54. „Itt van a szentek…”
Jel 14:12-13
Miután a három angyal egymásután elmondja Isten figyelmeztető üzenetét, valamint az üzenet elvetésének
következményeit, a figyelmet egy népre irányítja. Ugyanez a felismerés hangzik el egy másik környezetben is, - a 13. fejezetben -, ahol a tengerből feljövő fenevad fejti ki hatalmát Isten népe ellen.
Rövid, de sokat mondó jellemzés ad Isten népéről. Akkor történik ez a megállapítás, amikor már az
egész világon hangzik Isten utolsó mentő üzenete: a hármas angyali üzenet, amelynek első – három felhívásból álló – része:
Amíg az első angyali üzenet felhívás Isten imádatának helyes formájára, és tartalmára, (Az örökkévaló
evangélium, Eljött Isten ítéletének órája Imádjátok a Teremtő Istent. ) addig a második és a harmadik
üzenet a Babilonnal való kapcsolat következményeiről szól. Nagyon komoly figyelmeztetés ez!Aki ezeket
a figyelmeztetéseket elutasítja, felveszi a fenevad bélyegét, Babilon részegítő borától megittasodik és Isten
ítéletét vonja magára.
Miután hangzik az egész világnak szóló üzenet, Jánosnak megmutatja az Úr azt a népet, amelyet szenteknek nevez. Néhány fontos jelzőt használ.
Azért is fontos ezeket komolyan megvizsgálni, mert itt emberek tömegeinek végső sorsáról van szó.
Isten egyértelműen beszél mindegyik jelleméről és sorsáról. Az első angyal üzenetében elmondja, amit
az egész világtól elvár. A másodikban és a harmadikban jellemzi a Babilon lelkületében élő embereket és
sorsukat, a 12-13 versben a szentek jellemét és sorsát.
Van egy nép, amely üzenethirdetésének alapjaként fogja fel a hármas angyali üzenetet. Velük kapcsolatban négy jellemző vonás van:
1. Szentek békességes tűrése, (állhatatossága!)
2. Isten parancsolatainak megtartása
3. Jézus hite.
4. Szózat hangzik az égből! Ezután egy rendkívüli állapotot jelent be: És ebben az állapotban:
Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva.
1. A TŰRELEM szó jelentése: „Az a képesség, amelynek birtokában valaki panasz, zúgolódás, lázongás nélkül megadóan és tartósan elviseli, tűri a kellemetlenségeket, kényelmetlen, nehéz helyzetet,
testi, vagy lelki fájdalmakat, illetve ennek a tulajdonságnak magatartásban való megnyilvánulása. Amely
elviseli a bántalmakat, a betegséget, a fájdalmat, a megpróbáltatást, a sértéseket, a sorsát, a szenvedést.”
Gondoljunk bele, mit jelent egy ilyen jellemző magatartás a mi időnkben, amikor „megharagudtak a
pogányok. ”(Jel 11:18.), amikor a világ népei háborognak.
Maga a felismerés, a megkülönböztetés utal arra, hogy ezek az emberek valamilyen különleges helyzetben váltak említésre méltókká. Valamilyen nagy küzdelemben volt részük, amelyben kitartottak Isten
mellett, krisztusi türelmet tanúsítottak. Állhatatosak voltak. Békességes tűrést gyakoroltak. Ha fontosnak
tartja ezt megemlíteni, akkor ez azt jelenti, hogy a külső körülmények súlyosodnak. Ezért lesz szükség a
békességes tűrésre, állhatatosságra.
Ha Jézus eljövetele előtt nem kellene a megpróbáltatásokkal számítani, akkor az Úr nem tartotta
volna fontosnak, hogy erről beszéljen.
2-3. Isten parancsolatainak megtartása és Jézus hite. Mit jelenthet ez egy olyan iszonyatos háborúban, mint amiről szó van a három angyali üzenetben?
Mit jelenthet az, hogy Jézus eljövetelének küszöbén, a nagy döntő harcban nem mindegy, hogy emberek miként viszonyulnak Isten parancsolataihoz és Jézus hitéhez?
Itt ismét egy olyan ténnyel találkozunk, mint a Teremtő Istenre történő utalásnál. Isten jó előre üzen. A
döntő küzdelemben két dolog nagyon lényeges: Isten parancsolata és Jézus hite.
Jel ez köztetek és közöttem: Ez 20:20.
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De Isten adhat egy helyzetet, amikor valamit meg kell tenni, ami nem sérti a parancsolat lényegét, hanem annak egy különleges értéket ad. Pl. Micsoda emlékezetes maradt a 38 esztendeje béna ember számára az a szombat! Isten dicsőítésének emléknapja maradt számára!
Vajon, ha a kegyelem miatt már nem volna érvényben a törvény, akkor kétezer évre előre vetítve
mért volna ez megkülönböztető jele Isten népének, a szenteknek? Itt vannak azok, akik megtartják
Isten parancsolatait és a Jézus hitét!
Mit jelent Jézus hite? Lehet: a Jézusba vetett hit, és lehet az a hit, amely Jézusban volt. Jelentheti azt,
hogy elfogadom Őt Üdvözítőmnek, Megváltómnak. És jelentheti azt, hogy azzal a hittel rendelkezem,
amely Benn volt.
Mindkettőre szükség lesz az utolsó nagy küzdelemben. Csak az arról való bizonyosság, hogy van egy
Megváltóm, Üdvözítőm, Jézus Krisztusom, akiben bízhatok, aki Élet és Halál Ura, az én Istenem, csak ez
segít győzelemre a nagy küzdelemben!
4. Van egy különös üzenet: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Újból aláhúzva, hogy a bejelentés a Mennyből jön:
Miben különböznek ezek a halottak, azoktól, akik előbb haltak meg különböző okok miatt? Milyen jelentősége van a megholt számára, hogy nem előbb és nem utóbb hal meg?
Ha figyelembe vesszük Jézus szavait, amely szerint nagy nyomorúság lesz, akkor érthető ez a bejelentés. Van egy másik ige, amelyik erre az időre utal, de itt nem a meghalásról, hanem a feltámadásról van
szó. (Dn 12:2.)
Ezek szerint tehát a nagy nyomorúságban lesznek, akiket az Úr elaltat, majd lesznek, akiket feltámaszt.
Lesznek, akiket az Úr elaltat a szenvedések elől, másokat felébreszt az utolsó események idején.
Itt egy részleges feltámadásról van szó. (Jel 1:9). Lesznek, akik a nagyon gonoszok közül feltámadnak
és Isten nagy eszközei közül is, és együtt szemlélik a megváltási terv utolsó mozzanatait.
Jézus a főpap előtt: „Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján
és előni az égnek felhőiben” (Mt 16:64.).
Az Ige szerint lesznek, akiket a nagy nyomorúság idején az Úr elaltat. Lesznek, akik feltámadnak, és
látni fogják a végső eseményeket. Pl. A Jézust felfeszítők.
Az ő cselekedeteik követik őket.
Lehet, hogy senki sem figyel arra, amit Jézusért tettünk. De Isten megőrzi azokat. És jutalmuk nem
marad el.
Milyen lesz az, amikor Isten azt mondja: „Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra
bízlak ezután. Menj be a te Uradnak örömébe!
Amikor a fájdalom nem lesz többé, de az áldott tapasztalatok, a korábban megélt örömök ismét élővé
válnak, megelevenednek. Cselekedeteik követik őket!
Ez lesz a boldog örömünnepsége azoknak, akik itt a földön Krisztussal jártak! Ott, az örökkévalóság
küszöbén, a mennyei Jeruzsálem kapujában!
Ha a Jelenések könyve tovább íródna, bizonyosan ma is elhangzana: Itt vannak! Itt vannak Isten gyermekei, Isten népe, akikre jellemző:
Isten parancsolatainak megtartása és a Jézus hite.
Az Úr vigyáz reájuk, bár ma még nem mindenki által ismertek. Az Úr vigyáz rájuk a történelem utolsó
viharában.
Segítsen az Úr, hogy ezek között lehessük! Ámen!

Kitartás a jó cselekvésében: „itt van (helyén) a szentek állhatatossága”.
Krisztusi türelem!
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