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16. fejezet 

 

„A hét hegy” a Bibliában  
- a világtörténelemről - 

 

Jelenések könyvében találkozhatunk a hét levéllel Efézus, Szmirna, Pergámum, Thiatira, 

Szárdisz, Filadelfia, Laodicea (Jel. 2-3 fejezet) amelyek 7 keresztény korszakot is 

szimbolizálnak. Vagyis a valódi kereszténység egy – egy korszakát mutatják be a korszak 

jellemzőivel Krisztus halálától Krisztus 2. eljöveteléig. De a Biblia a történelmet nem csak 

keresztény korszakokra osztja fel, hanem olyan történelmi korszakokra is, amely megmutatja 

számunkra, hogy Sátán hogyan gyakorolta hatalmát a különböző korszakokban eszközein 

keresztül. Ezek az eszközök Sátán által létrehozott birodalmak és a hozzájuk tartozó 

ideológiák voltak. Ezért ebben a fejezetben több dolgot fogunk kutatni. Megnézzük, hogy az 

istentagadásnak milyen formái vannak, és hol ütötte fel először a fejét az özönvíz után. Arra is 

választ keresünk, hogy mit jelent a hét fej, hét hegy és hét király a Bibliában?! Fellebbentjük a 

fátylat a tengerből feljövő fenevad titkáról és rámutatunk arra, hogy az Írás hogyan használja 

ezt a szimbólumot, »tengerből feljövő fenevad«.  Vizsgálatunkat Jel. 17,9 – el kezdjük.  

 

„Itt az elme, a melyben van bölcsesség. A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül;” Jel. 

17,9 Mindenekelőtt talán tegyük is fel a kérdést, ki ez az asszony? Honnét való eredete? 

Zakariás könyve szerint (Zak 5,7-11) ez az asszony az istentelenség, vagy gonoszság. Ennek 

két formája létezik. Az egyik, ami nehezebben kiismerhető, a burkolt istentagadás, a másik, 

ami rövidebb idő alatt kiismerhető, a nyílt istentagadás. Mindkettő egyformán veszélyes, de a 

burkolt az alattomosabb. Az utóbbi álvallásos rendszerekben létezik, hisz az istenben, vallja 

is, hogy létezik, de nem követi Őt. Cselekedeteivel tagadja meg. A nyílt istentagadás már 

eszmeileg is elutasítja Őt. Cselekedeteivel szintén tagadja Istent. A bálványimádó vallások is 

ezt teszik, (burkolt vallásosság) ahogy Pál mondja: „És az örökkévaló Istennek dicsőségét 

felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó 

állatoknak képmásával.” Róm. 1,23 Tehát ezeket, mint isteneket imádták. Az Isten 

gondolattal ugyan szóba álltak, de felcserélték dicsőségét. A nyílt istentagadásban, amit az 

ateizmus képvisel, még helye sincs annak, hogy Isten létezik. E két dolog viszont bizonyos 

esetekben összemosódik, mivel gyökeresen istentagadás mindkettő, így előfordulhat, hogy 

azonos érdekekért lép fel mindkettő. Pl. Babilonban bálványozták az emberi tudományt. 

»Nébó megvéd a szerencsétlenségtől« - gondolták a babilóniaiak a tudomány és tanulás 

bálványistenéről. Az ateizmusban pedig az észt istenítették, ill. imádták. Ha viszont a 

hatalom szempontjából vetjük őket össze, akkor különbségük kiötlik. Mindkettő a maga önző 

elveivel harcol a másik ellen, és az igazság ellen. Egyik sem engedhet, hiszen ezek az elvek 

jelentik fundamentumukat, hatalmuk alapját, ha ezeket feladnák hatalmuk, elveszne. 

Elveszítenék azokat a tömegeket, akik hisznek elveikben.  A továbbiakban nézzük meg 

honnét is ered ez a burkolt istentelenség. „És ímé, egy kerek ón-darab repül vala, és ül vala 

egy asszony a mérő-edény közepében. És mondá: Ez az istentelenség. És veté ezt a mérő-

edény közepébe, a darab ónt pedig veté annak szájára. És felemelém szemeimet, és látám, 

hogy ímé, két asszony jöve elő, és szél vala szárnyaikban, és szárnyaik olyanok, mint az 

eszterágnak szárnyai, és felemelék a mérő-edényt a föld és az ég közé. És mondám az 

angyalnak, a ki beszél vala velem: Hová viszik ezek a mérő-edényt? És mondá nékem: Hogy 

házat építsenek annak a Sineár földén, és oda erősítsék, és ott hagyják azt a maga helyén.” 

Zak. 5,7-11 

 

Sineár földjén történt az első nagy lázadás a Bábel tornya építésével. Ez a burkolt 

istentelenség vált uralkodóvá a Babiloni birodalomban, utána a Perzsa majd a Görög, Római 
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stb. birodalmakban. Jel. 17,9-ből láthatjuk, hogy a hét fő, vagy fej, hét hegyet jelent, és ez 

azonos a hét királlyal is. „Itt a helye az értelemnek, amelyben bölcsesség van! A hét fej hét 

hegy, amelyen az asszony ül, és ez hét királyt jelent.” Jel. 17,9 (MBT) „Ide bölcsességgel 

párosult ész kell! A hét fej hét hegyet jelent, az asszony ezeken ül. De jelenti a hét királyt is.” 

Jel 17,9 (Kat.ford.) A KIA kommentár szerint: -és ez hét királyt jelent- (szó szerint a hét fej, 

hét király). Egyszerűen szólva tehát a hét fej, hét hegy és hét király azonosak egymással.  

Most nézzük meg, mit mond el számunkra a Biblia erről a hét királyról! „Király is hét van; 

az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak 

megmaradni. A fenevad pedig, a mely volt és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való; 

és a veszedelemre megy.” Jel. 17,10-11  

„öt elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig 

maradhat. A fenevad pedig, amely volt és nincs: ő a nyolcadik, a hét király családjából 

származik, és elmegy a kárhozatba.” Jel. 17,10-11 (MBT ford.) 

 

Vegyük sorra ezeket a királyokat. Az első a „királyok királya” (Dán 2,37) Babilon, a 

második is elnyerte ezt a címet (Ezsdrás 7,12) amely Médó-Perzsia. Minden bizonnyal a 

harmadik és a negyedik is elnyerné, ha a Biblia bővebben írna róluk. A 3. Görögország a 4. 

Róma (ókori és középkori) Ezután következik az 5. a nagy Francia forradalomban 

megnyilvánuló ateizmus lelkülete és rendszere, a „mélységből feljövő fenevad” (lásd. Jel. 11. 

fej.). Majd így folytatja az Írás „öt elesett”. Az ókori Babilon, Médó-Perzsia, Görögország, 

Róma (ókori- középkori) és az ateizmusban megnyilvánuló forradalmi lelkület ez ma nincs 

(ez a lelkület az ateizmus gyökere). Ellenben az ateizmus politikai rendszere ma is meg van. 

A Szovjetunióbeli kommunizmus bukásával nem tűnt el. A Biblia Dániel könyvében beszél 

az észak-dél küzdelméről (Dán 11,40) a végidőben lévő déli királyt Egyiptomnak nevezi 

jelképesen. Ha elfogadjuk Jel. 11,8 azonosítását miszerint a nagy francia forradalomban 

megnyilvánuló ateizmus, lelkülete szerint megegyezik a Sodomában és Egyiptomban 

megnyilvánuló lelkülettel „a mely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, a hol a 

mi Urunk is megfeszíttetett.” Mely szerint Egyiptom az ateizmust jelöli. A „király” szó pedig 

politikai hatalmat jelöl a Bibliában. Akkor még a legegyszerűbb gondolkodás szerint is, ha 

összerakjuk ezeket a szavakat, csak arra juthatunk, hogy a végső idők déli királya egy ateista-

politikai hatalom. Ha tehát az ateizmus elesését (az öte elesett Jel. 17,10) úgy értékeljük, 

hogy az ma nem is létezik vagy egyáltalán nincs jelentősége, úgy kicsoda töltheti be a déli 

király szerepét? – hiszen az csak egy ateista politikai hatalom lehet. De mit jelent akkor az, 

hogy az öt elesett? Ezek a birodalmak különböző korszakok urai, vezető hatalmai voltak. A 

világhatalom, illetve nagyhatalom összpontosult a kezükben a maguk idejében, de már ebből 

a szempontból nincs jelentőségük, mivel letűntek, elmúltak. Letűnt Babilon, Médó-Perzsia, 

Görögország, Róma (ókori-középkori) és a nagy francia forradalom idején uralkodó ateista 

lelkület sem maradhatott meg. Mivel mind elmúltak, elestek a világhatalomban, illetve a 

nagyhatalomban betöltött vezető szereptől. Majd az írás így folytatja „az egyik van” - ezt az 

öt közül kell keresnünk, ez a mai Róma (az egyházi). (A régi fordítások itt pontosabbak 

mivel ezt mondják: „az öte elesett, az egyik ugyan vagyon” Iel. 17.10 (Aranyos) „Öt már 

elesett, az egyik még van” Jel 17,10 (Káldi Neovulgáta) „Ezekből öt elesett, egy megvan” Jel 

17,10 (Káldi).) Ő lesz a hatodik. Tehát a 4. Róma és a 6. Róma azonos. „A másik még el nem 

jött” mondja a hetedik királyról. Ez Babilon ő az utolsó király. „És mikor eljő kevés ideig 

kell annak megmaradni” - mindössze »egy óráig« Jel.18,19.  

 

De kicsoda a nyolcadik fenevad, amely volt és nincs? – hogy ezt megérthessük előbb meg 

kell értenünk a fenevad titkát Jel. 17,7-ből. „És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? 

Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek 

hét feje és tíz szarva van.” Mindenekelőtt melyik fenevadról is van szó pontosan? „És 
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lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely 

teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.” Jel. 17,3 

Tehát a 7 fejű 10 szarvú fenevad titkát keressük! A 7 fejű 10 szarvú fenevad Jel. 13,1-2 

szerint a tengerből bukkan fel:  

 

„És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő 

szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És e fenevad, a melyet láték, hasonló 

vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a 

sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat”. Ez a fenevad egyesíti 

elődei erejét, Babilonét, (oroszlán) Perzsiáét, (medve) Görögországét, (párduc) és a negyedik 

maga a fenevad Róma (a magyarázathoz lásd még Dániel 7,2-7-ig).  

 

A hétfejű - tízszarvú fenevad tehát Rómát jelképezi. Az angyal ennek a hatalomnak a 

titkáról beszél, ezt akarja megmutatni. De mi a titok valójában? A titok abban rejlik, hogy 

kicsoda ez a fenevad valójában, mi a lényege, mi az, amit el akar takarni, el akar rejteni 

magából?  Nem akarja, hogy ez felismerhetővé váljon, ezért álcázza magát. „Világosság 

angyalává” (Lásd 2 Kor. 11,13-15-ig) változtatja át magát, fölöltözik más ruhába, hogy 

előnyt szerezzen magának, és így hatalmat nyerjen az emberek lelkei felett. De ha 

megtévesztő öltözékéből levetkőztetjük, a vallási köntöst, amely betakarja, levetjük róla, 

akkor csak az marad, amit Jel.17,8 ír róla: „A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a 

mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve 

nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és 

nincs, noha van*.” Jel. 17,8 (* helyesbítve lesz / eljön) Vagyis kiviláglik, hogy Róma 

vallása (és a burkolt vallások is) nem más(ok), mint egy gyökeres ateizmus. Ez Róma 

titka.  Jel. 11,7 beszél arról, hogy a „mélységből feljövő fenevad” az ateizmust 

szimbolizálja. „És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad 

hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket.” Jel. 11,7 A „mélységből” szó jelzi, hogy 

ez is a démoni erők munkája. Isten mindent lát, mert „mindenek meztelenek és leplezetlenek” 

Zsid. 4,13 Ő előtte, és a titkokat is Ő jelenti meg.  

 

A fenevad, a melyet láttál - mondja az írás, a hétfejű tízszarvú fenevadról (Jel. 17,3). Majd 

folytatja a titkával. „Volt és nincs, és a mélységből jő fel” - amikor volt, akkor a 

mélységből jött fel, ezt látjuk a Jel. 11-ben a Nagy Francia Forradalom idején. „És a 

föld lakosai pedig csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ 

alapítása óta) látván a fenevadat…” (Vö. Jel. 11,7;10; 13,3) (Ezt a fenevadat az emberek 

hatalmáért bálványozták. Súlyos csapást mért az igazságra és a pápaságra is.) Ott 

(Franciaországban) vált uralkodóvá ez a lelkület előtte pedig megjelent Sodomában és 

Egyiptomban is (lásd Jel. 11,8). Ma viszont nincs. A nagy francia forradalom és 

kihatásai után eltűnt ez a forrongó forradalmi lelkület. Tehát „volt és nincs” de lesz, 

eljön helyes fordítás szerint. „volt és nincs és lesz/eljön” (Jel.17,8) görögből fordítva. A 

katolikus fordítás így fordít „amely volt, többé nincs, de ismét megjelenik” A református 

fordítás szerint „volt és nincsen, de megjelenik”. Mikor jelenik meg újból ez a lelkület? A 

történelem végén Babilon bukása után. Vagyis Babilon bukása után visszatér az 

Egyiptommal jelképezett ateizmus. „A fenevad pedig, a mely volt és nincs, az maga a 

nyolcadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.” Jel. 17,11 Tehát a „volt és nincs 

fenevad” az ateizmust jelenti. 

 

A hét közül való mondja az Írás: az ateizmust az 5.-kel azonosítottuk így most az 5. és a 

8. azonos lesz: „és a veszedelemre megy” –ezt is utoléri az ítélet. Mégis felmerül egy kérdés. 

Miért nevezi királyoknak a 7-et, és benne az 5.-et is, és a 8. miért nem király? Miben áll 
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a királyságuk? És a 8.-nak miért nincs királysága? Mert az utolsóra nem épül ki, 

hatalmi- szervezeti rendszer. Hatalma nem lesz tartós, közvetlen Krisztus visszajövetele 

előtt jut hatalomra ez a lelkület. Akkor, mint a nagy francia forradalom idején ez lesz a 

meghatározó az egész világon.  Az 5.-et azonban királynak is mondja a Biblia, mert 

arra szervezeti-hatalmi rendszer épült ki ebből lett a politikai ateizmus, ami máig is 

van.  

 

Most nézzük meg azt, ha Jel 17, 8-szerint a „volt és nincs” –et Rómával azonosítjuk. Róma 

„volt és nincs” ez szöges ellentétben áll azzal, hogy „az egyik van” amit szintén Rómával 

azonosítottunk. Hiszen, ha Róma ma van, és ezt a jelenre alkalmaztuk, mivel a van szó jelen 

idő, a volt csak a múltra vonatkozhat, mert ez múlt idő, a nincs, pedig megint csak a jelenre 

utal, mert ez jelen idő.  Akkor most Róma van vagy nincs? – mivel mindkét dolgot a „volt és 

nincs”-et és az „egyik van”-t is Rómával azonosítottuk. Ha pedig azt mondanánk, hogy a 4. 

az ókori – középkori Róma volt akkor sem lehetséges továbbá úgy azonosítani, hogy Róma az 

ma nincs mivel a 4. az ókori és középkori Róma és a 6. a mai Róma az „egyik van” 

megegyezik, azonos egymással. Továbbá honnét tudjuk, hogy mitől számítsuk azt, hogy volt 

és nincs? Ha azt mondjuk, hogy a „volt és nincs”ezt a Babiloni Rómával, kell azonosítani, 

ami ma még nincs, de volt az ókori Babilon idejében és eljön 7.-ként újból, és a hét közül is 

való, még így is felmerül egy akadály, hogy ez a fenevad a „volt és nincs” a mélységből jön 

fel (Jel. 17,8).  Babilon pedig a tengerből jött fel lásd. Dán 7,3-4. Tehát a „volt és nincs”-re 

nem tudjuk azt mondani hibátlanul, hogy az Babilon. Jel 17,8-ban elmondhatjuk persze, hogy 

a mélységből feljövő fenevad a démonikus erőket szimbolizálja, de ha nem határozzuk meg 

hibát követünk el. Mert a Biblia egészen világosan meghatározza nekünk Jel. 11. fejezetéből, 

annak 7. versében, hogy a mélységből feljövő fenevad nem más, mint az ateizmus. És ezt nem 

Babilonnal, hanem Sodomával és Egyiptommal hozhatjuk összefüggésbe, mert ott lett 

nyilvánvaló ez a lelkület. Továbbá az is törvényszerű, hogy egy állvallásos uralom 

összeroppanása után az ateizmus lelkülete áll be. Mint pl. Róma bukása után a francia 

forradalomban vagy a bálványimádó Egyiptomban, illetve Szodomában szintén erre a szintre 

jutottak. Ha Sátánt azonosítjuk a 8.-nak úgy a 7 közül valamelyikkel azonosnak kell lennie, 

mert a 8. a 7 közül való, azonban Sátán nem csak Róma mögött áll, (ha valaki csak Rómával 

akarná azonosítani) hanem az ateizmus mögött is de más birodalmak mögött is ő húzódik 

meg. - pl. Görög stb. Vagyis, ha Sátánt tesszük a 8.-nak nem tudjuk pusztán eggyel 

azonosítani olyannal, amelyik „a hét közül való” mert mivel ő áll mindegyik birodalom 

mögött így mindegyikkel azonos lenne.  

 

Ezeket a királyokat mind Igei alapon kell meghatároznunk! Ez azt jelenti, hogy az első négyet 

Dán. 7,17 –tel magyarázhatjuk, ahol a 4 világbirodalmat, amiket vadállatokhoz hasonlít az 

Írás, úgy mutat be mint „négy király, a kik támadnak e földön.” Dán. 7,17 A negyedik 

birodalom magában foglalja az ókori és középkori Rómát. Ennek bukása után jelenik meg az 

5. az ateizmus, amit szintén nem elég logikailag kimondanunk, hanem meg is kell 

határoznunk a Bibliából. Ide csak a Jel. 11,7-et tudjuk azonosítani „a mélységből feljövő 

fenevadat” 6.-ként azonosíthatjuk Rómát „az egyik van”-nal. 7.-ként beszélhetünk 

Babilonról, arról, amelyik még el nem jött, de mikor eljön „kevés ideig kell annak 

megmaradni” Jel.17,10 »egy óráig« Jel. 18,16. A 8. pedig, a hét közül való, Babilon bukása 

után következik. Az ókori Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és Róma már nem tér vissza. 

Ezért ezeket elvethetjük. Babilon bukása magába foglalja Róma bukását is. Tehát Babilon 

bukása után közvetlen nem lehet, sem Róma, sem Babilon. Így a 6. és 7. is kiesik. Tehát csak 
 

 A „volt és nincs” fenevadat azért sem tudjuk Rómával azonosítani, mert ez a 7 fejű 10 szarvú 

fenevad titka (a volt és nincs fenevad). Ha mégis Rómával azonosítanánk, akkor Róma titka Róma 

lenne, mert a 7 fejű 10 szarvú fenevad Rómát jelképezi. Ez viszont értelmetlen.  
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egy marad az 5.-ik. Ami már „volt és nincs de lesz/eljön.” A 8.-diknál a Biblia kiemeli, hogy 

„volt és nincs”, ezt csak a mélységből jövő fenevaddal kapcsolhatjuk össze „A fenevad, a 

melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre.” Jel. 17,8 Ha 

Sátánra alkalmaznánk, hogy volt és nincs, ennek nem volna értelme. Mivelhogy Sátán 

teremtése óta folyamatosan van. Jel. 17,11 –et már csak azért sem alkalmazhatjuk Sátánra, 

mert a Biblia itt egy fenevadról vagy más fordítás szerint vadállatról beszél, ami 

értelemszerűen sem lehet más, mint a mélységből feljövő fenevad. Ha itt közvetlenül 

Sátánról lenne szó akkor nem a fenevad, hanem a sárkány vagy kígyó szó állhatna a 

fenevad helyén. Különösen igaz ez Jelenések könyvére melyben, amikor az Írás közvetlenül 

Sátánról beszél 13 – szor említi a sárkány szót. A kígyót pedig 5-ször ebből 4-szer 

közvetlenül Sátánról van szó. A Károli fordítású Bibliában 37 – szer szerepel a fenevad szó, 

de egyetlenegyszer sem jelenti Sátánt közvetlenül. A református (MBT) Bibliafordításban 

34- szer szerepel a vadállat szó, amely megfelel a Károli fordításban lévő fenevadnak. De itt 

sem jelenti, egyetlenegyszer sem közvetlenül Sátánt a vadállat kifejezés.  A Katolikus 

fordításban 74 – szer szerepel a vadállat szó, de itt sem jelenti soha Sátánt közvetlenül. 

Továbbá nem sajátíthatjuk ki pusztán Sátánra azt, hogy a „veszedelemre megy” vagy más 

fordítás szerint „elmegy a kárhozatba”. Mivel minden Istenellenes erő ide fog jutni. (Márk 

16,16; 2 Thessz. 1,9; Jel 19,20; Jel. 20,10) „A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a 

nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.” Jel. 17,11 „A vadállat, amely volt, 

de többé nincs, lesz a nyolcadik, a hét közül való, de vesztébe is rohan.” Jel 17,11 (Kat. ford.) 

„A fenevad pedig, amely volt és nincs: ő a nyolcadik, a hét király családjából származik, és 

elmegy a kárhozatba.” Jel. 17,11 (MBT ford.) 

 

Most írjuk fel ezeket a Birodalmakat jelképeikkel együtt. Babilon elé kerül Asszíria, akinek 

hatalma alig valamivel kisebb, mint utána következő társáé. 

 

1. Babilon (Dán. 7,3-4; 17) (oroszlán) 

2. Médó - Perzsia (Dán. 7,5; 17) (medve) 

3. Görögország (Dán. 7,6; 17) (párduc)  

4. Róma – (ókori-középkori) (A Bibliában csak 4 tengerből feljövő fenevad létezik és nem 5. 

A negyedik tengerből feljövő fenevad magába foglalja az ókori és a középkori Rómát is. 

(Lásd Dán.7,2-7; 7-8; 11; 17; Jel. 13,1-3) (Dán. 2. fejezetében az ókori és a Pápai Róma is a 

’vas’-sal van jellemezve (Dán. 2,40-44))     

5. Ateizmus (Egyiptom) – jelképesen; (mélységből feljövő fenevad Jel.11,7) 

6. Róma (Asszíria) – jelképesen; (tengerből feljövő fenevad „de az ő halálos sebe 

meggyógyítatték; és csodálván az egész föld követé a fenevadat” Jel. 13,3; földből feljövő 

fenevad Jel.13,11) (USA) 

7. Babilon – ez több antikrisztusi erőt takar, melyeknek feje az ekkor már teljhatalmú Róma 

(A Babilon szintén jelkép.) „a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak 

megmaradni” Jel.17,10 (Jel. 17,12; 18,10;16;19; 21)   

8. Ateizmus (Egyiptom) (mélységből feljövő fenevad Jel.11,7) 

 

Vannak olyanok is, akik a hét királyt a Pápákkal szeretnék azonosítani, de ennek semmilyen 

Bibliai alapja nincs. Az ilyen jellegű azonosítás már akkor elbukik, ha Igehelyekkel kell 

igazolni egyenként a királyokat.   

 

Ezek a birodalmak emelkedtek ki a történelemben, ezért „hegyek” Ézsaiás prófétált „minden 

felemelkedett ellen, minden magas ellen”, és „minden magas hegyek ellen, és minden 

felemelkedett halmok ellen”, így végül e birodalmaknak is le kell tűnniük. Ezeknek „adaték 

hatalom” ideig-óráig. „Mert a seregek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és 
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minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. Minden magas hegyek ellen, és minden 

felemelkedett halmok ellen;” Ésa. 2,12, 14, „Elpusztítok hegyeket és halmokat,” Ésa. 42,15 

„Ímé, én teszlek éles, új cséplőhengerré, a melynek két éle van; hegyeket csépelj és zúzz 

össze, és a halmokat pozdorjává tegyed.” Ésa. 41,15 

 

A hegyeken folyt általában a legszörnyűbb bálványimádás is. A hegyek felett az asszony ül 

„A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül;” – ami jól mutatja, hogy a történelmet ez a 

burkolt vallásosság uralta. Utolsó képviselője ennek Róma (a jelképes Babilon). Róma 

városa hét dombon épült fel eredetileg. A KIA kommentár így ír erről. „Eredetileg Rómában 

tényleg volt hét domb a Tiberis folyó partján, melyeknek nevei: Palatinus, Aventinus, 

Caelius, Esquilius, Viminalis, Quirinalis és Capitolinus.”   

 

A hét hegy, hét király, hét fej: ezek a fejek azonosak a Sárkányon látható fejekkel, amely 

szintén hét fej. A fejek az irányítói hatalmat jelentik, a legfőbb szerveket, a legfőbb urakat. 

„Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz 

szarva, és az ő fejeiben hét korona;” Jel. 12,3 Néhány Igehelyet említenék a Bibliából, ahol 

láthatjuk, hogy a fej az irányítói hatalmat jelenti. „Ő fog néked kölcsönt adni, és nem te 

kölcsönzöl néki; ő fej lesz, te pedig fark leszel.” 5 Móz. 28,44 „És legyen veletek egy-egy 

férfiú mindenik törzsből, mindenik feje legyen az ő atyái házának” 4 Móz. 1,4 „Majd 

visszafordula Józsué ugyanazon időben és bevevé Hásort, királyát pedig fegyverrel megölé 

(Hásor ugyanis mindezeknek az országoknak feje volt az előtt);” Józs. 11,10 

 

Sátán ezeken a birodalmakon keresztül gyakorolta pusztító hatalmát. Ezek a birodalmak, 

rendszerek mind a maguk dicsőségét keresték. Telhetetlenségük együtt járt dicsvágyukkal. 

„Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség?” -a 

telhetetlenségről Péld. 25,27. Lényegük ugyanaz, mint Sátáné: szembehelyezkedni a menny 

Urával, hatalmával. Sátán betöltötte őket a maga lelkületével, a vádoló lelkülettel. „és az ő 

fejein a káromlásnak neve” Nem ismerték el Istent Uruknak. „És láték egy fenevadat feljőni 

a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a 

káromlásnak neve.” Jel. 13,1 

 

Ezek a birodalmak alkotják a történelem gerincét a „tíz szarvval”. Jel. 12,3: „És az ő fejeiben 

hét korona” - ezeken a birodalmakon keresztül mutatkozott meg Sátán dicsősége és hatalma a 

történelem folyamán. A „korona” = dicsőség, hatalom. „Mondd meg a királynak és a 

királynéasszonynak: Alázzátok meg magatokat, és üljetek veszteg, mert leesik fejetekről a ti 

dicsőségtek koronája!” Jer. 13,18 „Ama napon a seregek Ura lesz ékes koronája és 

dicsőséges koszorúja népe maradékának;” Ésa. 28,5 „És mikor megjelenik a főpásztor, 

elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.” 1 Pét. 5,4 (lásd még Ésa 62,3; Jób.19,9; 

Zsolt. 132,18; Fil. 4,1; 2 Tim. 2,5; Zsid. 2,9; 1 Thessz. 2,19-20; Zak. 9,16; Jel. 14,14; Zsolt 

21,4) 

 

Jel. 17,3 –ban olvashatunk egy pusztáról. „És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték 

egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek 

hét feje és tíz szarva vala.” Vajon melyik pusztáról lehet szó? Ez Sineár földje, ami síkság, 

pusztaság. „Sineár földén egy síkságot találának” 1 Móz. 11,2 Zakariás könyvében már 

találkoztunk vele, és az „asszony” is ott volt (lásd: Zak 5,7-11-ig). Jelenések 17,5 pedig meg 

is határozza nekünk, hogy az asszony Babilon. Babilon eredete a Sineár földjéről való. „És 

az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld 

útálatosságainak anyja.” De térjünk vissza Jel. 17,3-hoz. Ahol láthatjuk az asszonyt ülni a 

veres fenevadon. „és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon”. Tegyük fel a kérdést 
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kicsoda ez az asszony, és mit jelképez? Ez az asszony egy parázna asszony. Ami a hamis 

(hűtlen, hitehagyó) egyházat jelenti.  A parázna asszonyról lásd: Ezékiel 16. fej. Hóseás 7,4 

Jer. 2,20; Ezék. 16,32; 23,2-5 stb. De kit jelképez a „fenevad” (vadállat)? A Bibliában 

többféle fenevaddal (vadállattal) találkozunk. A „fenevad” gyűjtőfogalom is. A Sátáni erők 

gyűjtőneve. Babilon az oroszlán, Médó-Perzsia a medve, Görögország a párduc, Róma a 

fenevad, (amely minden elődjétől „különbözék” Dán. 7,19; 7,7).  A földből feljövő fenevad 

Amerika, a mélységből feljövő fenevad az Ateizmus, a tengerből feljövő fenevad pedig 

Róma. Ezek politikai hatalmak is. Bizonyos szempontból különbség van köztük, de 

lényegileg egyek. 

 

Most nézzük meg részletesebben kicsoda a Bibliában a tengerből feljövő fenevad! „Szóla 

Dániel, és monda: Látám az én látásomban éjszaka, és ímé, az égnek négy szele háborút 

támaszta a nagy tengeren; És négy nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a 

másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai valának. Nézém, míg szárnyai 

kitépettek, és felemelteték a földről, és mint valami ember, lábra állíttaték és emberi szív 

adaték néki. És ímé, más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kele egyik oldalára, és 

három oldalborda vala szájában fogai között, és így szólának néki: Kelj fel és egyél sok húst! 

Ez után látám, és ímé, egy másik, olyan mint a párducz, és négy madárszárnya vala a hátán; 

és négy feje vala az állatnak, és hatalom adaték néki. Ezek után látám éjszakai látásokban, és 

ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkivül erős; nagy vasfogai valának, falt és 

zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, a 

melyek előtte valának, és tíz szarva vala néki.” Dán. 7,2-7 

 

Most továbbá a 4.-kel foglalkozunk, és megnézzük, hogy ez „a tengerből feljövő fenevad” 

mit foglal magába. Először látjuk Jel. 13,1-2-ben az ókori Rómát. 

 

„És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő 

szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. 

És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az 

ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és 

nagy hatalmat.” Jel. 13,1-2  

 

Majd Jel. 13,3; 5-7-ben láthatjuk a középkori Rómát.  

 

„És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy 

cselekedjék negyvenkét hónapig. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, 

hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak. Az is adaték 

néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden 

nemzetségen, nyelven és népen.” Jel. 13,5-7 

 

A középkori Róma halálos sebet kap a nagy francia forradalom idején (Jel. 13,3). Vagyis a 

hét fejből a 4. fej, az ókori-középkori Róma, halálos sebet kap az 5.-től az ateizmustól, ami a 

4. után következik. (a fejek azonosak a hét királlyal Jel.17,9; lásd. Kat. ill. MBT. fordítás 

szerint) De ez a seb begyógyul tehát a 6.-ban Róma (az egyházi) már kezdi visszanyerni 

elvesztett hatalmát, de még nem nyeri vissza teljesen. De hatalma folyamatosan növekvőben 

van „lopva alig észrevetően növeli erejét” (NK 517. old.). „És látám, hogy egy az ő fejei 

közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és 

csodálván, az egész föld követé a fenevadat.” Jel. 13,3 
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Jel. 13,4; 6-8 a végső idők Asszír - Babiloni Rómájára is ráillik  

  

„És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt 

mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?” Jel. 13,4 

„Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő 

sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen 

hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. 

Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek 

könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.” Jel. 13,6-8 

 

Tehát a 4. tengerből feljövő fenevad, Róma minden korban lévő előfordulását egyesíti 

magában. Ebben a fogalomban benne van az ókori-középkori, újkori (Asszír-Róma) és az 

elkövetkezendő Babiloni Róma is.  

 

Ezek a nagy birodalmak (a hét király) Sátán alkotásai, saját képére formálta őket. Jel. 12,3-

ban látjuk Sátánt hét fejjel, és tíz szarval. „Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy 

veres sárkány,* a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;” Jel. 12,3 

Jel. 13,1-ben pedig az utolsó tengerből feljövő fenevadat, Rómát látjuk 7 fejjel, és 10 szarval. 

Itt már egészen hasonlít alkotójára, Sátánra. „És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a 

melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak 

neve. Jel. 13,1 De miért van Rómának is hét feje és tíz szarva, mint Sátánnak? Róma a Sátáni 

remekmű, az ördögi csúcsmodell. Nem csak Babilonból, Perzsiából, Görögországból 

található meg benne valami, hanem megtalálható benne az ateizmus is, és Róma összes 

megjelenési formáját egyesíti. Ha teljhatalma volna ma is falna és zúzna és lábaival a 

maradékot összetaposná, mint az ókorban vagy a középkorban. A mai Róma (Asszír) és a 

Bábeli Róma szintén meg van benne. Ha hatalmat kap, igazi természete nyilvánvalóvá válik. 

A hét fej erejét tehát egyesíti. De nem csak a hét fejét, hanem a 10 szarvét is fogja egyesíteni; 

mert az Európai államok, ismét neki adják majd „erejüket és hatalmukat” Jel.17,13 ahogy a 

középkorban is tették.  

 

Jel. 17,3-8–ban láthatjuk az asszonyt ülni a vörös fenevadon. Az asszony a hitehagyó egyház, 

ez a burkolt vallásosság, amely minden korban a politikai hatalom felett állt. Babilontól 

fogva napjainkig. Ma Róma egyszerre egyházi (asszony) és politikai hatalom is. (7 fejű 10 

szarvú fenevad). A magasabb rendű benne természetesen az egyházi hatalma. „És az 

asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.” Jel. 

17,18 Minden politikai hatalom kiszolgálója az egyháznak, valamelyik csak egy bizonyos 

szintig (ateizmus) valamelyik pedig teljesen (az utolsó tíz király). Az egyház befolyása, 

hatalma általában azért nagyobb és erősebb mert a legnagyobb a felelőssége (lelki felelősség) 

míg a politikai hatalmak felelőssége kisebb ők inkább az anyagi dolgokért felelősek. A 

Bibliában is találunk példát arra, hogy egy lelki-papi hatalom milyen nagy befolyással bír 

még egy ellenséges politikai hatalom felett is.  Jézus Krisztus megöletése, egy ártatlan halála, 

a papság nyomására történt. A római helytartó, Poncius Pilátus is engedett ennek. Vagy 

nézzük meg Pál apostolt: „Mikor pedig két esztendő elmúlt, Félix utóda Porcius Festus lőn; 

és a zsidóknak kedveskedni akarván Félix, Pált fogságban hagyá.” Csel. 24,27 

„Festus pedig a zsidóknak kedveskedni akarván, felelvén Pálnak, monda: Akarsz-é 

Jeruzsálembe felmenni és ott ítéltetni meg ezekről én előttem?” Csel. 25,9 „Abban az időben 

pedig Heródes király elkezde kegyetlenkedni némelyekkel, a gyülekezetből valók közül. 

megöleté pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel. És látván, hogy ez tetszik a 
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zsidóknak, föltette magában, hogy elfogatja Pétert is.” Csel. 12,1-3 A „zsidók” nem pusztán 

a népet jelentik, hanem a papságot is. Ők voltak Pál fő vádlói. (lásd. Csel. 18,14;17; 20,19) 

 

Most még egyszer visszatekintve nézzük meg miről beszéltem eddig. János apostol látott egy 

asszonyt „veres fenevadon”. A „veres” vagy „vörös” a vér színe. (lásd Jel. 12,3; 6,4) Tehát 

ennek az asszonynak, a fenevadnak „amelyet láttál”, - mondta az angyal az apostolnak; 7 

fejét és 10 szarvát kezdi részletezni az angyal (Jel. 17,1;3;6-8). Ezek után van szó a 7 fejről, 

majd a 10 szarvról, a látomás magyarázatának végén pedig újból visszatér az „asszonyra”, 

akinek hatalma van az összes többi felett. Az övé a főhatalom. Ő az, aki a hét hegyen, 

dombon ül. Ez a burkolt vallásosság Babilonban született, ő a „paráznáknak anyja” (Jel.17,5) 

Ma ezt Róma testesíti meg. „És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a 

paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.” Jel. 17,5 Itt nagyon igaz az a régi mondás, 

hogy »minden út Rómába vezet«. És valóban…. 

 

 
(Rajz: SG - Világtörténet II. Kötet 1962. 656. o.) 

   

Sok vallás közül legnagyobb ellenfele és vetélytársa az iszlám volt, ami még jelenleg is 

jelentős erőt képvisel. Bár Rómával szemben a középkortól fogva rendszerint alulmaradt. Ez 

a jövőben is így marad. A középkorban 7 keresztes hadjárat indult az iszlám ellen. Róma 

féltette gazdagságát és hatalmát. Az iszlámnak is nagy dicsősége és hatalma volt, azonban 

egyetlen korszakban sem jutott vezető hatalomra a világ felett, ezért nem is szerepel a hét 

hegy között. Josias Litsch 1840. aug. 11.–ére megjövendölte a Török Birodalom bukását, ami 
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be is következett (Jel. 9,14-15). Ezzel az iszlám valós világhatalmi igényei szertefoszlottak. 

A szeptember 11.-ki merénylet pedig ugyancsak súlyos csapás volt az iszlámra, hiszen egy 

vallás, amit terrorizmussal azonosítanak, nehezen juthat világhatalomra. Az iszlámról 

bővebben Jel 9. fejezete ír.   
 

 
(Rajz: SG) 

 

Mi lesz e hét hegynek, ezeknek a birodalmaknak a végső sorsa? Egy másik és hatalmasabb 

hegy (Krisztus birodalma) foglalja majd el helyüket. „Nézed vala, a míg egy kő leszakada kéz 

érintése nélkül, és letöré azt az állóképet vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzá azokat. 

Akkor egygyé zúzódék a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek mint a nyári szérűn a 

polyva, és felkapá azokat a szél, és helyöket sem találák azoknak. Az a kő pedig, a mely leüté 

az állóképet nagy hegygyé lőn, és betölté az egész földet.” Dán. 2,34-35 

 

Megjegyzés: A hét királynál a korszakok urai világhatalmak és nagyhatalmak is lehetnek, ez 

azért fontos, mert Egyiptom és Asszíria csak nagybirodalmak voltak és nem voltak 

világbirodalmak, mint a többiek. A Bibliából azt látjuk, hogy az első korszak ura az ókori 

Babilon. Asszíriát nem tudjuk Igei alapon az első helyre tenni csak Babilont (Dán. 7,17; 2,38). 

Az Újbabiloni birodalom később volt, mint az Újasszír birodalom ennek ellenére mégsem 

nevezi a Biblia az ókori Asszíriát a korszak urának, mert, ha ez így lenne, első helyre kerülne 

a birodalmak bemutatásánál.  Ebből azt lehet látni, hogy a Biblia az ókori asszír - babiloni 

időszakot itt egy korszaknak tartja, amelyben Babiloné a vezető szerep. A jelképes 

Egyiptomot (ateizmus forradalmi lelkülete) és Asszíriát (Róma) majd Babilont (teljhatalmú 

Róma) viszont mind-mind külön korszakként mutatja be.   

 

Egy – egy korszak rövidebb - hosszabb időszakot jelöl. A jelenlegi korszak ura Róma 

(Asszíria) ha az egész korszakot vesszük alapul. Külön fontos még egyszer kiemelni, hogy a 

Babiloni (teljhatalmú Róma) korszak után egy Egyiptomi (ateista) korszakról beszél a 

Szentírás. Ez amint a későbbiekben látni fogjuk, igen nagy jelentőséggel bír.  
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A végidőket 1798-tól a nagy francia forradalom idejétől négy korszakra osztja a Szentírás 

aszerint, hogy melyik démonikus hatalom a legerősebb az adott időszakban. Egyiptomi 

korszak, Asszír korszak, Babiloni korszak és ismét Egyiptomi korszak.  

Fel kell tennünk a kérdést tulajdonképpen a - hét királyról - szóló üzenet kiknek szól? Melyik 

korszakban élő embereknek? Egyértelműen a 6. Korszakban élő embereknek szól ez az 

üzenet. A Szentírás tényként megállapítja, hogy erre az időre, amiről beszél már ’az öte 

elesett’. Egy olyan időszakban, amikor ez még nem történt meg ez az Írás helyesen nem 

értelmezhető. A kinyilatkoztatás tehát azoknak szól, akik az 5 Bibliában említett hatalom 

után élnek. Ebben az időszakban tehát a 6. idejében az egyik az 5 közül még van. A 7. pedig 

’még el nem jött’ (7. Korszak). Ezt szintén tényként állapítja meg a Szentírás. Amelyből 

szintén az következik, hogy a 6. Korszakban élő embereknek szól ez az üzenet.  

Tehát mi valójában a kérdés itt? Hogy milyen birodalmak voltak előttünk a múltban? (az öte 

elesett) Ki az, aki egyszer már konkrétan is létezett a múltban, de ma is van és uralkodik? 

Milyen birodalom várható még a jövőben? – Jézus Krisztus 2. visszajöveteléig. Tehát még 

egyszer egyszerűen: az ’az öte elesett’ ez a múlt; a jelen ’az egyik még van’; a jövő pedig a ’a 

másik még el nem jött’.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végjegyzet 

 

* A sárkány, amely Sátánt jelképezi a Bibliában valamikor valóságos állat volt. Szárazföldön 

és vízben is egyaránt élt. Egy szkíta eredetű arany melldísz leleten megőrződött a néhai 



12 
 

sárkányok emléke. A lelet a hétköznapi életből ábrázol mindennapi foglalatosságokat házi és 

vad állatokat, a nyakéken érdekes képet láthatunk sárkányokról, amelyek éppen lovakat 

támadnak meg. A korabeli művészek annyira élethűen örökítették meg a jeleneteket, hogy 

szinte megelevenedik előttünk az ábrázolás. Nagyon precízen és jól kidolgozott munka.  

 

 
Arany nyakék 48 figurával, Szkíta, Kr. e. 4. század Tovsta Mogila (sír) Dnyipropetrovszk régió 

Ukrajnai Kincsek Múzeuma, Kijev (Fotó: Valerij Mehonosin – SG) 
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(Fotó: Valerij Mehonosin – SG) 

 

(Fotó: Valerij Mehonosin – SG) 
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Oroszlánok lovat támadnak meg (Fotó: Valerij Mehonosin – SG) 

 

 
(Fotó: Valerij Mehonosin – SG) 

 

Ezek a sárkányok nem mitikus vagy mesebeli lények, hanem nagyon is valóságosak, a 

melldíszen szerepelnek még oroszlánok amint éppen ők is zsákmányt, ejtenek el - egy 

szarvast és vaddisznót. A melldíszen szereplő állatok hiuz vagy valamilyen nagymacska, 

kutyák, nyulak, ló a csikójával, szöcske és madár, tehén a borjával és hal is. Míg a felső 

sorban lévő háziállatok középpontjában az emberek állnak. Addig az alsó sorban lévő 

vadállatokat ábrázoló motívumok középpontjában éppen a ragadozó sárkányok állnak. Ami 

jól mutatja, hogy a sárkány volt a csúcsragadozó.  
   

A szkíta melldíszhez hasonló ábrázolással találkozunk egy évszázadokkal korábbi etruszk 

szarkofágon is. A szarkofág egyik oldalán látható jelenetben oroszlánok szaggatnak szét egy 

bikát vagy bölényt. A szarkofág másik oldalán látható jelenetben sárkányok támadnak meg 
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egy lovat, éppen úgy, mint a szkíta leleten. Egy etruszkológus (Massimo Pallottino) a 

következőképpen nyilatkozik az etruszk művészeti ábrázolások valósághoz ragaszkodó 

megjelenítéséről: „Az etruszk ábrázolóművészet viszont, úgy látszik, a keleti népek elbeszélő 

jellegű előadásmódjához kapcsolódik, és szereti a háttér valószerű ábrázolását. Így a 

sírfestészet és –szobrászat bevezet, mondhatnánk bedob egy felidézett valóság kellős 

közepébe, és akármilyen naivak és stilizáltak is megjelenítési formái és technikája, a 

legnagyobb mértékben, szinte fényképszerűen hű a téma visszaadásában. Aki formanyelvük 

nehézségei ellenére tud olvasni ezekből a képekből, aki le tudja őket „fordítani” – de gyakran 

még a fordításra sincs szükség-, azt hozzásegítik, hogy teljesen részt vehessen lakomákon, 

táncokban, játékokon, ahogy részt vehetett valaki kétezerötszáz évvel ezelőtt. És a jelenet 

általában hűséges ábrázolásával együtt jár az aprólékos hűség a berendezés és a ruházat 

egyes részleteinek megörökítésében.”1  

 

 
 

 
Szarkofág két oldala orientális stílusú domborművel. Vulci i.e. VIII. sz. 

(Kenediné Szántó Lívia: Az etruszkok nyomában Corvina Kiadó 1977. 111. o.) 
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Jöjjön még néhány hasonló lelet Svájcból! 
 

 
Svájc (Basel, Antiken Museum) (Fotó: SG) 

 

 

 
Svájc (Basel, Antiken Museum) (Fotó: SG) 
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Svájc (Basel, Antiken Museum) (Fotók: SG) 

 

 

 
 

 

A Bibliában több helyen is szárnyas sárkányról olvasunk, pl. Ésa. 14,29; 30,6 és számos 

Igehelyen hozza kapcsolatba a kígyóval a sárkányokat. pl. Zsolt. 91,13. Ha éppen a Biblia 

hasonlatként is használja a sárkány szót, akkor sem használ valótlan hasonlatot. Josephus 

Flavius „A ZSIDÓK TÖRTÉNETE” című művében „szárnyas kígyókat” említ a Mózes 

korabeli Szerecsenországban.2  
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Szintén egy szkíta szarvas ábrázolás hátsó részén láthatunk egy szárnyas sárkányt. 

 

 
 

Teremtéspárti tudósok, többen gondolják azt, hogy a dinoszauruszokat sárkányoknak 

nevezték. A sárkányok számos legendában is megmaradtak, ami mutatja, hogy az emberiség 

megőrizte emlékezetüket. Zsoltárok könyve 148,7 régi fordításban így hangzik: „Ditsérjétek 

az URat földi állatok, sárkányok és minden mélységek.” Sólt. 148.7 (Aranyos) 
 

Jób könyvében, a második hatalmas és félelmetes állat, a Leviáthán. Akinek az ember nem 

lehet vetélytársa. Félelmetes erejű, vízben, tengerben élő állat. Erős páncélzat védi. 

Félelmetes fegyvere a fogsora. A ragadozók királya. A Biblia szimbolizálja rajta Isten és a 

Sátán erejét is.   

 

„Kihúzhatod-é a leviáthánt horoggal, leszoríthatod-é a nyelvét kötéllel? Húzhatsz-é gúzst az 

orrába, az állát szigonynyal átfurhatod-é? Vajjon járul-é elődbe sok könyörgéssel, avagy 

szól-é hozzád sima beszédekkel? Vajjon frigyet köt-é veled, hogy fogadd őt örökös szolgádul? 

Játszhatol-é vele, miként egy madárral; gyermekeid kedvéért megkötözheted-é? 

Alkudozhatnak-é felette a társak, vagy a kalmárok közt feloszthatják-é azt? Tele rakhatod-é 

nyársakkal a bőrét, avagy szigonynyal a fejét? Vesd rá a kezedet, de megemlékezzél, hogy a 

harczot nem ismételed. Ímé, az ő reménykedése csalárd; puszta látása is halálra ijeszt! Nincs 

oly merész, a ki őt felverje. Ki hát az, a ki velem szállna szembe? Ki adott nékem elébb, hogy 

azt visszafizessem? A mi az ég alatt van, mind enyém!Nem hallgathatom el testének részeit, 

erejének mivoltát, alkotásának szépségét. Ki takarhatja fel ruhája felszínét; két sor foga közé 

kicsoda hatol be? Ki nyitotta fel orczájának ajtait? Fogainak sorai körül rémület lakik! 

Büszkesége a csatornás pajzsok, összetartva mintegy szorító pecséttel. Egyik szorosan a 

másikhoz lapul, hogy közéje levegő se megy. Egyik a másikhoz tapad, egymást tartják, 

egymástól elszakadhatatlanok. Tüsszentése fényt sugároz ki, és szemei, mint a hajnal 

szempillái. A szájából szövétnekek jőnek ki, és tüzes szikrák omlanak ki. Orrlyukaiból gőz 

lövel elő, mint a forró fazékból és üstből. Lehellete meggyujtja a holt szenet, és a szájából 

láng lövel elő. Nyakszirtjén az erő tanyáz, előtte félelem ugrándozik. Testének részei 

egymáshoz tapadtak; kemény önmagában és nem izeg-mozog. Szíve kemény, mint a kő, oly 

kemény, mint az alsó malomkő. Hogyha felkél, hősök is remegnek; ijedtökben veszteg állnak. 

Ha éri is a fegyver, nem áll meg benne, legyen bár dárda, kopja vagy kelevéz. Annyiba veszi a 

vasat, mint a pozdorját, az aczélt, mint a korhadt fát. A nyíl vesszője el nem űzi őt, a 
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parittyakövek pozdorjává változnak rajta. Pozdorjának tartja a buzogányütést is, és kineveti a 

bárd suhogását. Alatta éles cserepek vannak; mint szeges borona hentereg az iszap felett. 

Felkavarja a mély vizet, mint a fazekat, a tengert olyanná teszi, mint a festékedény. Maga után 

világos ösvényt hagy, azt hinné valaki, a tenger megőszült. Nincs e földön hozzá hasonló, a 

mely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen. Lenéz minden nagy állatot, ő a király minden 

ragadozó felett.” Jób. 41,1-34 

 

Bizonyos fordítások itt a krokodilt fordítják. De itt is van néhány olyan jellegzetesség, amely 

nem illik a krokodilra pl. „A szájából szövétnekek jőnek ki, és tüzes szikrák omlanak ki.” 

                                        „Lehellete meggyujtja a holt szenet, és a szájából láng lövel elő.” 

 

Ézsaiás 27,1 szerint egy „futó” ill. „keringő kígyó”-ról van szó, amely a tengerben él. Melyet 

a Bibliánk sárkánynak is nevez. „Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős 

kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a 

tengerben van”. Ésa. 27,1 Ámós 9,3 említi még a tenger fenekén élő kígyót. „és ha szemeim 

elől a tenger fenekére bújnának is, ott is parancsolok a kígyónak és megmarja őket.” 

 

A tűzokádó sárkány képe nem csak Kínából maradt fenn ránk, hanem megtalálható az ókori 

Egyiptomban is, amelyet a Szentírás a kígyók, és sárkányok földjének nevez (Ésa. 30,6). 

Hatsepszut királynő egyik feliratában a tüzet köpő ureusz kígyóról beszél. „És most 

megjelentem mint Hórusz és a homlokomat övező ureusz tüzet köp ellenségeimre.”3 „A déli 

oktalan állatok ellen való terhes jövendőmondás: A nyomorúságnak és szorongatásnak 

földében hím és nőstény oroszlán kijőnek onnét, baziliskus és tüzes szárnyas kígyó, azok ellen 

a kik viszik az ő gazdagságukat szamarak hátán, és tevéknek hátakon az ő kincseket a népnek, 

mely nem használ.” Ésa. 30,6 (Károli 1910-es Bibliaford.)  

„Jövendölés dél barma ellen: A nyomor és a szorongatás földén keresztül, a honnan nőstény 

és hím oroszlán és viperák és szárnyas sárkányok jőnek ki; viszik szamárcsikók hátán 

gazdagságukat, és a tevéknek púpján kincsöket a népnek, amely pedig nem használ.” (Károli) 

„Fenyegető jövendölés Dél Behemótja ellen: A nyomorúság és elnyomás országába, ahol a 

nőstény és a hím oroszlán, a vipera és a repülő sárkány él, oda viszik szamarak hátán 

vagyonukat, tevék púpján kincseiket a haszontalan népnek,” Ésa. 30,6 (MBT ford.)    
 „Jövendölés a Negeb vadállatai ellen: A nyomorúság és ínség földjén át, ott, ahol nőstény- és 

hímoroszlán, vipera és szárnyaskígyó tanyázik, szamarak hátán viszik gazdagságukat és tevék 

púpján kincseiket olyan népnek, amely nem használhat nekik.” Iz. 30,6 (Kat. ford.)  

„A „Nílus királynőjét” héberül Micrajimnak, azaz „nyomorgatásnak” nevezik”.4 Hérodotosz 

szintén szárnyas kígyókat említ Egyiptomban. „Butó városától nem messze felkerestem 

Arábiának egy vidékét, hogy a szárnyas kígyók után tudakozódjam. Odaérkezve temérdek 

kígyócsontot és hátgerincet láttam. Nagy halmokat figyelhettem meg, amelyeket számtalan 

nagy, kisebb és még kisebb hátgerinc alkotott. Annak a vidéknek,* ahol a hátgerincek 

felhalmozódtak, ilyen a fekvése: hegyszorosokon át jutunk el egy nagy síkságra, amely az 

egyiptomi sík földdel határos. Azt beszélik, hogy tavasz beköszöntével a szárnyas kígyók útra 

kelnek Arábiából Egyiptom felé. De az íbiszmadarak a vidék határáig elébük repülnek, s nem 

engedik be a kígyókat, hanem elpusztítják őket. Az arabok szerint az egyiptomiak körében 

ezért van oly nagy tisztelete az íbisznek, s maguk az egyiptomiak is azt állítják, hogy emiatt 

tisztelik ezt a madarat…A kígyók alakja olyan, mint a vízikígyóké, szárnyukon nincs toll, s 

leginkább a denevér szárnyához hasonlít.”5  (* A Nílus delta keleti részén fekvő Tumilát 

Wadi-t írja le.) Eredetileg a kígyónak szárnyai voltak és csodálatosan szép látványt nyújtott. 

„Akkor még a kígyó volt az egyik legbölcsebb és legszebb teremtmény a földön. Szárnyai 

voltak és lángoló arany színben a levegőt szelve káprázatos látványt nyújtott.”6 Az átok 

következtében azonban a vonzó teremtményből egy visszataszító és undorító lény lett. „És 
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monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és 

minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.” 1 Móz. 3,14 

A kígyó, ahogy korcsosult idővel elveszítette a repülésre való képességét.    
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