
A Templom    

III.rész  

Az Antikrisztus és az Isten temploma 

A sorozat előző részében bemutattuk, hogy az ószövetségi papság kőtemplomban végzett fizikai 

rítusai és szolgálatai megszűntek Krisztus áldozatával és az Újszövetség eljövetelével, és helyet 

adtak egy szellemi épületben - az egyházban - végbemenő imádatnak és szellemi szolgálatnak. 

Megdöbbentő módon, ezen alapvető tények ellenére, sok magát kereszténynek valló ember mégis 

egy fizikai templom felépítésében látja, néhány e korszakra adott prófécia beteljesedését. Legyen 

az ember akár pogány, akár zsidó születésű, amennyiben Istent szellemben és igazságban kívánja 

szolgálni azt kizárólagosan az Újszövetség keretein belül, az egyházban, vagyis az Isten szellemi 

templomában teheti meg - a régi elmúlt, új jött helyette (2Kor. 5:17). Azoknak a zsidóknak, akik 

ezt elvetik még lepel fedi a szemét és ki vannak metszve a „jó olajfából” a pogányok teljes 

számának bemeneteléig (Róm. 11:25). Amennyiben valóban sor kerülne egy zsidók általi 

kőtemplom felépítésére a megtérésük előtt, azzal legfeljebb a maguk farizeusi/rabbinikus 

judaizmusának emelnének monumentumot, s az nem lenne az Isten szentélye. Izrael és Júda 

helyreállítása után, vagyis az eljövendő messiási korszakban azonban valóban fel fog épülni egy 

fizikai templom, ahol áldozatokat is fognak adni, de az már egy teljesen más rendszer keretein 

belül, a Messiás közvetlen irányítása alatt fog végbe menni (ezt a templommal foglalkozó 

sorozatunk 4. részében mutatjuk majd be). 
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A fősodratú protestáns felekezetek próféciai nézetei szerint az Antikrisztus megjelenésének egy 

előfeltétele a fizikai zsidó templom felépítése, hiszen „az Írás szerint” oda fog beülni magát 

istenítve. Ezt általában két konkrét bibliai idézetsorral kívánják alátámasztani, a Dániel 11:30-45 

és a 2Tesszalonikai levél 2:3-4 verseivel. A felszínen ezek talán megalapozott érveknek látszanak, 

de amint azt az alábbi elemzés után látni fogjuk, ezek a hivatkozások egyáltalán nem nyújtanak 

egyértelmű bizonyítékot arra, hogy ennek az eseménynek egy időközben és ez oknál fogva 

szükségszerűen felépített fizikai zsidó templomban kell megvalósulniuk. Az elsődleges problémák 

teológiai jellegűek: ha ugyanis szükségét látjuk egy a zsidók által felépítendő templom létrejöttét 

ahhoz, hogy a próféciák beteljesüljenek, akkor akarva-akaratlanul is egy már teljesen hatályon 

kívül helyezett szövetséget illetve a rabbinikus judaizmus esetében egy emberi hagyományokra 

épült imádatrendszert kell hitelesítenünk újszövetségi hívőkként. Ez röviden azt jelentené, hogy 

az Ószövetség valami módon továbbra is érvényben van és a farizeusi/rabbinikus judaizmus 

hiteles és Isten által elfogadott vallás, és ekként párhuzamosan funkcionálhat az újszövetségi 

hittel. Sőt mi több, bizonyos minőségi értelemben még meg is haladja azt. Ez azonban ellentmond 

a Szentírás kinyilatkozásainak. 

Az adott próféciák kronológiai menetrendje szerint nem lesz Istennek fizikai temploma a Messiás 

visszatéréséig. Ezt maga a Messiás próféciai kijelentése is megerősíti, miszerint a fizikai templom 

pusztasággá válik mindaddig, amíg Izrael fiai mindannyian megtérnek, felismerik és Istentől 

valóként fogadják el a visszatérő Messiást és áldani fogják őt.  

Máté 23:38 37Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket 
hozzád küldtek! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk a szárnyai alatt 
összegyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! 38 Íme, elhagyott puszta lesz a házatok!  Mert 
mondom nektek: Nem láttok engem mostantól, amíg azt nem mondjátok: ‘Áldott, aki az Úr 
nevében jön!’« 

Jól tudjuk, hogy a templom i.sz. 70-ben le is lett rombolva, s ezzel beteljesedet az adott 

időtartamra szóló prófécia. Zakariás rámutat arra, hogy maga a Messiás (a Sarj) lesz az, aki alatt 

felépül majd Isten temploma: 

Zakariás 6:12-13 12Ezt mondd neki: Így szól a Seregek URa: Van egy férfi, akinek Sarjadék a 
neve, mert helyette sarjad, és felépíti az ÚR templomát. 13Ő fogja felépíteni az ÚR 
templomát, és nagy méltóságra emelkedik, trónra lép, és uralkodik. 

Ez tehát az egyetlen megjövendölt és bibliailag legitim III. templom, ami természetesen azt 

jelenti, hogy ha a zsidók esetlegesen fel is építenének valami épületet a meghatározott idő előtt, 

azt a szövetségen kívül teszik, s így nem lesz semmi legitimitása Isten szemében. Magyarán, az 

nem lesz Isten szentélye, s így nem is lehet megszentségteleníteni. 

A Bibliában felvázolt [valódi] III. templomnak a paramétereit, az ott végzett szolgálatok 

mibenlétét és az általános állapotokat részletesen bemutatja a Szentírás az Ezékiel 40-48 

fejezetekben (mindezzel a sorozat IV. részében foglalkozunk részletesebben). A lényeg, hogy az 



Ezékiel által vázolt III. templom az egyetlen bibliailag legitimnek mondható III. templom. Ha 

bármiféle azt megelőző templomépületben vizionáljuk ennek a megvalósulását, akkor hiányozni 

fog a lényeg: A megépítése nem a valódi Messiás irányítása alatt folyik, nem az őt már elfogadó és 

megtért, az Újszövetséget megkötött Izraelben, így hiányozni fog az Isten afölötti fennhatósága és 

megszentesítése, valamint a Cádok fiai által végzett korrekt szolgálat és természetesen az általános 

millenniumi állapotok is.  

Pálnak a Tesszalonikai levélben olvasható figyelmeztetései eleve nem a zsidókhoz szólnak, hanem 

az igaz keresztény hívőkhöz, figyelmeztető tartalma hozzájuk szól. No de ha nem egy felépült 

zsidó kőtemplomba fog beülni az Antikrisztus, akkor hová? - kérdezheti joggal az olvasó. Nos, az 

embereket leginkább a „templom” kifejezés zavarja meg, hiszen ezt berögzött módon azonnal a 

zsidók templomával asszociálják. Mivel a fősodratú kereszténység tanítói is ezt hangoztatják, így 

nem csoda, hogy az átlag névlegesen keresztény ember próféciai értelmezése ehhez a nézethez 

igazodik. Ha viszont a templom kifejezésen oly sok múlik, akkor minden képen meg kell 

vizsgálnunk a szóban forgó idézetekben használt szavak pontos jelentéseit és korrekt bibliai 

használati módját. Lássuk hát magát a hivatkozásul kiemelt szövegrészt:  

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) és valami módon megnyeri az igaz egyház egy részének a bizalmát: 

némelyeket véglegesen, másokat ideiglenesen eltántorítva az igazságtól. 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 

sokan szeretnék ezt a próféciát a zsidókra vonatkoztatni, ma egyetlen érvényes szövetség áll fenn, 

egy igaz hit létezik, a Jézus áldozata által elérhetővé tett Újszövetség 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 

már kétezer évvel ezelőtt elkövették, amikor hitetlenségüknél fogva megtagadták Krisztust és az 

általa elérhető szellemi szövetséget, s Barabáson keresztül közvetett módon az 

Antikrisztusra szavaztak (vö. Jn. 5:43). Ez oknál fogva 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, amint az látható a világban. Az 
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Antikrisztus célkeresztjében elsősorban az igaz hívők fognak állni,  

őket kívánja elnyerni Istentől, s mivel ebben nem lesz teljesen sikeres 

azért 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 Újszövetséget! 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 – hacsak nem az igaz egyház tagjai - 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 állanak Istennel. Ez pedig az igaz egyház, vagyis az a testület, amelyről Pál 

kijelenti, hogy az az élő Isten temploma! Az ókeresztények tisztában voltak azzal, hogy az 

Antikrisztus be fog férkőzni az egyházba és sokakat eltántorít a hittől, s ez a korai 

egyház tanítása is volt. 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! 

A törvényszegő ellene lesz mindennek, ami „az igaz istentisztelet tárgya”. Szögezzük le, az 

ószövetséghez, illetve az attól teljesen eltorzult rabbinikus judaizmushoz kötődő esetlegesen 

felépülő zsidó templom nem lesz, nem lehet az Isten szellemi híveinek az igaz istentiszteleti 

tárgya! Hiszen ők már szellemben és igazságban, nem pedig annak fizikai előképében imádják a 

Szent Szellem által bennük lakozó és a testüket a Szellem templomává tevő Istent! A gyengébbek 

kedvéért jegyezzük meg, hogy az egész Héber levélben és az apostoli levelekben megírt dolgok 

nagy része éppen erről szól. A hívők nem egy adott fizikai épülethez és az abban végzett 

rítusokhoz kötik az istentiszteletet, hanem egy szellemi épületben, az egyházban végzik el 

szellemben és igazságban (Jn. 4:20-23). Az egyházban, ahol az Antikrisztus megtévesztése miatt 

be fog következni egy nagy elpártolás, vagy hitehagyás. 

De „a nép, amely ismeri Istenét, állhatatos marad” (Dán 11:32), s előttük (legkésőbb az 

EGYHÁZBAN megnyilvánuló pusztító utálatosság elkövetése által) lelepleződik a törvénytipró, a 

veszedelem fia (2Thessz. 2:3). Akiket pedig nem tudott megnyerni, azokat üldözni fogja, ami a 

nagy nyomorúságot eredményezi. Ezen a ponton akár le is zárhatnánk az érveléseket, hiszen a 

fenti tények önmagukért beszélnek. Csakhogy a beidegződött téveszmék mélyen bevésődnek az 

emberi elmébe, amelyeket csak az Ige kardjával lehet kioperálni. 

Az átlagember csaknem kivétel nélkül a Biblia fordításait olvassa, így ha bármely bibliai témában 

igazán pontos képet kívánunk kapni, akkor utána kell néznünk az eredeti héber, illetve görög 

szövegekben használt szavak pontos jelentéseinek és használati módjának. Így van ez még az 
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olyan első látásra egyértelmű szavak esetében is, mint pl. a „templom”. Az újszövetségi görögben 

két különböző szó fordul elő, amiket a magyar fordítók templomnak fordítottak, ezek a heron és a 

naosz. 

Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk e két szó értelmi mondanivalójáról, meg kell vizsgálnunk 

ezek bibliai használati módját. Lássuk hát, hogy a görög nyelvben miként fejezték ki Jézus 

bizonyos idevonatkozó kijelentéseit. 

János evangéliumának 2:14 részében, amikor Jézus a fizikai templomról beszélt, ott a hieron szó 

szerepel. Ezzel a szóval ugyanis egy fizikai alkotóelemekből felépített templomépületre utaltak a 

görögben.  

János 2:13-14 13Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. 14A templomban 
[hierion] találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat.  

Majd néhány rövid verssorral tovább, Jézus a saját testének halálára és feltámadására utalva a 

következő kijelentést tette: „Romboljátok le ezt a templomot [náosz], és három nap alatt 
felépítem.” (Jn. 2:19). Ha megfigyeljük, az evangélium Isten szelleme által ihletett írója itt már 

nem a hierion-t, hanem egy teljesen más görög kifejezést, a náosz-t használta. Ennek oka az, hogy 

itt Krisztus a saját maga testére utalt, mint az Isten Szelleme által betöltött szentélyre. A szentély 

lehet egy fizikai templom [hieron], lehet egy a Szent Szellemnek otthont adó fizikai emberi test, 

és lehet a Szent Szellemnek ugyancsak otthont adó emberi közösség, vagyis az egyház. Fordítva 

viszont ez már nem így működik, hiszen sem egy egyéni ember, sem pedig egy közösség nem 

lehet fizikai, emberi kéz által felépített kőépületté, s még a Szent Szellem bent lakozása sem teszi 

azzá - az náosszá teszi őt. A hieron olyan felszentelt épületet jelöl, amit az emberek ajánlanak 

Istennek, mint tette azt Salamon is a híres templomával (1Kir. 8:1-66). A naon pedig azt jelöli, 

amit a közvetlen természetfölötti jelenlét tesz szentté, szentélyé, ahogyan Salamon hieronjának a 

benső szentélyét is az Isten jelenléte tette naosszá. A pogányok kegytárgyait, ereklyéit ugyancsak a 

naosz szóval adták vissza, ugyanis ezeknek közvetlen szellemi erőket, hatalmat tulajdonítottak 

(vö. Ap.csel 17:24; 19:4). De nem csak a Septuaginta és újszövetségi írások tesznek különbséget a 

hieron és a naosz között, hanem az olyan korabeli írók is, mint Philo és Josephus. Ez utóbbi 

ekként jellemezte Salamon templomát: „A naosz [Szentek Szentje] körül lett felépítve a felszentelt 
hieron  [a körülzárt hely, maga a templomépület].” Zakariás, amikor rákerült a papi szolgálat és 

illatáldozatot mutatott be a naosz-ban, a szentélyben, a nép pedig kint várta őt a hieron-ban (Lk. 
1:8-10). Jahósua a hieronban tanított (Mt. 21:23), s annak egy területéről (a pogányok kertjéből) 

verte ki a kufárokat (Mt. 21:12). Júdás, az Antikrisztus egy elő típusa pedig magába a 

naosz-ba, illetve az ott tartózkodó főpapok elé vetette be a harminc ezüstöt (Mt. 27:5). A Jelenések 

könyvében, amikor a templomról van szó, minden alkalommal a naosz szerepel. Mivel tudjuk azt, 

hogy Krisztus a maga Szent Szellemmel betöltekezett testére naosz-ként utal (Mt. 26:61), s azt is, 

hogy Pál az ugyancsak Szent Szellemmel betöltekezett egyházra, vagy azok tagjaira utal a naosz 

kifejezéssel, kétséget kizáróan az Antikrisztus is az utóbbi értelemben vett naosz-ba fog „beülni” 

(2Thessz. 2:4). Némely kommentátor értelmezése szerint a hívő teste hasonlóan van felépítve, 
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mint a fizikai templom volt. Eszerint a Szent Szellem a fő, vagy benső szentély, a szív, az értelem 

pedig a szentély, míg a test a külső kerteket és épületeket jelöli.  

Még a korabeli esszénusok is tisztában voltak egy szellemi templom [naosz] koncepciójával, mi 

több, magukat is azon templom részének tartották, a Jeruzsálemi templomot [hieront] pedig az 

aposztaták templomának mondták (1QS 5:5-6; 8:4-10; 9:3-6; 11:7ff; CD 3:19-4:6; 4QFlor 1:2-9).  
 

Mindezek után logikus és szükségszerű a kérdés: Feltétlenül szükséges-e egy fizikai templom 

felépítése ahhoz, hogy az Antikrisztus beülhessen az Isten szentélyébe? Ami a felszínen talán 

sokak számára egyértelműnek látszik, a valóságban koránt sem az, ha kissé alaposabban utána 

kutatunk a kérdésnek. És ehhez még csak el sem kell allegorizálni a kijelentéseket, csupán a 

próféciákban használt szavak pontos jelentéseit, használati módját, valamint az igaz egyház földi 

funkcióját kell ismernünk.  
 

Az írás II. részében a szellemi templom bemutatásakor gyakran idéztük Pál apostol szavait, ahol ő 

az egyházra, illetve az egyéni hívőkre vonatkozóan következetesen ugyancsak a „naosz” kifejezést 

használta (1Kor. 3:16-17, 6:9; 2Kor. 6:16; Ef. 2:19-22). Pál ezt a kifejezést kizárólagosan csakis az 

egyházra alkalmazta, soha nem a Jeruzsálemi templomra, s ez legyen egy rendkívül fontos 

kiinduló pont ebben a nehéz témakörben. Mint azt a fentiekben láttuk, a náosz az a szentély, amit 

Isten Szellemének jelenléte tesz szentté, legyen az egy fizikai épület (hierion), vagy szellemi 

épület [az egyház] vagy akár egy igaz, Isten szellemével betöltekezett egyéni hívő. Az ókori 

pogány világban kismillió hierion létezett, Izrael hierion-ját az Isten jelenléte tette mássá, azoktól 

messze eltérővé, azáltal, hogy az, az Isten náosza volt. A jeruzsálemi hierionnak a legbensőbb 

szobája - ahol a szövetség ládája állt -, volt a náosz, ahol a közvetlen istenei jelenlét lakozott.  

 

A szellemi templom pedig Jézus Krisztus igaz követőiből áll, akiket egyénenként és együttesen is 

az Isten Szellemének bent lakozása tesz náosszá. Pál a pogány hívőkhöz írt, nem a zsidókhoz, s a 

pogányok felfogták, hogy ők váltak Isten templomává, így nem várták azt, hogy a Messiás 

elsődlegesen egy kőtemplomban fog majd számukra megnyilvánulni. Őket ezzel nem is lehetett 

volna megtéveszteni, különösen az után, hogy a Héberekhez szóló levél tisztázta számukra 

mindennek a lényegét.  A szellemi vakságra ítélt zsidók természetesen továbbra is csak a fizikai 

szövetség síkján várják a Messiást és így számukra a kőtemplomnak sokkal nagyobb jelentősége 

van.  

 

Pál négy alkalommal használja azt a kifejezést, amit a fordítók „az Isten temploma”-ként adtak 

vissza: az 1Korintus 3:16 és 17 versekben, a 2Korintus 6:16-ban és 2Thesszalonikai 2:4-ben. Az 

első három idézetben Pál minden kétséget kizáróan a szellemi templomról beszél, ami a hívők 

gyülekezete, az egyház, s így nem egy fizikai épület. Azt, hogy a negyedik, ominózus idézetben 

már teljesen máshogy kívánta volna használni ezt a kifejezést, azt az égvilágon semmi nem 

támasztja alá. Ha valójában a fizikai templomra kívánt volna utalni, akkor azt ő is a „hieron” 

(Strong’s #2411) szóval fejezte volna ki, mert mint már láttuk, a fizikai templomra, vagy 

kőépületre ezt a kifejezést használták a görög nyelvben. A hieron jelentése “szent”, vagy 

“megszentelt”, és olyan fizikai épületekre használják, amit emberek építenek fel a pogányok 



esetében az isteneiknek, Izrael esetében pedig az igaz Istennek. Izrael esetében még annyi 

különbség van, hogy Isten az, aki utasítást vagy engedélyt ad a templom felépítésére. A 

jeruzsálemi templomra, beleértve annak udvarait, kertjeit, tehát az egész komplexus egészére, a 

hieron kifejezéssel utaltak. A Septuaginta, Philo és Josephus egyaránt különbséget tesz a hieron és 

naosz között. A templomnak volt egy különleges terme, a szentek szentje, vagy a legfőbb szentély, 

ez volt a Naosz, ahová csak a főpap léphetett be évente egy alkalommal. Itt volt az Isten jelenléte, 

s ez a jelenlét tette a naoszt különbbé a hieron egészénél. Josephus ekként ír Salamon 

templomáról: A naosz körül épült fel az elkerített szent hely, a hieron [a teljes templomépület] 

egy négyzet formájában.” 

 

Pál csupán egyetlen alkalommal használja a hieron a kifejezést, méghozzá konkrétan a fizikai 

templomra és a levita papságra utalva az 1Korintus 9:13-ban: „Nem tudjátok, hogy akik a hiera-i 
szolgálatokat végzik, a hieraou-ból származó dolgokat eszik? És akik az oltárnál szolgálnak, az 
oltárról részesednek?”  A naon pedig egy szentély, amit Isten jelenléte tesz szenté.  
 

Még az Adam Clarke magyarázatában is ez olvasható: „Az evangélium terjesztése alatt Isten 
temploma Krisztus Egyháza.” Talán pontosabb lenne úgy fogalmazni, hogy a Krisztus 

mennybemenetele utáni és a visszatérése közötti időben – az „egyházkorszakban” - az Isten 

temploma az Isten Egyháza. Ezen az időszakon belül nem funkcionál más hiteles, Isten által 

elfogadott istenimádat és szolgálat, mint az, amit az egyházban, Isten naoszában folytat a szellemi 

papság, vagyis az Isten szelleme által vezetett hívők közössége. Az Ezékiel utolsó fejezeteiben 

felvázolt valós III. templom pedig csupán Krisztus adventje után fog megépülni a millenniumi 

rendszer részeként. Amennyiben e jelen korszakban az egyetlen Isten által hitelesített és 

elfogadott imádatrendszer az Isten egyházában, vagy szellemi templomában folyik, akkor az azt 

jelenti, hogy az Antikrisztus oda fog majd beülni, azt kívánja megrontani! És ez az, amit sokaknak 

oly nehéz elfogadni, illetve megérteni, a zsidókat érintő téves teológiai következtetések miatt. 

Hogy demonstráljuk a lényeget: tegyük fel, hogy a rabbinikus judaizmust követő zsidók 

felépítenek egy kőtemplomot, vagyis egy hieront. A kérdés az, hogy az egyházat elhagyja-e az 

Isten, mint náoszt, s azt áthelyezi a rabbinikus judaizmus templomába, hitelesítve azt, amit 

pusztaságra ítélt a Messiás eljöveteléig? A válasz természetesen egy határozott NEM! 

 

Ahogy Júdás Krisztus 12 apostolának egyikeként, a választottak között bizonyult hamisnak, 

lepleződött le, mint áruló, és lett ez által a kárhozat fia (Jn. 17:12), úgy az Antikrisztus is az Isten 

választottaihoz csatolja magát (Illés Apokalipszise. 4:8), míg le nem leplezi őt a törvénytelensége 

és önmagának istenné való felmagasztalása - ami őt is a kárhozat fiává teszi. A Szentírás csupán e 

két, egymással sok hasonlóságot mutató személyt nevezi meg a veszedelem, vagy kárhozat fiaként, 

mint a kárhozottak prototípusait.  

 

A sokszor idézett II Tesszalonikai levélben Pál apostol a naosz kifejezést használja, amit a fordítók 

a templom szóval adtak vissza:  



A II Tesszalonikai 2:2-4 2 hogy eszeteket elvetve meg ne ingasson, és meg ne riasszon 
titeket olyan hamar se szellem, se beszéd, se állítólag tőlünk érkező levél, mint hogyha 
beállt volna már az Úrnak napja. 3 Senki semmi módon tévútra ne csaljon 
benneteket. Mert nem jön el addig az Úrnak napja, amíg előzőleg el nem jön az elpártolás, 
és le nem lepleződik a törvénytiprás embere, a veszedelem fia, 4 aki ellene lesz 
mindennek, amit Istennek neveznek vagy istentisztelet tárgya, s azok fölé emelkedik 
annyira, hogy beül az Isten templomába [gr. naon], és Istenként kelleti magát. 

A naon/naosz használati módjára már kitértünk korábban. Amennyiben Pál itt a naon alatt ugyan 

azt érti, mint amit következetesen más helyeken is a kifejezés alatt értett, akkor itt ugyancsak az 

egyházról kellett, hogy beszéljen. Ezt idáig sokan fel is fogják, ugyanakkor mégis úgy értelmezik, 

hogy ez csak a hamis keresztényekre, a katolikusokra, illetve a pápai egyházra vonatkozik. 

Csakhogy ez által a Babiloni Nagy Parázna egyházat teszik az Isten Szentélyévé, ami 

nyilvánvalóan nem fedi a valóságot. Pál szerint ugyanis az Isten egyháza az Isten szentélye, nem 

valami hamis nagy parázna aposztata egyház. Ez pedig azt jelenti, hogy az Antikrisztus az Isten 

igaz egyházát fertőzi meg, s ott okoz egy nagy elpártolást az igazságtól. Az igazságtól pedig 

egyébként is csak az tud elpártolni, aki megismerte és legalább egy ideig követte azt. A hamis 

egyház nem képes Istentől elpártolni, mivelhogy eleve sosem követte Isten utasításait. 

 

Mindemellett szembe kell néznünk bizonyos jogosan felvetődő teológiai kérdéssekkel is. Egy 

fizikai templomban különböző rítusokból álló istentisztelet folyik. A rabbinikus judaizmus az 

ószövetségi rendtartást és templomimádatot kísérli meg visszaállítani, ami érvényét vesztette. De 

ha a zsidók a közeljövőben felállítanának Jeruzsálemben egy templomot, amiben az ószövetségi 

rend szerinti áldozatokat kívánják bemutatni, az miként érintené a keresztényeket? Vannak 

bizonyos felekezeti vezetők, akik minden további nélkül kijelentik, hogy ők legitimnek 

tartanának egy ilyen zsidó templomot, sőt, maguk is elmennének oda az Istent imádni. Az ilyen 

kijelentések azt bizonyítják, hogy a keresztények többsége mennyire nincs tisztában még az 

alapvető teológiai kérdésekkel sem. Először is egy nem zsidó (pogány) még a hieronnak is csak a 

számukra fenntartott “külső udvarába” léphetett be, ami inkább egy bazár volt (itt voltak a 

pénzváltók és árusok), mintsem a tényleges istentisztelet helyére, ahová már csak izraeliták 

léphettek be. A Templomnak [hieronnak] ugyanis három egymástól elkülönített udvara volt:  

 
1. A papok számára fenntartott udvar  

2. Az izraelitáknak fenntartott udvar 

3. Az izraelita nők számára fenntartott udvar. 

4. A pogányok udvara. 

 

Vakbuzgó „keresztény” pásztorunk így legfeljebb a piaci bazárból nézhetné, pontosabban 

hallhatná azt, ami a templomban folyik. A belső udvarra vezető kapu mellett ugyanis ott volt 

felfüggesztve az ún. Soreg tábla, amin a következő figyelmeztetés állt:  

 



IDEGEN NEM LÉPHET BE A KORLÁT MÖGÉ ÉS A TEMPLOM BELSŐ UDVARÁBA. BÁRKI, 

AKI EZT MEGTESZI, FELELŐS LESZ ÖNMAGA BIZTOS HALÁLÁÉRT! 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inscription_du_Soreg 

 

Ezen a ponton balga „tiszteletesünk” jobb esetben talán elmélázna azon, hogy Krisztus halálával és 

a templomfüggöny kettészakadásával ő már bejutott a szellemi SZENTÉLYBE [naoszba], a 

mennyeiekbe lett ültetve Krisztussal, de ő a testi zsidó rendtartásnak fejet hajtva kiszorítja 

önmagát a kőtemplom azon külső udvarába, ami a megvetett, körülmetéletlen pogányok számára 

volt fenntartva. Azon a falon kívül, amit Isten lebontott a megtért zsidók és megtért pogányok 

között (Ef. 2:11-22). Márpedig ha ez forog fenn a törvény alatti zsidó templom esetében, akkor ez 

lesz a helyzet azzal a sokak által várva-várt III. zsidó templom esetében is. Nincs az a 

józanszellemű keresztény, aki ebbe a sátáni játékba belemenne.  

 

A Jelenések könyve mellett Dániel próféciáiban találhatjuk a legtöbb említést arról a személyről, 

akit a keresztény körökben Antikrisztusként neveznek meg, és vele kapcsolatosan többször is 

megemlíti a meggyalázott, az elhagyatott, és elpusztult szentélyt, vagy a „szent helyet”:  

Dániel 9:17 Hallgasd meg mégis, Istenünk, szolgád imádságát és könyörgését, és 

ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre [héb. miq·dā·še·ḵ ā ], önmagadért, ó, URunk! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inscription_du_Soreg
http://biblehub.com/hebrew/mikdashecha_4720.htm


Dániel 9:26 26 A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. Egy 

eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. ... 

[héb. wə ·haq·qō·ḏ eš] 27Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén 

véget vet a véres- és az ételáldozatnak. A templom szegélyére odakerül az iszonyatos 

bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. 

Dániel 11:31  Parancsára előállnak csapatai. Meggyalázzák a megerősített szentélyt [héb. 

ham·miq·dāš], megszüntetik a mindennapit [héb. hat·tā·mîḏ ] az áldozat szó nem szerepel 

az eredeti szövegben] , és felállítják az iszonyatos bálványt.  

Nyilvánvaló, hogy Dániel a 9:17 versben a babiloniak által elpusztított „szent helyre”, vagyis a 

jeruzsálemi templomra utal, mivel az ószövetségi időkben valóban az volt az Isten szentélye. 

Ugyan ez mondható a 9:26 versre is, ami a templomnak az elpusztítását prófétálta meg, ami i.sz. 

70-ben meg is történt a rómaiak által.  Ez a prófécia azonban duális jellegű így van egy még a 

jövőre vonatkozó beteljesedése is, ami a pusztító utálatosságot illeti. A templom „szegélye” egy 

igen szegényes fordítás, a héber kanap ugyanis jelentheti egy madár szárnyát, de jelent sarkot, 

szélet, vagy csúcsot és akár ruhaszegélyt is. Pontosabb fordítás talán: a pusztító az utálatosság 

szárnyain jön el. Csakhogy a szentély egy sorral korábban már el lett pusztítva, így kérdéses, hogy 

miután elpusztították a kőépületet, hol fogja felállítani a pusztító utálatosságot? 

A héberben magára a kőtemplomra a hê·ḵ al kifejezéssel utaltak, de az Ószövetség ideje alatt még 

természetesen a hé-kal volt az Isten szent helye. Jeremiás erről így szólt:  

Jeremiás 51:51 Szégyenkeztünk, mert gyalázkodást kellett hallanunk, arcunkat szégyenpír 

borította, mert idegenek törtek YHVH házának [a templomnak] szentélyeibe [miq·də ·šê] 

Vagyis, tulajdonképpen a templomépület foglalta magában a szent helyeket, de a szent helyek 

nem feltétlenül vannak egy kőtemplomhoz kötve. A „szent helyek” olyan lokalitásokat jelölnek, 

ahol igaz istentiszteletet folytatnak, legyen az fizikai formában, egy kőtemplomban, vagy legyen 

az a szellemi templomban, szellemben és igazságban! A Dániel által használt terminológiák a 

kánonon kívüli apokaliptikus irodalom szóhasználatait tükrözik, aminek a jelentőségére még 

kitérünk.   

 

A Dániel 11:31 vers üzenete már duális jellegű, ami arra a pusztító utálatosságra utal, amiről 

tudjuk azt, hogy beteljesedésének volt egy elő típusa és lesz egy végső realitása az Antikrisztus 

idejében. Annyit talán meg kell jegyezni, hogy amíg az Ószövetség alatt a szent hely YHVH 

kőházát jelentette, az Újszövetségben a szent helye [gr. toposz hagiosz] az Isten naoszát jelenti, és 

Dániel kettős próféciáját ennek fényében kell értelmezni.   

 

Amikor azonban Dániel konkrétan és kizárólag csak a végidőkben megjelenő Antikrisztus által 

elkövetett pusztító utálatosságról prófétál, ott nem említi meg sem a templomot, sem a szent 

helyet, mint olyat, csupán a mindennapit! 

 

http://biblehub.com/hebrew/vehakkodesh_6944.htm
http://biblehub.com/hebrew/hammikdash_4720.htm
http://biblehub.com/hebrew/hattamid_8548.htm
http://biblehub.com/hebrew/heichal_1964.htm
http://biblehub.com/hebrew/mikdeshei_4720.htm


 Dániel 12:11 11Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi [héb. hat·tā·mîḏ] 

áldozatokat [a dőlt betűs rész nem szerepel az eredeti szövegben], és felállították az 

iszonyatos bálványt, ezerkétszázkilencven nap telik el.  

Ezen a ponton meg kell vizsgálni és tisztázni kell a „mindennapi” jelentését is. 

 
 

A „mindennapi”  

Mit jelent a „mindennapi” megszűnése (Dán. 12:11)?  Manapság széleskörűen elterjedt az a tévhit, 

hogy itt Dániel csakis egy majdan felépülő zsidó templomban elvégzett áldozatokra utalhat. 

Csakhogy sem a „templom”, sem pedig az „áldozat” kifejezést nem találhatjuk meg a Dániel 12:11 

eredeti héber szövegében, azt a fordítók toldották be, s ezt ennek megfelelően számos fordításban 

dőlt betűkkel jelezik. A versben a héber hat-tā-mîḏ , szó fordul elő, fordítása: „a mindennapi”. A 

tamid kifejezés jelentései: állandó, folyamatos, nap mint napi, minden napos, stb. Ezt a kifejezést 

használták a papságnak a szentélyben elvégzett állandó jellegű és sokrétű napi munkáira, 

feladataira is. Általában vagy melléknévként használták a naponként elvégezendő papi 

munkákkal kapcsolatban, vagy pedig határozószóként bizonyos ugyancsak állandó jellegű 

tevékenységek mellett. Például a napi áldozatok, a „folyamatos égő-áldozatok” és az „állandóan 

kitett kenyerek” esetében (2Móz. 25:30, 4Móz. 4:7), valamint a „mindenkor égő mécsesek” (2Móz. 
27:20; 3Móz. 24:2), vagy a “szüntelen illatáldozat” (3Móz. 6:13) eseteiben. Természetesen ide 

sorolhatjuk az ószövetségi napi áldozatokat is, amelyet naponta két alkalommal, este és reggel 

végeztek el (2Móz. 29:38-39; 4Móz. 28:3-8) és a fordítók emiatt asszociálták a templomi 

áldozatokkal. A Dániel szóhasználata azonban koránt sem korlátozza a kifejezést csupán az 

áldozatok adására, mint inkább a papság mindennapos, teljeskörű szolgálati feladataira! Az 

ószövetségi papi rendszer pedig az újszövetségi nép munkáinak az előképe volt, amelyek vagy 

Krisztusban, vagy az egyházban valósultak meg. Ahogy azt Az Isten Temploma II. című írásban 

is vázoljuk Krisztusban megszűntek a kőtemplomban végzett, és amúgy is csak előképekként 

szolgáló szertartások, mert maga Isten népe a szellemi templom, ahol a hívők önmagukat adják 

folyamatosan teljes áldozatként, naponként, „élő áldozatként” Istennek. Másszóval, a naponkénti 

áldozatok az újszövetségi szenteknek a szellemi templomban (naosz), az egyházban (1Kor. 3:16) 
elvégzett „mindennapi” szolgálati munkáit jelentik: 

1Péter 2:5 Ti is, mint élő kövek épüljetek szellemi házzá, szent papsággá, hogy olyan 
szellemi áldozatokat vihessetek fel, melyeket Isten a Krisztus Jézuson át szívesen fogad.  

Róma 12:1 Esengek hozzátok, testvéreim, hogy testeteket az isteni irgalmasságon 
keresztül állítsátok oda élő, szent, Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti [mindennapi] 
istentiszteleti szolgálatotok, mely az igének megfelel.  

Amikor Krisztus azt mondta, hogy híveinek naponta fel kell venniük a keresztet (Lk. 
9:23), akkor erre a szolgálatra utalt, hiszen a kereszt az az áldozat szimbóluma.  

http://biblehub.com/hebrew/hattamid_8548.htm
http://biblehub.com/hebrew/hattamid_8548.htm
http://churchofgod.hu/content.php?act=templom2


Tudjuk, az újszövetség alatt a hitetlen testi izraeliták kivágattattak Izraelből, ám be lettek oltva a 

pogányok választottai. A két elemből lett egyé téve Isten népe (Ef. 2:14), s a kettőből kitevődő 

szellemi templom, az egyház Isten szent Izráelje (Gal. 6:16, vö. Ézs.56:7, lásd még az Izrael 

titka című írást). Isten tehát ma a szellemi templomban, vagyis az egyházán keresztül végzi a 

munkáját, amelyben az újszövetségi papság szolgál. Ez a munka az, amely a végidőkben meg lesz 

szüntetve, vagy inkább felfüggesztve az Antikrisztus által, nem pedig a már elévült ószövetség 

fizikai szertartásai. Ennek a munkának a felfüggesztése egybe esik a pusztító utálatosság 

eseményével, aminek láttán az egyház vagy a pusztába menekül, vagy pedig attól fogva üldözve és 

pusztítva lesz. A hamis tanítások szerint az igaz hívek elragadtatnak a nagy nyomorúság előtt, s a 

mindennapi “áldozat” adását a “törvényhez visszatérő igaz zsidókra” vonatkoztatják. Holott 

Krisztus legelőször a zsidók számára volt az írott törvény vége (Róm. 10:4), s visszatérésekor, 

Izrael helyreállításakor nem az „elévült” ószövetségi törvényhez igazíttatja vissza őket, hanem 

biztosítja számukra az újszövetség által elérhető, szívbe és elmébe vésődött törvényt (Jer. 21:31; 
Héb. 8:10-13). Az elragadtatás tana és a zsidók fizikai törvényhez való visszatérítésének elvárása a 

sátáni megtévesztés részét képzik. A testi Izrael maradéka csak a nagy nyomorúságban tér majd 

meg, és ezután következik a helyreállításuk. Ekkor (az 1260 nap után) valóban újra Istent kezdik 

szolgálni az újszövetséget megkötve, Krisztus uralma alatt. Az egyház „mindennapi” szolgálata, 

pedig ennek az időnek a kezdetén lesz felfüggesztve. Ez az Isten házának megmérettetése (Jel. 
11:1), vagyis megítéltetése. Habár az egyház ez alatt a három és fél év alatt nem lesz képes 

szervezett formában szolgálni, az Isten két tanúbizonysága el fogja végezni a megtérésre való 

felszólítás feladatát (Jel. 11:3-11) és lefekteti a helyreállítás alapjait (lásd az Illés eljövetele 
című írást).  
 
A Máté 24. fejezetben Krisztus egy átfogó képet ad a visszatérését közvetlen megelőző időszakról, 

vagyis a végidők eseményeiről. Mielőtt Jézus a végidőkről kezdett beszélni, előtte megsiratta 

Jeruzsálemet, és utalt a templom elpusztulására. Ugyanakkor ezek a templomra való utalások 

eléggé burkoltak, és amikor néhány mondattal később a pusztító utálatosságról beszél, ott már 

maga Krisztus sem a templom kifejezést használja, hanem az apokaliptikus töltetű „szent hely” 

[gr. toposz hagiosz] kifejezést, aminek a lokációjára sem utal. A görög toposz hagiosz inkább 

lokalitásokat jelöl, mintsem épületet úgy az újszövetségi görögben, mint a Septuagintában (v.ö. 
3Móz. 10:17), valamint az apokaliptikus irodalomban is. A Jelenések könyve a lehető 

legaprólékosabban vázolja fel a végidők legfontosabb eseményeit. A Jelenések idevonatkozó 

próféciái így pl. előrejelzik azt, hogy az Antikrisztust bálványozni fogják (Jel. 13), az igazakat 

pedig üldözni. Megtudjuk azt is, hogy az Antikrisztus ráerőlteti alattvalóira a maga sátánian 

zseniális gazdasági, politikai és vallási rendszerének elfogadását, ami egy bélyeg felvételének 

formájában érvényesül. Ám e könyv legkevésbé sem érzékelteti azt, hogy az Antikrisztus beül egy 

a zsidók által felépített kőtemplomba. A Jelenések 11:1-2-ben szó van ugyan egy templomról, s 

mondani sem kell, hogy bizonyos körökben ezt a sokak-által várva várt felépülendő III. zsidó 

templommal asszociálják. Csakhogy a görögben itt szintén a naon szó szerepel, ami azt jelenti, 

hogy ez a naon, valóban Isten szentélye, amiről tudjuk, e korban az egyházat jelenti. Ez a naon 

meg lesz mérve, aminek pontos jelentőségét A templom megmérése című írás mutatja be.  

http://churchofgod.hu/content.php?act=izraeltitka
http://churchofgod.hu/content.php?act=illeseljo
http://churchofgod.hu/content.php?act=templom-megmerese


 

Ha egy prófécia beteljesedését tévesen értelmezve, téves következtetések levonásával várjuk, 

akkor könnyedén elszalajthatjuk a beteljesedésüket fel sem fogva azt, hogy rajtunk, általunk 

teljesedtek be.  Más szóval, lemaradva a lényegről, mi vagyunk a beteljesedés okai. Ahogy a zsidók 

nem ismerték fel a próféciákból a Messiást, megölték őt, általuk teljesedett be az írás, miáltal 

kiestek az Új szent szövetségből. Tartsuk ezt figyelemben. 

 



 


