A napba öltözött asszony
Jel 12:1-17.
Ebben a fejezetben másik asszonyról van szó, aki a maga-készítette csillogó,
drágakövekkel ékesített, mesterséges öltözet helyett a napba öltözött!
Ez az asszony az Isteni dicsőség fényébe, jelképesen a napba öltözik. Lába alatt a hold,
(az ószövetség istentiszteleti rendszere), fején 12 csillaggal ékesített (12 pátriárka vagy 12
tanítvány) korona..
Az Ó és Újszövetség egyházáról van szó. Itt gyönyörű jelképpel mutatja be a Messiás
megszületését. „Az asszony terhes volt és fiú magzatot szült.” Az egyháznak az a korszaka,
amikor Jézus erre a földre jött.
A sárkány két síkon igyekezett megsemmisíteni az asszony magvát:
A mennyben, amikor Lucifer fellázadt. A mennyei angyalok egyharmad részét
elcsábította. Ezek levettettek a mennyből. Krisztus halála volt az az esemény, amely után
Sátánnak megszűnt a lehetősége a mennybe menni.
A mennyből való kiűzetés után Sátán erre a földre irányítja támadásait.
A nagy küzdelem mindig ott a leghevesebb, ahol Isten megváltási tervének vonala
húzódott. Sátán ott akarja megsemmisíteni a „Fiút”, majd Isten választott emberi eszközeit.
Pl. Izrael az Egyiptomból való kivonulás előtt. A megszületett fiúgyermekek megölésére
adott parancs. Tudta, hogy ott van az emberi szabadító eszköz.
Babiloni fogság, szétszóratás.
Perzsa Birodalomban a zsidók kiirtására készült rendelet. Lásd Eszter könyve.
A fiú – Jézus Krisztus – a mennybe vitetett. Az asszony pedig a pusztába futott. Ez az 1260
éves nyomorúság, amelyről már volt szó, 538 - 1798-ig. Itt a „nagy küzdelem” földi színterét
láthattuk. Az 1260 évről hét alkalommal történik említés a Jelenések és Dániel könyvében. A
14. versben is.
A 13-16 versekben a Krisztus és Sátán közötti Nagy küzdelem földi összetevőjében
Sátán a pogány Római birodalom által fejtette ki hatalmát. Jézus születésekor ez a birodalom
uralkodott.
Az itt említett sárkányfejek, valamint a koronák (diadém) olyan politikai hatalmakat
jelentenek, amelyek támogatták a Sárkány (Sátán) elgondolásait. Ez a korona nem azonos a
sztefanosszal, a babérból font koszorúval, amelyet a hitben győztesek kapnak.
Itt nincs leírva Jézus földi élete, csupán a fő mozzanatok: Jézus születése és mennybe
vitele a Sárkány elől. Miután Jézus felment a Mennybe, Sátán haragja az asszony ellen
irányul, de az asszonynak készített helye volt a pusztában. Idő – idők – fél idő.
Ebben a korszakban nem csak a sok szenvedés látható, hanem az is, hogy Isten hogyan
őrizte üldözött népét. Ha szenvedéseken, üldöztetéseken kellett is átmenniük, Isten oltalmazta
és táplálta őket.
Jó, hogyha világosan látjuk az üdvösségtörténetben a nagy küzdelem mozzanatait.
Lényegében az üdvösség története nem más, mint Krisztus és Sátán közötti harc. Ez a nagy
küzdelem. Ennek a küzdelemnek Krisztus visszajövetele vet véget.
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Ebben a nagy küzdelemben az a lényeges, hogy melyik oldalon állunk. Azt is tudnunk kell,
hogy naponként döntések előtt állunk, és döntésünk vagy a jó vagy a gonosz erőit támogatják.
Azt is világosan kell látnunk, hogy Isten népe sohasem állt az üldözők oldalán. Ez is válasz
a kérdésre, hogy miért nem döntenek sokan helyesen a bűn és az igazság felismerését
követően. S akikben a gyűlölet lelkülete él, azok az igazságot is megpróbálják meghamisítani.
Gondoljuk csak el: Elnökölhetett-e Krisztus szolgája egy inkvizíciós törvényszéken,
amelyen máglyahalálra ítélték azt a keresztényt, aki lelkiismerete szerint kívánta imádni
Istent? Irányíthatta-e a kínzókamrában, a válogatott kínzásokkal történő vallatást vagy a hit
megtagadására történő kegyetlenségeket?
Itt az ellenkérdés: Hol volt az igazság? Miért döntöttek sokan a gonoszság mellett?
Másrészt: Isten miért engedte meg? Miért engedte meg Egyszülött Fiának szenvedését és
kereszthalálát?
Isten megengedi, hogy nyilvánvalóvá legyen mindenkinek a lelkülete. Eljön az idő, amikor
megfizet mindenkinek, a cselekedetei szerint.
A látszat csal. Az üldöztetések idején a külső szemlélő a több millió mártír szenvedését és
halálát látta. Isten máként minősít:
„Legyőzték azt (a kígyót) a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és
az ő életüket nem kímélték mindhalálig. (11. vers.)
Örüljetek egek!” Az egész univerzum előtt Sátán gonoszsága tette egyértelművé azt,
hogy mi az igazság.
Kevés ideje van. A küzdelem kiéleződik. Kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte.
Két nagy sasszárny adatott az asszonynak. Azt jelenti, hogy gyorsan kellett cselekednie.
Isten népe máskor is volt már ilyen helyzetben:
„Ti láttátok, amit Egyiptomban cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon…”
(2Móz 19:4.) „Mint fészkén fellebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait,
felveszi őket, és tollain emeli őket” (5Móz 32:11).
A föld segítségére van az asszonynak.
Különböző vélemények vannak: Az 1260 évi szenvedések lerövidültek azáltal, hogy
Amerika felfedezése és a reformáció gyengítette az üldözők erejét.
Amerika, a gyéren lakott terület töltötte be ezt a prófétikus szerepet azzal, hogy menedéket
nyújtott a hitükért üldözötteknek.
Jel 17:15: A parázna vizeken ül. Ezek népek, akik által az erőszakot is alkalmazza, de a
hamis tanok terjesztését is.
A fejezet azzal zárul, hogy a sárkány kiterjeszti bosszúját az asszony magvából valókkal,
az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele.
Kikről van itt szó?
A „maradék” Nem a többség! Akiket Isten megőrzött. Akik megmaradtak a hitehagyás
közepette. Akik megőrizték a Jézus Krisztus bizonyságtételét, amely egy különös ajándék: „a
prófétaság lelke”.
Ebben a nagy küzdelemben a Bárány vére által győzni fognak az Isten parancsolatainak
megőrzői, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele.
Erdélyi László

