A templom megmérése
Az Isten újszövetségi, vagy szellemi templomával kapcsolatos fontosabb esemény a naonnak, a hívők közösségének megmérettetése lesz. Erre az utolsó időkben kerül sor, és
közvetlenül megelőzi a két tanúbizonyság szolgálatának és a nagy nyomorúságnak az 1260 napos,
illetve a negyvenkét hónapos periódusát. A Jelenések 11:1-3-ban olvasható sorokat sokan úgy
értelmezik, hogy ott a zsidók által valamikor a közeljövőben felépítendő III. templomról van szó.
Ez az értelmezésmód, mint azt látni fogjuk, nem állja meg a helyét. A templom megmérése Isten
szellemi népének a megmérettetését jelenti.
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A Jelenések 11:1-2 versei rámutatnak arra, hogy a naon meg lesz mérve, s ennek pontos
jelentőségét kevesen értik meg igazán:
Jelenések 11:1-3 1 Ekkor bírói pálcához hasonló, mérővesszőt adtak a kezembe, és ez a szó
hangzott: "Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát [naon], az oltárt és az ott imádkozókat;
2
de a templom külső udvarát hagyd ki, és ne mérd meg, mert megadatott a pogányoknak,
hogy a szent várost tapodják negyvenkét hónapig. 3 Az én két tanúmnak pedig megadom,
hogy ezerkétszázhatvan napig prófétáljanak zsákruhába öltözve".

Mit jelent ez a megmérettetés? Az első kőtemplomnak (hierion) paramétereit maga Isten adta
meg, ahogyan a millenniumi III. fizikai templom terveit és métereit is Isten adja meg. Csakhogy
az egyik már elmúlt, a másik pedig a Millennium idején fog szolgálatba állni. Mint azt a
templommal foglalkozó sorozatunkban láttuk, az egyházkorszak időszaka alatt egy szellemi

templom funkcionál, aminek élő köveit az egyéni hívők teszik ki (1Pét. 2:5). Ennek megfelelően
az idézetben nem egy hierion [fizikai kőtemplom] megméretéséről van szó, hanem annak a naonnak, vagy a szentélynek, amit Péter és Pál apostolok következetesen és kizárólagosan az egyházra
vonatkoztattak a leveleikben ((1Kor. 3:16-17, 6:9; 2Kor. 6:16; Ef. 2:19-22). Másszóval, az egyház
egésze és az abban szolgálók, annak egyéni “élő kövei” kerülnek megmérettetésre. Fel sem
tételezhetjük, hogy itt valóban egy fizikai épület paraméretei lennének bármi oknál fogva
fontosak Isten számára, vagy azt, hogy az abban szolgálók “ruhaméreteit” veteti le Isten. Az adott
információk semmiképpen nem támasztják alá azt a sokak által vallott téves nézetet, hogy itt a
zsidók által felépített III. templomról van szó. E nézet hívei szerint a pogányok csakis a templom
külső udvarát lesznek képesek megtaposni, ami azonban ellentmond annak a nézetüknek, hogy az
Antikriszus magába a templomba fog beülni (Nem mellékesen, a leírás szerint a pogányok nem
csak a templom udvarát tapossák meg, hanem Jeruzsálem városát is). Miről is van itt szó
valójában?
Nos, az előző fejezetben azt olvashatjuk, hogy, közelgő hetedik trombitaszóra bevégeztetik
mindaz, amit a próféták kinyilatkoztak. Az események tehát felgyorsulnak, s ennek része a 11.
fejezet tartalmi mondanivalója is.
A Szentírásban több helyen is olvashatunk egy nép megméréséről, ahol az adott közösség
cselekedetei az Isten törvényének mércéje szerint mérettetik meg, s kerül elbírálás alá. Ezt
röviden erkölcsi mércének nevezzük, amint azt az alábbi példa is mutatja:
2Királyok 21:13 12… Bizony, szerencsétlenséget hozok Jeruzsálemre és Júdára, úgyhogy
akik hallanak felőle, zúgni fog tőle mindkét fülük. 13Olyan mérőzsinórt vetek
Jeruzsálemre, mint Szamáriára, és olyan mérőónt, mint Acháb házára. Kitörlöm
Jeruzsálemet, ahogy a tálat szokták kitörölni, aztán, amikor kitörülték,
lefordítják. 14Eltaszítom örökségem maradékát, ellenségei kezére adom, hadd legyenek
ellenségeik zsákmánya és prédája ...

A fentiekben a megmérettetésnek nagyon negatív eredménye volt, s Isten csapásokkal súlytotta a
könnyűnek találtatott népét és Jeruzsálemet. A megmérés eredménye természetesen lehet pozitív
is az igazak esetében. A Jelenésekhez hasonló leírást kapunk Zakariás prófétától is:
Zakariás 2:1-8 1Felemelém ismét szemeimet, és ímé, láték egy férfiút és a kezében mérőkötelet. 2És mondám: Hová mégy te? És mondá nékem: Megmérni Jeruzsálemet, hogy
lássam: mennyi a széle és mennyi a hossza? 3És ímé, az angyal, a ki beszél vala velem,
kijöve, és más angyal is kijöve eléje. 4És monda annak: Fuss, és szólj e gyermekhez,
mondván: Kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne levő emberek és barmok
sokasága miatt. 5Én pedig, szól az Úr, tűz-fal leszek körülötte és megdicsőítem magamat ő
benne! 6Jaj, jaj! Fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé

szórtalak szét titeket, szól az Úr. 7Jaj Sion! Szabadítsd ki magadat, ki Babilon leányánál
lakozol. 8Mert így szól a Seregeknek Ura: Dicsőség után küldött engem a pogányokhoz, a
kik fosztogatnak titeket, mert a ki titeket bánt, az ő szemefényét bántja.

Itt Izrael hű maradékáról van szó. És még egy további „templommérésről” az Ezékiel 40.
fejezetében olvashatunk, ahol láthatóan a millenniumi templomépület (vagyis a valós III.
kőtemplom) bizonyos fizikai paraméterei vannak felvázolva.
A megmérettetés, az ítélet az Isten házával kezdődik (1Pét. 4:27). A Jelenések 11-ben vázoltak
szerint Isten szellemi népének a megmérettetése által fog eldőlni az, hogy méltók e a próbákból
való megmenekülésre, vagy hiányosságaik miatt át kell menniük azokon. Az utóbbi kategória
tagjainak át kell menni a tűz próbáján, hogy teljes legyen a tisztulásuk, vagyis, hogy felkészítsék
magukat a vőlegényével való találkozásra, és a vele való egybekelésre.
Lesznek olyanok, akik megfelelő szellemi állapotban találtatnak az isten szellemi szentélyének
megmérésekor és ezért megtarttatnak a világra eljövő nagy nyomorúság páratlan próbáitól.
Jelenések 3:10-12 10Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is
megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy
megpróbálja e föld lakosait. 11Ímé eljövök hamar: tartsd meg a mi nálad van, hogy senki
el ne vegye a te koronádat. 12A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek
templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az
én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az én Istenemtől,
és az én új nevemet.

Mint már ismételten láttuk azt, az egyház az Isten szellemi temploma (1Kor. 3:16; 2Kor. 6:16),
aminek Jézus Krisztus a szegletköve, a próféták és apostolok pedig annak alapkövei (Er. 2:20).
Ezen alapokra épül fel az „élő kövekből” álló templom (1Pét. 2:5). Mivel az oszlopok ugyancsak
nagyon fontos tartóelemi egy épületnek, ez azt jelenti, hogy a diadalmasak fontos pozíciókat
nyernek el ebben az élő épületben.
Másoknak azonban szükséges lesz az ingadozó, kétséges hitüket a tűz próbája által bizonyítani és
tökéletesíteni, amint azt A pusztai menedék egyháza című írásban részletesen felvázoltuk.
Ezek a hívők a nagy nyomorúság megpróbáltatásaiban, szenvedéseket, esetleg mártírhalált
elszenvedve teszik késszé, vagy teljessé magukat és bizonyítják hitük valóságát, hogy az első
feltámadásban van részük, illetve az üdvösségük biztos legyen:
Jelenések 7:13-14 … Ezek, a kik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? 14És
mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy
nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány
vérében.

Jelenések 19:7-8 7Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a
Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, 8És adatott annak, hogy
felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos
cselekedetei. (lásd még Héb. 11:35)

Ebben a megméretésben csakis az Isten igaz imádói, az új Szövetség alatt álló, és a szellemi
templomhoz tartozó, az oltár körül szolgáló (szellemi papság) részesül. Magyarán az igaz
keresztény hívők. Emlékeztetessük magunkat arra, hogy a templom megmérésének idején, az
egyetlen érvényben lévő szövetség az az új Szövetség. A megméretés alapján dől el az, hogy Isten
népe mennyire áll készen a vőlegény megjelenésére, s vele az ítéletre. Az ítélet ugyanis az Isten
szellemi házával, az egyházzal kezdődik (1Pét. 4:17), aminek nyertesei az első, jobb feltámadásban
jutnak örök, dicsőséges életre. A hiányosnak talált hívőknek a nagy nyomorúság ad lehetőséget
arra, hogy bizonyítsák hitük erejét, és a nagy szenvedések árán tisztítsák meg magukat e világtól.
De mi a helyzet a templom külső udvarával, ami nem lett ekkor megmérve? Mi ennek a
jelentősege? Mint az korábban már ismertetve volt, a templom külső udvara a pogányok számára
fenntartott terület volt, vagyis azoké, akik nem álltak szövetségben Istennel, noha a maguk
módján tisztelték és megvallották Izrael Istenét. Ez egy ellentmondásos hely volt, mert noha a
templomkomplexus részét képezte és névlegesen Izrael Istenét imádták, de itt helyezkedtek el az
árusok, a pénzváltók is, és az istenimádat látszata ellenére az egész egy nagyon látványos vallási
bazár volt – mint sok mai felekezet cirkuszi produkciója. Így ide tartoznak az olyan “hívő”
emberek is, akik névlegesen megvallják ugyan Izrael Istenét, felszínesen keresztények, de
életvitelükben mindvégig pogányok maradtak.
Mivel ez az udvar nem lett megmérve, azt jelenti, hogy a pogányok [az eddig el nem hívottak]
ekkor nem kerültek ítélet alá (itt nem a bűnös tettek fizikai megítéléséről és büntetéséről van szó,
hanem az üdvösségre való ítéletről). Mint tudjuk, e korban csak Isten egyháza van az üdvösségre
elhívva, s ezért is kezdődik az ítélet az Isten házával. A külső udvar, illetve az ott tartózkodó
pogányok pedig azért nem lettek megmérve, mert ők csak a második feltámadásban, a nagy fehér
trón ítélőszéke előtt (Jel. 20:11-15) kerülnek ítélet, vagy megméretés alá (lásd még Az ítélet
periódusai című írást).
A templom megmérésének leírása a következő sorral egészítődik ki: „a [pogányok] a szent várost
negyvenkét hónapon át tapodni fogják.” Majd ezt követi a két tanúbizonyság 1260 napos
tanúbizonysága. Ez konkrét időkeretbe helyezi a templom megmérését, ami a három és fél éves
nagy nyomorúság előtt megy végbe. Jeruzsálem pusztulásával és párhuzamosan az egyház
üldöztetésével (Mt. 24:21) kezdetét veszi a fizikai izraeliták üldöztetése, azaz, Jákob tizenkét
törzsének nyomorúsága is (Jer. 30:7). Az egyház azon tagjai, akik a „laodíceai szellemiséget”
képviselik a fenevad kezébe adatnak (Jel. 13:7), a fizikai izraelitákkal együtt. Krisztus maga is utalt
Jeruzsálem megtaposására: „Ha azonban azt látnátok, hogy Jeruzsálemet [ostrom] tábor veszi
körül, akkor ismerjétek fel, hogy elpusztulása közel van.” (Luk. 21:20). Mi több, a következő
sorokban magára a templom megmérésére, illetve az azt követő állapotokra utal:

Lukács 21:21-22 21 Akkor, majd akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekbe, akik a
városban lesznek, távozzanak belőle. Akik a mezőn lesznek, ne menjenek a városba.
22 Mert az igazságszolgáltatás napjai lesznek azok, amikor minden beteljesedik, amit
megírtak [v.ö. Jel. 10:7]. 23 Jaj lesz azokban a napokban a terhes és szoptatós
asszonyoknak. Mert erős kényszer ül akkor a földön, és harag sújtja majd ezt a népet.
24 Kard éle által hullanak el, és az összes nemzetek közé fogságra viszik őket. Jeruzsálemet
a nemzetek fogják tapodni, míg csak a nemzetekre kiszabott időszakok el nem telnek.
25 Azután jelek fognak támadni a napon, holdon és csillagokon, a földön olyan szorongás
ül majd a nemzetekre, mint amilyen a zúgó és hánykódó tengeren érzett bizonytalanság.

A Jeruzsálemet körülvevő seregek láttán, az igazak elmenekülnek a „pusztába”, míg az erre
érdemtelen hívőkre, valamint a testi izraelitákra a három és fél éven át tartó nagy nyomorúság
vár. Ez idő alatt lesz a pogányok által Jeruzsálem megtapodva. Ez lesz az az idő, idők és fél idő,
amikor bekövetkezik Isten szent népe erejének megrontása (Dán. 12:7), amikor Jeruzsálemet
megtiporják a pogányok (Jel. 11:2), a fenevad hatalmának 42 hónapon át tartó ideje alatt (Jel.
13:5). És végül, de nem utolsó sorban ez lesz az az idő, amikor a törvénytipró beül az Isten
naonjába és szövetséget köt, sokak elesését okozza és felállítja a pusztító utálatosságot (Dn. 8:11-

12; 9:27; 2Thessz. 2:3-5).

Valóban meg lehet Isten népét téveszteni?
Szögezzük le, a Jelenések 11-ben felvázolt szentély az az Isten szellemi temploma, az egyház, amit
a Jelenések 11:19 felvázol. Az igaz hívők Krisztus által a mennyeiekbe (mennyei, vagyis a szellemi
templomba) ültettek be (Ef. 2:6). Ez az a szellemi templom, amelyben Isten lakozik, nem emberek
általa épített kőtemplomban (Ap.Csel. 7:48). Ez a templom megmérettetik, s a méltatlanok miatt
megnyitja kapuit az antikrisztus számár, aki “beül” oda és sokakat elcsábít, eltántorít a hittől, az őt
megtagadó igazakat pedig halálosan üldözni fogja.
Dániel 11:31-33 31Parancsára előállnak csapatai. Meggyalázzák a megerősített szentélyt,
megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják az iszonyatos bálványt. 32Akik vétkeztek a
szövetség ellen, azokat [ravasz módon] ráveszi, hogy elhagyják hitüket. De azok, akik
ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. 33A nép okosai sokakat meggyőznek,
de fegyver, tűz, fogság és fosztogatás miatt elesnek egy időre.

Pálnak a Tesszalonikai levélben olvasható figyelmeztetései sem a zsidókhoz, hanem az igaz
keresztény hívőkhöz szól, tartalma egyedül őket érinti, miközben rámutat, hogy tévútra
kerülhetnek:
2Tesszalonikai 2:3-4 3 Senki semmi módon tévútra ne csaljon benneteket [titeket,
hívőket]. Mert nem jön el addig az Úrnak napja, amíg előzőleg el nem jön az elpártolás
[köztetek, hívők között], és le nem lepleződik a törvénytiprás embere [a hű maradék

előtt/által], a veszedelem fia, 4 aki ellene lesz mindennek, amit Istennek neveznek vagy
istentisztelet tárgya, s azok fölé emelkedik annyira, hogy beül az Isten templomába (naon),
és Istenként kelleti magát.

A veszedelem fia az természetesen maga az utolsó időkben feltűnő antikrisztus lesz. Tudjuk, hogy
ez a sátáni géniusz a szellemi megtévesztés mestereként, ha lehet, „elhiteti még az isten

választottait is” (vö. Mt. 24:24). Sokan ezt képletes túlzásnak tartják, márpedig Pál is megerősíti
ezt, amikor azt mondja, hogy a megtévesztése miatt valóban lesznek olyanok, akik elpártolnak
majd az igazságtól és a hittől.
Pontosan akként, ahogyan ezt Dániel próféta megjövendölte, miszerint az Antikrisztus

„szövetségszegésre bírja azokat, akiket képes rávenni arra, hogy elhagyják a hitüket” (vö. Dán.
11:32). Bármennyire is szeretnék sokan ezt a próféciát a zsidókra vonatkoztatni, ma egyetlen
érvényes szövetség áll fenn, egy igaz hit létezik, a Jézus áldozata által elérhetővé tett új Szövetség
és a hit általi szellemi szolgálat. Istentől, az igazságtól, a szövetségtől pedig csakis az pártolhat el,
aki ismeri az igazságot és szövetségi viszonyban áll Istennel. A valóság az, hogy fizikai szinten a
zsidók ezt az elpártolást kétezer évvel ezelőtt elkövették, amikor hitetlenségüknél fogva
megtagadták Krisztust és az általa elérhető szellemi szövetséget. Emiatt nekik továbbra is lepel
van a szemükön, teljesen vakok az igazságot illetően (Róm. 11:7; 2Kor. 3:14), a velük kötött
Ószövetség pedig régen felbontatott és érvényét vesztette (2Kor. 5:17). A vaknak már nem kell
elvenni a látását, az eleve megtévesztett embereket pedig nem szükséges megtéveszteni, legfeljebb
mélyebbre sodorni őket a hamisság bugyraiban, ami napi szinten meg is történik velük. Az
Antikrisztus célkeresztjében az igaz hívők fognak állni és emiatt a velük megkötött „szent
szövetségen tölti ki a haragját” (Dán. 11:30). Ismételten, a kor végén ez a szent szövetség NEM az
izraelitákkal megkötött, majd felbontott Ószövetséget jelenti, hanem az azt követően megkötött, a
Messiás halála által lehetővé tett, és az egyedüli érvényben lévő új Szövetséget! Ebben a
szövetségben nincs zsidó, vagy pogány, csak az Isten Szelleme által megfogant “új teremtmény”
(Gal. 6:15). Krisztus eljövetelével még az izraeliták sem az Ószövetséghez térnek vissza, hanem
felveszik majd az eleve nekik ígért Újat (Jer. 31:33). Vagyis a testi izraeliták jelenleg két szövetség
között vannak, a régi megszűnt, az új pedig még nem jött el számukra nemzeti szinten (csupán az
egyéni választottak esetében, akik az egyház részévé válnak). Az Antikrisztus pedig annak a
testületnek a tagjait kívánja hitéből kiragadni és magának megnyerni, akik egy érvényes szent
szövetségben állnak Istennel. Ez pedig az igaz egyház, vagyis az a testület, amelyről Pál kijelenti,
hogy az az élő Isten temploma! Ha mindezeket a tényeket figyelembe vesszük, akkor, amikor az
Antikrisztus “beül majd az Isten naon-jába”, az az Isten Egyházát, a Szent Szellem szentélyét
jelöli!
Ezoknál fogva lesz tehát egy megmérettetés az Isten házában.



