnak a föld királyai.” 

A föld lakosainak csodálatát fokozza az, hogy ez a hatalom, amely feljött a mélységből, „van és 

nincs, noha van.” 

Mi a jellemző erre a hatalomra? 

1. vers: Sok vízen ül. Népek fölött zsarnoki hatalmat gyakorol. Nem csak az egyént befolyásolja, 

hanem a politikai hatalmat is. Az egyházi hatalomnak az a célja, hogy erőt vegyen a politikai irányítás 

felett is. Gyanús, amikor a politika akar felügyelni az emberek vallásos igényeinek kielégítésére, és 

kötelezővé tesznek bizonyos egyházi törvényeket. Pl. A kötelező templomba járás.  
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2. A föld lakosai megrészegedtek. Az emberek követik vezetőiket. A hamis tanításoktól eltom-

pultak lelki érzékeik, megszűnt a lelki fogékonyság. Olyanok, mint a részeg ember.  

3. A bor nem más, mint a hamis tanítás. 

4. Veres szín. A bűn jelképe. (Ézs 1:18.)  

5. Fenevad. A bibliai próféciák szerint a fenevad politikai hatalmat jelképez általában.  Ez a veres 

fenevad teljes mértékben ellenlábasa Istennek. 

6. Káromlás nevei. Az istenséget illető nevek hordozója. 

7. A nagy Babilon. Bizonyos tekintetben lehet általánosan használni a történelem minden idejében, 

mégis, a „nagy Babilon” a Jelenések könyvében az utolsó idők hitehagyott egyházát jelképezi, nem 

pedig csupán egy fogalmat! 

Mint ahogy Nabukodonozor idejében egy világbirodalmat, úgy Jézus második eljövetele előtt egy 

vallási hatalmat. 

 János apostol csodálatának egyik lényeges oka az az ellentétpár, ami elé tárul. Ez az asszony, 

(egyház) amelyről oly sok negatív dolog hangzik el, bűneinek teljes listája, csodálatos látványt 

mutat: 4. vers: Bíbor, skarlát, arany, drágakőbe öltözött. 

 Utálatosságok, paráznaságának tisztátalansága, a bor, amellyel megrészegíti a népeket, 

aranypohárban van! Csodálkozik! 

Homlokán a neve: Titok! Tele misztikummal.  

Újabb megdöbbentő jelenet: részeg a szentek vérétől.  

Ma lejátszódó események a 9. verstől 

A próféciák magyarázatánál vigyáznunk kell, nehogy a megvalósulás részleteit mi akarjuk megha-

tározni előre. Óvakodjunk  2Pt 1:20. Gondoljunk Dánielre. Micsoda alázatosság, egy ilyen nagy em-

ber részéről. El tudjuk képzelni, milyen nagy dicsőséget tudott volna aratni, ha odaáll társai elé és 

mond valamilyen csodálatos magyarázatot!? 

Ennek a fejezetnek jelképeivel is nagyon kell vigyáznunk. Biztos, hogy a teljesedéskor meg fogunk 

érteni mindent. A szükséges dolgokat már most érthetjük. 

Lényeges: 13. v. „Ezeknek egy a szándékuk: ….. 

Meglepetésekben lesz részünk. Világi és egyházi hatalmak egyesülni fognak. Nem arról van szó, 

hogy létrejön egy világegyház, hanem arról, hogy szándékban egyesülnek. Ennek megvalósulási mód-

ját nem tudjuk, de meg fog történni. Lásd a kommunizmus összeomlását. 

Lásd Mt 24:14. Isteni tervét. Megvalósult, amikor az emberi realitások más irányba mutattak.  

A 16. versben ismét van egy utalás arra, hogy a végső időkben játszódó eseményekről van szól.  

Bevezetésben arról volt szó, hogy a Hét csapást hozó angyal egyike mutatja be Jánosnak ezeket az 

eseményeket, amiből arra következtethetünk, hogy ezek az események a hét csapás idején játszódnak, 

tehát a kegyelmi idő lezárása után. 

A 16. versben a tíz királyságra történik utalás, akikkel Dániel könyvében találkozunk. A tíz király-

ság szándéka, célja az egyesülés, ami csak szándékban valósul meg. 

A fejezetben bemutatott asszonynak (egyháznak) „királysága (hatalma) van” a föld királyain.. 

A fejezet csúcspontja, a végső üzenet: 14. vers: 

A Bárány ellen viaskodnak, de a Bárány legyőzi őket, mert ő az Uraknak Ura! 

És az ő vele való hivatalosak és választottak is vele uralkodnak mindörökké. 

 

Erdélyi László 


