
38. A templom megmérése és a két isteni tanú 

Jel 11:1-14. 

A fejezetek legtöbbször úgy kezdődnek, hogy „láték”. Itt: „Adának nékem egy vesszőt.” 

János az események  cselekvő szereplőjévé válik. Egy angyal áll mellé és felszólítja, hogy 

mérje meg Isten templomát, az oltárt és azokat, akik abban imádkoznak. Ez egy nagyon 

fontos művelet! 

Nyilvánvaló, hogy János apostol idejében a templom romokban hevert. Jézus halálakor a 

templom kárpitja is kettészakadt. A romokban heverő templomot semmiképpen sem lehetett 

az igazi istentiszteletek központjának tekinteni.  

Ebből következik, hogy a templomban nem imádkoztak, nem végeztek szolgálatot. Akikről 

szó van, a mennyei templom felé irányítják figyelmüket, ahol Krisztus végzi főpapi szolgála-

tát. Ez fődolog: Zsid 8:1-2. 

Az imádkozók megmérése az ítélet munkáját jelképezi. Ha Isten „megméri”, megvizsgálja 

népét, az azt jelenti, hogy törődik velük még akkor is, ha megengedi, hogy szenvedések érjék 

őket, amelyekkel szintén célja van. 

A megmérés célja, hogy nyilvánvalóvá váljék, ki tartozik oda és ki nem. Az imádkozók 

megmérése az ember jellemére vonatkozik. Ez nem mérőzsinórral történik, hanem erkölcsi 

mértékkel, és ez az Istentől kapott Tízparancsolat.  

Különös, hogy a megméretés Isten gyermekeire vonatkozik. És itt következik egy nagyon 

nehezen érthetőnek látszó fejezet: „a pogányoknak adja és a szent várost tapodják 42 hóna-

pig”. (11:2.v.) Ugyanez a periódus van a következő versben: (3.v.) 1260 nap = 1260  nap/év - 

538-1798-ig.  

A szent várost tapodják. Tapodni: üldözést jelent. Ha összevetjük Dn 7:25. versével, lát-

juk, hogy ugyanarról a hatalomról, ugyanarról az időről van szó, A „szent város” Isten népét 

jelképezi. Az igazság hirdetése ezalatt gyászruhában történt. A gyászruha viselése keleten már 

ismert volt. 

A támadás bár embereket ért: inkvizíció, máglya, a kínzás legválogatottabb eszközeivel, de 

valójában a Szentírás ellen irányult. Olyan módszerekkel, amelyeket Krisztus sohasem ha-

gyott jóvá és ő maga nem gyakorolt. 

Gondolkozzunk csak el: Egy nép, amely Isten népének nevezi magát, és vezetői csalhatat-

lanoknak, tévedhet-e oly súlyosan mint ahogy Róma tévedett az erkölcsi magatartás és a sze-

retet vonatkozásában?  Hol volt Krisztus az egyház magatartásában 1260 éven át?! Ezalatt 

képtelenek voltak  a nemesebb lelkű emberek átvenni az egyház irányítását?  

Ráadásul: Róma nem azért hagyta abba az üldözést, mert belátta tévedését! Nem! Hanem 

azért, mert jött a Reformáció, ami az emberek kezébe adta a Bibliát, és jött a francia forrada-

lom, és Berthier tábornok fogságba vitte a pápát, aki a fogságban meg is halt.  

Isten hűséges tanúbizonyság tevői „gyászruhában” prófétáltak 1260 évig. Van itt még egy 

másik kérdés is: Ha Isten az üldözők oldalán állt volna, miért nem tudták elfojtani 1260 

éven át az egymást követő bibliás mozgalmakat? 

Még egy különös dolog: Tokics Imrétől, hogy a reformáció elterjedése Magyarországon 

nagyban köszönhető a törököknek, akik a bálványimádók hatalmát nem engedték érvényesül-

ni a protestánsokkal szemben! 
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Az 1260 év után a francia forradalom vet véget a pápaság hatalmának! Miért? Azok jobbak 

voltak? Nem! Isten a gonoszt sohasem a jóval fogja megbüntetni. A jó embereket ere nem 

használja fel. A büntetésre a gonoszabbat használja fel.  

Természetesen, nem Isten népének megvédése volt a forradalom célja, hiszen a 7-10-ig 

borzalmas dolgokról olvasunk. Nehéz ezt megérteni! 

A próféciában „földből feljövő fenevadnak” van nevezve, amely több magyarázó szerint 

Franciaország. Ennek az országnak akkor törvénytelen ateista vezetői voltak. Céljuk a vallás 

eltörlése, a Biblia megsemmisítése.  

Sodoma és Egyiptom. Ahol Jézust megfeszítették. Fraincaország a forradalom idején betel-

jesítette  Sodoma és Egyiptom bűneit. Fáraó: Kicsoda az az Isten? A francia forradalom idején 

az ateizmus elérte csúcspontját. Isten helyett az ész imádatát vezeték be.  

Az 1260 év nagy bizonyságtevő eszköze a két olajfa és két gyertyatartó volt. Erről Za-

kariás próféta könyvében is olvasunk.  

„Ezek ketten felkenettek, akik az egész föld Ura mellett állnak.” (Zak) Az olajfa ágait úgy 

jelképezi, mint amelyek olajjal táplálják a szentély lámpásait. Itt gondolhatunk tehát a Szent-

lélekre és Isten Igéjére.  

Két „világhatalom” küzd itt egymás ellen! Isten Lelke és Igéje, amelynek hatalma van, 

hogy „bezárják az eget…” (6.v.). A másik oldalon azt látjuk, hogy látszólag és ideiglenesen a 

gonosz győzedelmeskedik: 7-9. vers. 

Ami viszont nagyon megrázó: „A föld lakosai örülnek és örvendenek”. Minek? Gúnyolták 

az Istenhívő embert. Egy óriási tanítás: Ján: 3:19-20.) 

Sokan mondják: bizonyítsák be neki valamelyik bibliai igazságot, és követni fogják. Krisz-

tus követése elsősorban nem érvek bizonyítékának kérdése.  

Pál: „Szívvel hiszünk az igazságra!” 

Az emberek nagy része nem azt hiszi, ami igazság, hanem amit szeretne, hogy igazság le-

gyen. A farizeusok nagy részét maga Jézus sem tudta meggyőzni! 

Megdöbbentő a Biblia jellemzése a francia forradalom népéről: Örültek az igazság elfojtá-

sának.  

Szózat az égből. Ennek a korszaknak záró jelenete. „Jöjjetek fel ide!” Isten felma-

gasztalja a két tanúbizonyságot, ellenségeik szeme láttára. Mit jelenthet ez? 

Ahol Voltaire kijelentette: 100 év múlva muzeális érték lesz a Biblia, ott megalakult 1804-

ben a Brit és Külföldi Bibliatársulat, nem sokkal a forradalom bukása után. 1816-ban Ameri-

kai Bibliatársulat. Isten őrködik az igéje felett!. Ma már nehéz volna összeszámlálni, hogy 

hány Bibliatársulat van. Nincs még egy olyan mű, amely annyira elterjedt a világon, mint a 

Biblia. Ez a tény önmagában bizonyítja Isten igéjének hatalmát! 

A nagy földindulás a magyarázók szerint az a zűrzavaros helyzet, amely a 18. sz. vége felé 

megrázta az egész nemzetet. A hétezer megöletett inkább jelképes, de ez elég ahhoz, hogy az 

életben maradtak elgondolkodjanak. És a prófécia szerint ez történt valójában.  

Az ötödik trombitaszó és az első „JAJ” előtt is rendkívüli események történtek. Most a 

„MÁSODIK JAJ” előtt még drámaibb jeleneteket látunk. Mi lesz a harmadik „JAJ” előtt? 

Kétféle magatartás:   Ézs 26:8-10. 

Erdélyi László 


