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· Szerzö megJegyzése . 
. ' Ezt a kis munkát nehéz· valamilyen ismert irodalmi · 

fájtába:..' beosztani. Nem egy bibliai könyv magyarámta, · 
báir főleg a Jelenések Könyvével ·foglalkozik s lalilllak meg· 

· ,értéséhez akar kulcsot adni. Hogy ezt a kulcsof~ueg-
. . adhassa, sok más kérdéssel ke11ell foglalkoznia; a Biblia 

más jövendöléseit is átleki11te1nie s ez okozza a tárgy sok· 
f~leségét. Nem. akiwrt -a. szerző tudósoknak tudományos 
·munkát ~rni, ·.hanem egyszerű igazságkutaló embereknek 
segítségére :menni.. Ne~ felel meg a munka az úgynevezett 
gyakorlati teQlógia táirgyalási modorának, mely puszt~ 
alka1mazásban áU; szerző: az olvasót a forrásokhoz szerette 

„ vollll3J'elv.ezetni; a fáradni kész ·bibUakutatás ugyanis 1)1in· 
den táplálékot keresi> bibliaolvasás feltétele. Nem követhette 

: szerző az épftl> irodiailom megszokott módszer(>t, mely han
gulatok f elkellésére · igyekszik s igeü sokszor szólamokban 
vész el,·1 melyeknek„ értéke ép oly kevés, mint a tova röp
penő hangulateké. ·Szerző tehát egy Mia~y.arországon szo-

. katlan, külföldön annál johl>an isme-rt középútul vúlasztot~, 
· 1nely' a tanulatlan, de tanulni ~ágyó laikust igyekszik bibliai. 
gondolkodásra megtanítani, a mellett a bibliai tatnulságot a 

. gyülekezet hlaisznára azonnal értékesíteni. Abban sem kö„ 
vette az ·úgynevezett tudÖn\ányos tárgyalá·si stílust., hogy 

:. „tárgyilagosan .a megmagyarázandó szövegnél maradt 
. volna", elkövette azt 'ai „tudományos krplelenséget", hogy 
• a. történelemből, sőt a mai korbórl magyar~zfa a Bibliát. 
"Itt· .azonban szándékosan sz.aikílott a tudós . hagyománnyal, 
.mert L megingatlu~latlan megh'YŐZÖdése, hogy a BiQlia jö- : 
.vendölé.sie:i. Istentől . való~; ennélfogva a beteljesiiU~ nem· 
cs.aik. a jövendölések igazolását,. hanem legjobh magyará- , 
zatát is adja; 2. a raciodaUzmus teljesen u mai kor .~ze
mél)el próbálja értékelüi a régi kor irodalmi alkotás:a!i.t;. ·~ 
elfogulaUa·nsága tcihát tisztára Ínese; szerző fordítva igye-

, . ~ezett ·cselekedni: a .·rég( kor gondolkodásdt igyekezett 
:. : .· · _„megös;merni s azt, mint jöv.e:ndölést, a jelenkort~m alkal · 
::i" .:.maizni. · Vajjon melyik 11,lódsze·r nyújt hát -több elfogulat-
··;;'.:_lanságot ?. 
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A könyv a bibliai apokaliptikus prófécia áttekintése • · ~ 
után a Jelenések Könyvéneik főbb fog:a~mait ismerteti; majd 
a magyarázatok 1:1Jkalmazására példaképen egy fejezetet 
részletesen magyaráz. Ezzel azt is bemutatja, hogy hogyan 
képzeli a Jelenések Könyvének részletes és rends.zeres 
magyarázatát. Az .apokaliptikus ny:e,Jv lényegének meghatú-
rozása után szótárs.Zierüleg a Jelenések Könyvének összes 
szóba jöhető fog.a•lmait ismerteti. Ezt a jegyzéket a Jele:. 
nések Könyvének olvasása közben, ha valahol valamit nem 
értünk, ha:szuáJ.11atjuk; ámde gondolkozva, mert ugyan.az a 
kl-p a környezethez képest, melyben ,előfordul, több fogal-
mat, több gondolatot is jelenthet. E népszerü dolgo:Ziatban 
nem követvén a tudományos munkák11a1k megszokott mo-
dorát, mwgyarázat közben szerző azonnal rámutat a jelen-
kori következményekre s tanulsúgokr.a; összefüggő „gya-
korlati" részt azonban csak a könyv bcfejezéseképen nyújt. 
E sokféle s lúts~ólag rnem egymás mellé való tárgyalási 
mód mellett is az anyag úgy rendezödölt el, hogy a:z egyes 
fogalmak lehctöen egyenletes és egymúsr.a {~pülö tárgyalást 
kapjanak s hogy vagy a1J clst'í úll~kinW ri~szbcn, vagy 
a mul:uilvú11yképe11 bemulaloll részletes magyarúzalhun, 
v,a.gy a szólúrszcríí részben minden fogalom sorra keri.iljün. 
Szierző csak eZlzel a módszerrel tudta ell·rni c{„l1j1át, hogy egy 
kis terjcdelmíí ikönyvhen azok szúmúru, akik lainulni akar-
nak s a inunkálól vissza nem riadnak, minden lehetü 
segély-forrást megadjon, egyúttal uzunlxm a felhasznúlásra 
begyakorló iskolát is nyújtson. • 

Ha ez a munka nem is viselheti a „tudományos" neviet, 
az nem jelenti, hogy a fogalmak pontos megfogalmazására 
s az elükészftés 1a:lapossúgára nem történt meg minden, ami 
a szerzötől kitelt. Hisz a könyv célja !at tanítás és nem val
lásos levegőbe beszé-.lés, ahogy sokan .a gyakorlati vagy 
t'•pítö irodalmat elgondolják. Bár a!Z olvas() se sajnálná az 
alapos lanulmányozúst s imú<lkozó c1mi·lycdést, melyek 
nélkül a Biblia egyik legfontosabb köny,·fl1cz nem nyt1l
hatunkl 

A könyv ponlo:;súgúhoz · l-s ulapossúgához l::.11rtozik, 
hogy a bibliai fogalmakat olyankor, amikor a m<>gszokotl 
magy.a1r szóhasznMat nrrn módot nem nyújtott, sz1okatlan 
szavakkal fejezzük ki. I\iilélaösen lélektani kifejezésekre 
gondolok, mint lélek, szellem, kedé,ly, hús sth. l\lindcn ko
moly szakértő elösmeri, hogy a görög psiiché l>s pncüma 
sz.a,vaknaik közös „lflek" szóva1l való fordítása zavart lwltíí 
s az öss~es ieiurópai nyelvekhen ismeretlen, a magyar nyelv
ben s·cm szüksl>ges. A szerzőtt'H -évtizedek óla hasiznált sza-" 
vak ellen kiilönf é]c kifogásokat emeiltek, de a kifogásolók 
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egy lépést. sem teltek megfelelöbh- szavak keresésére s 
Hinös ncmlörfülöm!!léggel a rt'gt rnsszal tartották meg. 
E,z.zel elúrullák, hogy a Bibliát - búr kiilön.fóle okokból -
szándékosan igyekeznek homályban tartani. Hacionalisták
náil a· bibliai világosság gyülölclc hozz.a ezt a közönyt létre, 
pietista hihliarnag~·arázókn.ál pedig a megszokott lu~nyel
mesnek renyhesé>µb()l eredő védelme. Ha a f)iclista L>ihlia
magyarázalokat és konferenciai beszédeket \megfigyeljük, 
Pszrevesszüik, hogy azokban <.;vtizedek óta semmi elöre
haJ.adús nincs. De azok a szólamok, melyek harminc évvel 
ezelőtt üde igia!Zsií~ol hoZJt.ak, ma• mindink.úhh az elcsépcltség 
benyomásút teszik. l\Iint a racionalistúknílil az a. fontos, 
hogy minden áron tag.adjanak, nekik, .a piet.istúlma1k, alZ a 
fontos, hogy komoly fáradságos kutató munka nélkül 
.. épüljenek". Lelkiismeretesséq nHkül nincs bibliakutatás; 
biblilrukulatils nélkiH pedig .a h~l.kek vezetése t{·vclygö szek
tatanftók kezéhe megv át, mint ezt ezeknek a szektáknak 
a szaporodása, erösÖdése és az evangl'liumi mozg.aJlmak 
tcngi>cMse mut!aitija. Az élet nem áll meg s ahol az emberek 
mcgiilh.mk, nz Net fogy el. 

Az cmlilell h.'"lc·kt.aui fogalmak kifcjlrst-rc P künyvhcn 
nincs tór; az olvasó szerezze be szerz<í Római IJ<wél•) 
címíi tanulmitnyút, hol rövid rendszeires bibliai lélektann:a1k 
.iohb hi i ián lc~a lábh rövid vázlatát találja. Azonba~1 a !<.ér
drs legálta1lános.abh von!a,lait itt is meghúzhatjuk. Az ember 
két világból származik. a szellem és .az anya_g világából; <le 
kettősségé.ben mégis a legteljesebb egys~g ny.iivánul s .ezt 
az egys.é~et, mely az .egyént vagy ént teszi, al szellemi ere-. 
detü lélek biztosítja. Eziért az ember nem test és nem szel
lem, hanem lélek s testét a testi, szellemét a sziellemi világ
ga:l való érintkezésre használlj!al. A szellemnek ugvanolyan 
sz.erviei v.annak ennek az érintkezésn('Jk megvi!lilósítására, 
mint a testnek, test és szellem között tehát nárhuzam van. 
A lélek középpontf,a. a szív, az U.élet é>s aka.rás helye, az 
én-nek .a szerve. A szívnek két segéd.szerve, eszköze van: 
az értelem és a kedélv, előbbi a !!ondol1kod6, utóhbi az 
akaró, törekvő élet szolgálatúban. Kedély ahlt t.ehr.t felü
letesebb, érzelmi, hanaul.ati s mélyebb. törekvő. indulati 
tevékenységeket egya,ránt értünk. A kN szerv kfö:ös mun
kája: a phronéma (=törekvés + gondolkodás).~*) 

*) Megrendelhető 45 fillér előzetes bekfüdésével szerző 

címén: Albertfalva, Jókai-út 49. 
**) A ~örög szavak átírásánál három módot követek: 1) a 

közhasználatba átmenteket magyarosan írom; 2) a tudományos 
műkifejezéseket az Akadémia ajánlása szerint; 3) ahol az ere· 
deli .szövegből idézek,_ a hosszú hangzókat és az üpszilont jelzem. 
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Ennek ·a kis munkának az életről és a Biblia értelme
zéséről alkotott felfogása sok olvasónak szokatlan lesz; töb
bekben megütközést fog kelteni.· Jóhiszemű olvasó el fogj.a 
azonban ismerni, hogy gondolatmenete a reformátori hil
ely szerint a Biblián épült fel s hogy a könyv nem pártirat, 
mert egymússal ellenkező feleknél egyformán elfléli azt, 
ami nem a-z igazság őszinte, fáradságos és áldozatra kész 
kereséséböl faka& Az író gondolata ez: az igazságért min
dent föl kell áldoznunk. Sem az állam, sem az egyhúz, sem 
semmiféle köziilel nem több, mint az ig.nság. Az igazság: 
Isten! S ha valahol tévedett a szerző, Istenért telte. Mikor 
jelen állapotokat megítélt, nem lázftva lelte, Í1anem Isten
hez utalva az olvasót, hogy elégedetlenség helyett Istenre 
várjon. Az egész munka alaphangja. a Jézus-várás. Jézus 
jön! Most állam, egyhaz, társadalom. érdekében becsülettel 
mindent megteszünk, .amit Isten ·ránk bíz s még az igaz
sá~lalan úrn.ak is engedelmeskedni akarunk. De JézuM vár
juk s így imádkozunk: Jöjjön el a Te országlásodl 

Szerző készségF(el elösmeri, hogy ellenkező teológiai_ ál
lásponton nagyra becsült harálai v.:mnak, kikel sok tekin
tetben maga fölött lát s kiket nem személyükben akart 
megtámadni. De mikor szeretettel rájuk gondol, az igazság 
szavát épen ezért a szeretetért nem fojthatja cl magában. 
Tanítások, elvek ellen harcol ez a munka s ha valahol kö• 
vetkezetlenségekre ·rámutat s ezzel sebeket ejt, bocsássanak 
meg neki, mert ezeket a sebeket ö maga régen viseli. Gyó
gyítani akart· s azért nem érdemli a vak gyülölet válaszút, 
noha erre az utóbbira is elk~szült. Tévedést nem gyülölünk 
annyira, mint igazságot. Azt kéri ellenzöitöl, hogy az igaz
ságot mutassák meg neki,. de ez az igazság bibliai igazság 
legyen, ne az emberi ráció s ne a lidércek igazsága 1 

Szives köszönetet mondok Ágoston Sándor, Demjén 
Antal, Dobos Károly, Farkas József és Fejes Sándor bará- · 
tadmnak, kik a munka hibáinak kevesbbítésében, ki e~el, 
ki azzal, megS'egítettek. 

Bár szolgál11a e könyv - minden gyarlósága mellett 
- is - buzdításul arra, hogy komoly magyar bibliakutatás 

induljon meg, aizok között is, akiknek a Biblia tanulmá
nyozása nem ken)'érkereső foglalkozúsuk! Isten áldja meg 
az olvasót! 

Albertfalván, 1940 augusztus 2. 
vitéz c."ia LajrM. 



I. A tárgy fontossága és ldöszerüsége. 
1. KI A JÓZAN?! 

' Az ember kicsiny sajkáballl hánykódik a végtelen 
óceánon. Elcsépelt szólamnak hapgzik. talán e mon
dás és kevesen ébrednek a mögötte rejtőző valóságra. 
A sajkában ülö ember mámoros, nem látj.a, nem is akarja 
látni kétségbeejtő helyzetét. Korok szer.int különbözhetett 
a mámort okozó ital; egyszer az élet túláradó öröme, más-

. / · szor az élettöl való menekülés; egysze·r a tudás gőgje, más
szor a vallás misztika~ köde: mindenikkel megcsalta magát 
a1J ember. Csak józan nem .akart soha1 lenni s ez abban 
nyii1'vánult meg, hogy a józanságot l!lh1deukor rajongá~µ~~ 

~- nev~te'.. 4 világ 'a·-·mesebeír--strucc józanságát--dfcséri: -hal-
nem gondolok a halálra, nem kell félnem tőle! Józanság
nak tairtja, 'ha úgy rendezkedik be a földön, minthai még 
ezer esztendőkig tartana itt az emberi fejlődés: mintha 
sohasem állnia; fel a Biró, hogy számon kérje tetteinket. 

, AJ., amit mi nevezünk józanságnak, azizial számol, amit a 
tudós meg nem mérhet; ami a vUágjavftók látóhatárán 
kívül vain. Mi ezt il·érdezzük: Mit mond a jövőről Isten
nek beszéde? 

Az öskeresztyénségnek erre ~y felelete volt: . Jézus 
visszajön! S ennél boldogítóbb, édesebb reménységet ma 
sem ismerünk. Istentelenek neV'e1:tek, gúnyolódta1k rajta; 
úgynevezett tudományuk, mint képtelenséget, mellőzte; de 
tudományos érdektelenséggel föléje ~mielkedni nem tudtak. 
A in.egvetö gúny, mellyel például Krisztus ezeréves uralmát 
támadják, arra mutat, hogy lelkiismeretük érintve vian • 

. Félnek annak valóságától, hogy Isten a történelembe J?elép. 
Reménykedő várás és rettegő gyüfölet áll:atnak egymással 
szemben s. ez M; ellentét a kérdés fontosságát mutatja. Ki 
hát a józan? r 
2. MEGVÁLTÓ-~ A HALÁL? 

Maga az egyház nem maradt meg az apostoli Jé
zusvárás . egyszerfiségében, hanem a halált ellenség
ből'· barátnak tette meg. Nem Jézust várta már, ha· 



nem azt tanította, hogy a „boldog ha!lál. szekéren" mi 
megyünk Hozzá. A halálnak megváltóvá való előléptetése 

mögött a pogány filozófilal diadala rejtőzik, mely a bibliai 
felfogást félreszorílotta. A keresztyénség a bűn forrását az 
embc;ri szívhen látta s .a testet Isten templomának lnrlolln 
(1. Kor. 6, 19): a pogánysúg a híín melegágyút láttat a test
ben s ezzel a f elelösségel a test TcrcmWjfre húrílotta. 
A lest halála a kereszityénnek büntetés, a pogány szcml-ben: 
kís{•rtc;stül való szabaidulús. A tcstsany.argatúshan a pogúny 
a híín fészkl>nc.k pusztítúsút .Júlia: az apostol ellenben kevrs 
hasznot várt tőle. (1. Tim. 4, 8.) Enn:e1k a pogúny tévcd{·s
nek lett a következmt-nyc. hog:v a keresztyének a halál utún 
kezdték v:írn.i !lll tökéleleschh rlclet s ahoJ.!:v ez a viírakozás 
clhalalnYtsodott, úgy szorult ki a keresztyrnek ludatáh61 
Jézus eljövetele,· a híviik feltámadása s Isten orszáai11rnk 
a földön v.aló felúllftás.a, mclvekröl a Biblia beszél. Sútáni. 
gúny1wk kell lekinleniink, hoi.iy .J<-zus helyP.hc ia hnl:íl 
l<-uett, kit, mint ,,utolsó elJC'ns.1;aet". Krisztusrmk kell ma1id 
<>~!vszN itrtal.mntlanná tennie.. (T. Kor. 15, 2fl.) A .Jézus cil
ii>vetf'l(~t ki}v~rn csorlMntos::m deríis iilvf'nrH>héll cs::tk nz 
utol<;<) ítélet m~r.adt me!.?. mint ez 1a Hiszcke~yb<H is 1M
sz.i.k: „onrnrn lészen el.iövend() ítélni eleveneket és holt.akat". 
Az c><lslí fellúmarlás, az elrai:tadtat:ís, !!)IZ ~zcrévieLs hirodalom 
dic<;(ísrize s ;n,hban a v:Hasztottak csorliílalos sze1'epe az egy
ház tudla1láhól majdnem teljesen kiestek. 

A hiblia1i rem.énvség meleg, P.lrtWJ friss hangja vala
hogv nem iIJett a ;,sinathatározatok száraz dogmatizmu
s:)h!!: ,.lmP titkot mondok n{~ktek: mindnv:Him ugyan nem 
aluszunk 1e1l. de nagv hirtelen egv sz.empillantáshan az utols6 
trombitaszóra mindnvá ian elváltozunk. Mert trombita fog 
szóhmi s ~rr.'11 a halottak romo-lhatatlansáu.ban föltámacl-
1rn k. mi nedií! elváltozunk! . . . l\Hkor pedig e roml.nnrló 
test romoJbatafilanságh:a öltözik. akkor teljesiiJ az 1rás: 
Eln:veletett a halál di1aidalral" (1. Kor. 15, 51-54.) A bibliai· 
reménység nem a halálnak müködéshe lépését, hanem 
ártalmatlanná tételét várta: nem testetlen hailhata.Uansá-. 
got, lwnem haH1atntlan testet. B:ír Krisztussal lenni még 
R halálban is iobh, mint Krisztustól távol testben 
élni (Fiil. 1, 23); ám ennél is johb testben érni meg Krisztus 
eljövetelét és a feltámadást. (II. Kor. 5, 1-6.) 

3. MI MARADT A BIBLIAI REMÉNYSÉGBŐL? 
Azon 'aiz „üdvösségen", mely a középkori bölcselet 

szerint a halál után várt az emberre, nem volt már 
a valóság színe. Miután nem v·agyunk „szellemek", a les-
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tetleu üdvösséget valószfníítlennek és árnyék.életnek látjuk, 
akárcsak Plátón idea-világát. Az utolsó ítélet, mely a 
bibliai jövőből megmaradt, az emberek gondulalába1n oly 
messze húzódott vissza, hogy szintén valóságát vesztette el 
s ez a szó: az utolsó flélclkor, köriilbeliil ezt jclcnlcllc mltr: 
a soha napján! De !aJ puszlftús tovább menl! Ahogy a ·túl
világ és má!wilág elhalaványodtak, velük halványodott az 
cgyJ1áz mennyei fogalma s világi intézmény lett belőle: 
papi szervezetté és állami jogok birtokosává vállozott. 
Elhiallványodott a szt•nt Szellem munkája s az egyház 
mennvei rendeltetése. Lassankint az egyház látóköre és a 
t:esli .élet határa egyek lcUek: a koporsó mellett nem előre 
tekintettek, ·hanem hátrafelé; nem a Megváltóra: néztek, 

·hanem a halott cr<~nycire. Az örök élet :a halott földi hír
nevét jelentette, mint a pogúnyok:núl. A haldokló és hozzá
tartozói már-m.i.1-r rossz néven veszik, ha a lelkész a beteget 
a ha.){tlra ké~zíti c.1í'1, mert a1 lelkész feladnia a földi (.lettel 
való víaasztaliis. Hol vM1 már az apostol vhmsztalódá·sa, 
hol?v Krisztusnál lenni mindennél jobb! És hol van a mai 
halálos tt'ivtól nz n fl!frel, hogy Krisztus vis·soo ifi és akikor 
övéi fölt{1madnr1k?t A kereszty1~n remt-nység·el kilúgozta az 
egyházból a pogány filozófia! 

4. Kl~TFÉLE IGAZSÁG. 
S ho~y az ember.ek ne is gondoljanak a túlvilá[.!ra. 

sr.tán, a nagy hirmotizör, egyelőre még ma11iit is 
kitaigadta a világból; nevetségessé tette az ör<lö<1ök 
s :angyalok hitét; Jstf'nt pedig puszifa fo11alommii varázsolta 
át, mely ailatt a világegyefom na!:?yszeríí törvpnvszeríísé~ét 

is ~ondolhat.ia az, akinek az jobban tetszik. „A tudatlan 
népnek jó 1a1 réai hit, mert azzal j.obban .lehet kormá
nyozni!" lett a jelszó s ezzel az e~viház szent remény~~ 
.~Jválloztak néobutító ~~~J~~~á.--A-helső -elleiuno-1i'é)~; eUep-
lezesé1ie-divatbalötCa liturgikus és a tudományos álláspont 
megkiilönböztetfi.se s egész.Pn ren<lén valónak látszik, hogy 
az em:bernek más meggyőzörlése leaven :a1 s.zószPken, mint 
például a katedrán. De a véstSiő idllk bibliai tanításai még 
szószéki igiazságok sem maradhattak. 

5. A SZEKTÁK ARATÁSA. 
Mindezek. a sátáni mesterkedések és hazu~ságok 

azonban sem a lelkiismefletet nem tudták örökre elhall
gattatni, sem az emberi lelket lH"m lehetett attól viss:w
lart.ani, ho~y egvsze.r naf!Yon megszomh1.zzi-k. S mikor -a 
történeti ~yházak elha.Uuatt.ak, a szektnk szólaltak me~ s 
a bibliai i,gaizságokat elferdítve, veszedelmes té\1elygések-
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kel keverve · vjtték a szomjas, mennyei valóságot. kereső 
lelkeknek. A nép éledt és azt hitte, új apostoli keresztyén
ség korát élL S ha kételyei támadtak volna is és a kül
földről jövő tanok igazsága f elöl meg is akart.a volna kér-

. dezi11i „hivatafos" vezetőit, kérdéseire ugyan kitől hnlloll 
vohi:a „bibliai" feleletet, mi1kor az ige hirdieWi nemcsak 
mag.uk nem olvasták a Jelenések Könyvét, ha111em még 
másokat i.s elijesz.tettek itöle? 1 Akármjt beszéljenek is a 
tétlenek és az aluvók, Ut nép ir{tnt való kötelességünk. 
hogy jobbat nyujtsunk nek1i, mint amit a tévtanítók ajánl
gatnak. S vaj'jon hogy állíthatja az, aki a Jelenések Könyvét 
nem is. olvasta és nem is , próbált.a megérteni, hoJ,?v a 
Szentfrásna1k ez egyik legfontosabb és legszebb könyve ért
hetetlen?! ·A tovább-hallgatás most már súlyos lelkiisme
retlenségnek sz.ámft: az c~:vházak sz:óSiZékeiröl, hívő prédi
kátorok a.i•káról végre föl kell hangozni.a ia keresztyén re
ménység szent üzenetének! 

6. A KÖNYV IDÖSZER ŰSI~GE. 
Ám nemcsak a né>p érdeke sürget, hogy meg-

próbá1.iuk a Biblia fényébe állítani az utolsó napo
kat, hanem korunk jelle~zetcs tiinetei is hnlJal.iúk 
hangju1ka1t; igazolni kezdik a Biblia eschatalo~ikus 
jövendöléseit. Az úgynevezett hi~liakritika elfo~ultságát 
mutatja, hogy ahol :a bizonyítékok a kijelcnlPs isteni ere
dete meUett tanúskodnak, .ott elhal111at.ia őket. A .Jelenések 
Könyvében az elfogufatlan olvasón!lik iJZ~n fontos hels() bi
rnnyfték ötlik szemébe: a könvvben jöveudölt állapotok 
nem ille1mk arra. a korra, melvben azt írták, noha fi 

racion.aliizmus a könyv egészét ~ szerző korának esemé
nyeiből és helyzeteiböl .aikarja kima~yarázni. hogy a köny· 
,·et .iövendölő jellef.{étöl me~fossza. A .Jelenések Könyve· 2. 
és 3. fe.iezetében közölt hét üzenet p6ldilul oly ma~as és 
egyetemes· szempontból tántva.1.ia az egyház veszélyeit P.s 
remémieit, amely a keresztvénSP{! első másfél száz.adában, 
az els() hódítás· részküzdelmei közt. émbc1;1ea érthetetlen. 
Ilyen nézőpontra csak hosszabb nyuJtodt f ejlödés után jut· 
hat az ember, vagy tényleg m.aga.sabbról és e~yetemesebb 
láitópontból kellett .iönnie a kijelentésnek, mint e~y J.(yarló 
ember lútópontja. Aki az egyhi1ztö1,ténelem bels{) fcjlö<lésH 
megfi~yclle, csak csodália.Ual látl}atja azt a bölcSIC'.ség.et, 
mellyel a hét iizenet szerzö.ie épen az eJ(yház legf ájóbh 
~ebeire iteHe a k~ét. A Jiamis próféta, kinek szarvai a 
Bárányéihoz l1asonHtan1ak, de aki úgy hesrel, mint a f.ene
\•ad,, hilbiatól.ag ci(.V már régen kereiSzlyén, de isteni látá· 
sához hütlen,né lett táTsadalom egyetemes hódolatát viszi 
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az ,,utolsó világuralkoclóziuk: ez ·a helyzet akkor, amikor a 
keresztyénség még cs:ik feltörekvő zsenge hajtás volt s 
egy érz6ketlen nagy pogány társadalom vette körül, tel
jesen érthetetlen; aki ezt a helyzetet lefo.stette, · a messze 
jövőbe líttolt be1le. A fenevadra támaszkodó részeg parázna , ~ 
alakju hpgyan' itlcnl;k .arra a társadalomra, mely m{·g be 
sem foga<ltai a keresztyénséget, melynek .még híí.ségrn sem 
volt ideje, nemhogy hfrtlen&<'ge miatt már paráznának le
hetne nevezni? Hisziein a bihHai gondolkod{lis a parázna szó
val csak :aiz Istenéhez .hííllcn választott nl'pct Ulette. 
A Jeleu/>sek Könyvében rajzolt cmbcrist~g már :1.t unalomig 
betelt a keresztyénség e hamis alakjával s azt undoniml 
megscmmi!Sfteni készült; a h:e1lyz.et tehát a keresztyt."·n civi
lizáció végét mutatja. Az egyházi élet másik mmya, .a1 
napba öltözött égi, tiszta asszony, szintén fejl6désének 
végén áll. E két egyház, e két nö között tátongó mélysége~ 
űrt hogyan ·1-ehet az őskeresztyén egyház rajzában elhe
lyezni? Hi·sz 1ai szerző korabeli társadalom még bcveendö 
vár volt; az iegyház• telve volt reménységgel; a misszió is 
hajnaláit élte; pogány müveWdé.s, tudomány, állam még 
nem vívta meg csatáját az új iránnyal: a szerzö kora:belii 
keresztyl>nek sC"m lálhia1tták tehát maguk köriil a világot 
még annnk n kit~ll hüvelynek. mely.el a visszatér() Krisztus 
pozdorj.a1ként fúj majd szét! A Jelenések J(fü1yvében vázolt 
cíllapolok tehát a1 kereszt11én e!mház Wrténelének véyére 
mutatnak, iSZerzöje pedig 1a1kkor élt, mikor ez a történet el
kezdődött. A könyvben vázolt diadalmas egyház csak az az 
egyiház lehet, mely a történelem mélysiégeit. már me~járta: 
a mai kor egyházai A .Jelenr·seK. Könyve s a vele való fog
lalkozás. ma lett időszerűvé.*) 

•) Ellent kell tehát mondanunk annak a „tudós" körökben 
ma egyedül józanként elfogadott magyarázalmódnak, mely a 
Jelenések Könyvét, mint a Biblia többi könyvét is pusztán a 
szerzők korának ese).Ilényeihől és személyeivel fkarja meg
magyarázni. A Jelenések Könyvét csak egészen fölületes és 'a 
könyv egyszerű· értelmét erőszakoCian elcsavaró értelmezksel 
lehet az első római császárok korára magyarázni. A Késár 
Nérón nevet ugyanilyen erőszakossággal lehet a 666-tal a 
könyvbe behozni. Hasonh) mesterkedésekkel n pápák, a refor
mátorok és politikusok nevót is kihozták már e számból: a 
6G6-nak számértékkel vnU. mngynr{,znla tehát semmi bizonyitó 
erővel nem Mr. A racionalisták t'>vnkodnak attól, hogy a könyv 
magyarázatába tú!mélyen belemenjenek, mert akkor hamar 
nyilvánvaló lesz, hogy a tőlük szabott ruhn a könyvre nem 
illik. A tőlük használt felületesség nagyon illik ahhoz, akinek 
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II. Az ótest~me~tuml eschatalogla. 
7. A BIBLIA S A VÉGIDŐ. 

„Ta eschal'ai" görögül „a végsöket" jelenti. Eschata
logiának nevezzük a végsö idökröl szóló tanítást. Az 

· eschalalogia leggyakoribb közlésmódja aiz álomkép, mely
ről késöbb szólok. Az álomképben mintha függöny 
vonulna el szemünk elöl: a való világ mélyére lá
tunk; ezért az Hy kijelentés neve: leleplezés, görögiil: 
apokrailüpsis. Ez a Jelenések Könyvének görög címe is. Az 
óleslamentumJ}an föl1eg Dániel és Zakariás írlak .apoka-
1.iptikus nyelven, bár az egész bibliai kijelentés a végidőre 
tekint; 1a0t teszik az események előrevetett árnyékaiban a 
tört.éneti könyvek is. Az eµrsz Bibliú11ak, az egy egészet 
képez() ó- és újteslame:ntumnak, minden eseménye és min
den tanítása azt a végsü célt· szolgálja, ho~y az embcri
~{·get az ·„utolsó na.pokra" elök(~8zílsc. 

8. ZAKARIÁS. l~JI LÁTOMÁSAI. 
Zakariás próféta a fo.gságbc)l hazatérő népnek hir

dette Isten kegyelmét. A nép u.1 kezdés, új jöve'> 
elölt úllott, de eUenséges népek közepette. Városának 
fala1i még nem voltak fölépítve. Haggeus és Z.akarh'ís 
próféták elsőnek a templom fölépítését sürgették. 
Megkezdődött a munka; de 1a1 nép elcsügg·edt és félt; a 
munka félbemaradt. Zakariás álomlátásai a történés mé
lyébe láttatnak. Az emberi történés mélyén 1a1 szellem
világot telve látja mozgalommal. Vad lovak szahdgálnak 
a vHá~bain; öklelő szarvak eme1kednek föl; de lzráel körfil 
egy tűzfal áll: „Örülj, Sionn.ak lánya, Én közted fakom!" 
'1, és 2. f.) A választott nép képviselője, Józsua főpap, 
a nép bűneinek szennyleiS ruhájában áll Isten előtt, meHette 

a Biblia csak mottó, hogy saját mondanivalóit hozzá füzhesse; 
de magyarázatukat hamar leteszi kezéből az, aki a Bibliában 
halálosan komolyan keresi az Eletet. Akinek a Biblia ~let 
k9nyve, annak nem életsziikséglet, hogy az isteni jövendölés 
csodáját tagadja s Néró vagy Domitianus császárokon túl mesz
szebb jövő meglátásának lehetőségét a könyv írójától meg
tagadja. Mi imádattal borulunk le az előtt az Isten elölt, aki 
a faraónak, a babilóni királynak, a prófétának és a látnok 
apostolnak a messze jövő eseményeit mutatta meg titokzatos 
álomképekhe öltözötten;· nem annak a jövőnek eseményeit, 
melyet az első keresztyén század keresztyénei gyarló képzele
tükkel kigondoltak, hanem annak a végidönek eseményeit, 
mely valósllggal az utolsó lesz és valós-ág lesz! 
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~j~o\,:,,~ vddoló sátáll. lsleu J>Ú,rancsára fehét ruhát adnak a 
~J.;:,: · vádlottra:· nem vádoló, hanem bűnbocsátó Isten az íj 

~\:„ . · Istenük 1 Építsl-k a templomot, keressék ezz·el az Istennel 
i:::-:~·.,. a tailálkozásl 1 S mintha eleven volna a zárókő, mely rui 
f.ftc_... épület f vél össze fogja tartani, hét szemet pillant meg rajta 

a. próf étta. Ha ez a templom állni fog, hét szem fog vi
gyázu.i ai népre, úgy.hogy az boldog nyugafomban fog élni 
szölöjéb:ein s fügefája alaitt. (3. f.) A fenyegető ellenséges 
hat.alom hatalma1S hegyként nyúlik a magasba. De a hegy 
eltűnik; egyszerre- lapályt lát helyén a próféta. Honnan 
jött a segítség? A pröféta szeme elöU egy templomj aria1ny 
mécsláb jelenik meg, melynek a szerkezeLei más, mint a 
templomban Jévüé. Mécseseihez egy olajtairtályból csövek 
viszik az aranyló ol1a1jat; a tartályba pedig két olajfa ágai 
öntik az élet olujúl. Egy szó fejti meg .a lútoniitst: „Nem 
er()vel és nem hatalommal, hanem az Én Szellemem últad !" 
(4. f.) Isten jelenll>téNH árad ki tehát .az a hatalom, mely 
a kicsinyhitíí n{·pct megk11rlhatja. De még mélyebbre hatol 
a prófNa szeme. A nép hiíne foglalkootaitja s a még távo
labbi jövö. S e>gyszerre, mint Ézsaiás látta, Zakia1riúsnak is 
egy f ;.Jrcérlctt, szl'nvcdö, s<H it.ltalszegzett l\fossiás jelenik 
meg, kirnl a bíínös né~p t.a.lálkozni fog. Ezt a találkozást 
így írja· le: „Dávid ház.árn s Jeruzsálem k1kosaira a kegye
lem és könyörüle't<'sség Szellemét árasztom ki, úgyhogy 
Hám tekintenek, akit általszegeztek. És í1gy fogják Ot si
ratni, mint .az egyszfrlöl1l fiút siratják; úgy keseregnek 
Utána, mint az elsőszülött után kese:regnek." (Zak. 12, 10.) -
Ebl><'.H a néhány képből látjuk, hogy· Istennek és a népnek 
viszonyáról egyenes beszéddel, tanítással nem . lehet oly 
mélyen, oly 'sok tarit.alommal beszélni,. mint álomképekben. 
l\fort Zakariás többször hangsúlyoz.za, hogy látomásokat 
lút, sfü hogy lútomásai éjjel támgdfak. (1, 8; 2. 1; 3, 1; 
5, l; 5, U; G, 1.) A Iátonuís tchitt nem költői forma, hanem· 
kijelcntési mód, mint a József és a Faraó látta álmok; 
csak l-pcn hogy Zakariils éber ál1a1pothól jut látásba át. 
Az á1lomképek lúlásúnál a ltttó személy a heavat~rnzás Jehe
Wsége nflkül áll a kijelentéssel szemben. Azt mondhatjuk 
talán, hogy Isten· olyankor válasz.tja a kjielcntésnek ezt a 
módjúf, amikor a kijelentett dolgok annyira újak, oly meg-
lepiJ cllentHben állanak .a, látnok jelenével, hogy a lútó 

. a1kar.atúnak teljes .kizárá·sára van· szüks.t-g. Ha ezt figye
lembe vesszük, megéritjük, J1ogy az utolsó napok es~mé
nyei mil>rt álomképekben, jele11ésekbe11 érkeztek el az új
szövetségi látnokhoz. Amit Umos látott, az az ö sn1,lí1t ko
rával kev{•s összl('fiiggéshen volt, akárcsak nz, amit N'.ltbu
kodonozor vagy J!ániel láttak. S épC'n az . apokaliptikus 
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forma, mely ZaikarJi\s prótl-ciájában van, mutat.ja, hogy 
a. háttérben itt is l'gy .messze jcivenclő úll, .amelyben az ese- · 
mények lovai még sűrííbben járják m.ajd a földet, a sátán 
vádjai még' gyíílölködöbben ha1ig1...anak; a kövön leve'.> hét 
szém s a méc.se.kben égő olaj egy még johban támadott 
népnek fogják az isteni védelmet és {•lelet nyú,rtani; az a 
jÖ\'!011dő, ialillelyben az átszögezett Messiús Hi·pévcl talál
komi fog. 

9. A VILAGBIRODALOM SZÜLETÉSE. 
Dániel könyvéhöl tudjuk meg, hogy az a hét szem, mely 

a templom l"övén. megjelent,. a pogány nemzetek sorsát is 
figyelte, hogy azt Isteni véghez vigye. Epen akkor. amikor 
a választott zsidó nép lévelygésének és hütlenségének bün
tetéseképen a nemzetek fogságába julot,t: a nemz.ci.ek életé
ben egy igen fontos kezdés· történt: megszületett a Hiltig
l>irodalom. lzráelen kereszHil kellet,t volna· a föld minden 
népének megáldatnia ( 1. M6z. 12, 3) s hogy lzrúcl erre .al
kalmatlannak mul:ilkozoll, uz csemt-n.yck nem St',jlell lu1lál
kozúsakép, a nemzetek kör{~hiíl indul ki ''HY kisfrlet: 1u;pek 
h~kés együ.tt<•lés(>t leheWvt> tenni. l\krt l'lltH'k 1ai most szii
Jetii Yilághirodalonmak ura az elsü, aki nem rnhszolgúivít 
teszi a meghódított népeket, hogy iíket kizsarolja, hanem 
aki magába111 a kormányzásban lútja gyönyöríísligét ,;s az 
ttralkodásban dicsőségét. 

10. AZ ELSŐ VILÁGURALKODÓ. 
Ha Isten Cirusz (Kórész) királyt púl'zlurának, slit fül

kenljének mondja, ki Isten akaratát viszi véghez (Ézs. 44, 
28: 45. 1): akkor Nabukodonozort is Isten szemelte ki (>s 
Jsten kiildte el feliadatának elvégzésére. A világ lörténch~
]1en ép úgy benne vannak Isten lúhúnak nyomai, mint a 
z!'idóság vagy az egyház lörténet{~hen. A vilúgbirodalom 
felállítása Isten terviei közé tartozott s benne rejtett emberi 
vágyak teljesootek, mint Saul királlyá kenéS<t~ben ai zsMó 
népnek földi király után való óhajtoinsa. De mint Saul az 
Isten választottjának üldözője lett, úgy a világurulkodó· az 
l sten ,·ál,aisztoltainak ii ldözi) je, Krisztus ellen kiizdö an li -
krisztus. Nabukodonozor jel1emében ép úgy ké>tféle f ejlö
dés erkölcsi alapja van meg, mint Saul jcll.emében: Nabu
kodonozor Isten büntetését hívja ki, de aztán annak aiá
veti magát; dölyf, elbizakodottság és istenfélelem egyesiil
nek „benne; elrabolja Isten <lics<isl~gt-t, <le kés1z biínblinat
tal Istent dicsérni is. Nalmkodonozorban a világuralom 
válaszúton van s Isten felreltentö álommal, súlyos bünle-

, téssel megy a király segítségére, hogy 1a1 jobb utat válassz.a. 
Isten . sohasem mulasztja el, J1ogy teremtm~nyeit a kelliS 
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· idöbeu iulse. A király lthnát Dániel mondja el annak ma• 
gya.ráza~ával együtt: A jövü egy kívánialtos, megdöbbentő 
szobor ·alakjában jött el a királyhoz; testrl-szei sorj:ában 
aranyból, ezüsfüiH, rézből és vasból készültek; utóbbiba 
lábaif ejében cserép keveredett. A szobor remek, de ingatag · 
alapon áll. S egyszerre katasztrófa éri: egy égböl leszakadó 
kis kő leggyengébb pontján, lábafején éri, mire a szobol' 

· lezuhan, porrá lesz, pora szt•lfujódik nyom nélkül. A kfa 
kőből pedig hegy lesz, mely aiz egész világot helölti. A ki· 
rály, maga eWtt látta alkotásának, a világbirodalomnak jö
vőjét: az az uralkodóra nézve mindig silányabb érlékü les.z, 
bár legázoló ereje nü, míg végre inga.tag lesz l-s elpusztul. 
Helyét egy égb<H ,jövő királysúg fogja betölteni: az elbiza· 
kotlott ember helyét a mennyek királysúga veszi út. 

11. AHOGY DÁNIEL LÁTTA A .TÜVÖT. 

A királyság megjövendölt romlása elég hamar bekövet
kezett. Nabukodonozort igen mé.Uaillan ut6dok követték. 
llelsazár babilóni alkirály gonoszságát, kinek ucvt'.-t az ása
tasokban megtalúltúk, a világbirodalom próf Hájll, Dániei 
''is·sz•atetszl-sscl szemléli; az udvartól visszavonul, m[g új 
feladata támad: megfejteni, amit a falon író kl·z a király 
közeli pusztulásáról jövendölt. Ettöl az idölöl fogva Dá 
nielnek is álomképek jelennek meg s azokban a világb.iro 
dalma.k sorsát látja. De amíg Nabukodonozor kívánatos és 
felséges ·szobor alakjában pillantoUa meg a jövőt, a prö„ 
félóna.k borzalmas vadúllatok képében jelennek meg az el· 
következő birodalmak. Mint a szobor, úgy a fenevadak is 
négy világuralom keletkezéséröl beszélnek; az utolsó lesz 
a legfélelmesebb, legfalánkabb,· legkegyetlenebb. Az álmok
ból az .is kitűnik, hogy a harmadik és a negyedik világ
birodalom idejé1i egy-egy igen istentelen t's- vakmerő feje
delem fog támadni, kik az Ég ellen támadnak és az isteni 
törviényt . megváltoztatják. Aztán égi trónus jelenik meg 
Dániel előtt s a rajta Ülő elé egy „ember Fiát" hoznak, 
kinek a trónon Űlö az uralkodbt általadja. Nabukodonozor 
és Dániel Mma két kiilönbözö kedélybe és várakozásba 
kapcsolódik; a kijelentő Isten úgy a király, mint a próféta 
életében jól eUalálja 1a csatlakozó pontot s abba kapasz
kodva, mélyen .benyúl az álomlá.tók életébe. N abu.kodono
zor szemében a birodalom annál értékesebb, ri1ennél kor
. látlanabb benne az uralkodás; mennél kevesebb ellená.llás
s>al s mennél teljesebben megvalósíthaolók benne az ural-
kodó gondolatai. Dániel az emberi természet mélyébe lát; 
megpillantja ott az önzés, tell1etetlenség és kegyetlenség 
bűnét s f elösmeri, hogy a világura·lkodóból az idők teljes-
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ségében minden állati vadságot felülmuló fenernd lesz. A 
próféta nem örül az emhcr hatalmának. Csudálatos isteni 
bölcscség és finomság, mely így meg tudta taMtlni a k{~l
f élc szívhez vivő utat! 

12. A TÖHTÉNELMI IGAZOLÁS. 

Dúniel jövcndölés{•nek. egy rl>szc ponloM1111 hctcljesedctt. 
De a tudomány ncv(•beu a lliblia kevés könyv(~vel bántak 
cJ oly igazságtalanul, mint Dániellel! A könyv 11. fejezelé
f)en apróra megjövendöli Antiochus Epiphánés szir király 
szereplését. A ra1eionalislúk, hogy a jövendölés erej~t le
rontsák, ráfogták •at könyvre, hogy Antiochus Epiphúm;s 
idejében írták; akkor, amikor a jövendölés beteljesült. 
Erre azon a vúgyon kf viil, hogy a kijelentést isteni cre
d6l{~Wl megfossz{1k, semmi mús okuk nem volt. Azunhuu 
a könyvnek oly jövendölései is varrnak, melyeket Antiochus 
Epiphúnésig elhelyezni nem lehel. Anliochus Epiphúnés a 
harmrudik világbirodalomból származik; a negyedik biroda
lom s az abból támadó másik istentelen király a kritika 
keretei között helyet nem talál. A róma1i birodalom hó<litá
~úhan s a Jelenések-bcli antikrisztushan teljesedtek Dáni·el 
jövendölésének további r{•szci; ez~ azonban a biblia-kriti
kának lagadniiai kell, mert ez események már Anliochus 
korún kívül esnek és a kritika úllúsponljún is jövendölés· 
uck szúmílan{mak. A Nabukodonozor t'~s Dániel álmaiban 
szereplő négy birodalom tehút .a· babiloni, méd-perzsa, gö
rög és római; a görög birodalomból Jdágaz;ó istentelen ki
rúly a megnevez~tt Antiochus; a római birodalomból ki
{1gazó gonosz uralkodó a Jelenések J{önyvének antikrisz
tusa. A jövendölés igaznak bizonyult abban is, hogy .aiz egy
mást követő birodalmakban az uralom méltósága fogyott, 
de ·a biroda1lmak ereje nőtt. A második birodalom urát már 
erősen korlátozta a „médek és perzsák visszia nem vonható 
törvénye"; a harmadik birodalom idejéig kif ejlűdött a gö
rög demokrácia szelleme, melynek erejét Nagy Sándor ab
szolutizmusa nem semmisíthette meg; a negyedik világ
hirodalom pedig egyenesen köztársaságból állt elő és a 
köztúrsasági formáka1l vt'>gig megí)rizte. Az a rcndkíviili mo~ 
hósúg és erő, mely Dániel negyedik állatát jcllemz.i, 
Antiochusról s általában a makedon-görög ur.alomról ke
vésbbé mondható el; ellenben a római birodalomban pon
tosan valóság lett. A vasnak és cserépnek a lábfojekhen 
való keveredése, ai világbirodalom ingatagsága s a második 
antikriszlus fellépése pedig még a jövőbe tartozik; arról 
teljes í.télet nem mondható. Mert a maii királyságok mind 
a római birodalom hajtásai; a tíz lábujj! és a Jelenések 
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Könyvében emHtett tíz király a római birodaimat felvállÓ, 
de abból kinövő királyságokban szintén igazolást talál. Ua. 
pedig a világuralom értékének csöikkenése · a népakarat és 
az alkotmányosság erősödésében nyikutkozik meg, akkor a 
jelenkor demokráciái s az azokból kiemelkedő abszolut 
uralmak, melyek e:rejükct szociális missziójuknak ·köszön
belik, mint vas és cs·erép keveredése, a jövendölésnek utolsó 
részét is valóra váltják. Az; események, a birodalmak sorsa 
csakugyan úgy alakultak, ahogy Dániel előre látta. Az 
utolsó .világbirodalom a legerősebbnek, mégis a leginga
lagabbnak fg:érikezik. Mennyire illCneik ehhez Jézus sz~wai, ki 
az utolsó napokra háborúkat és folytonos háborús híreiket 
jövendölll S mennyi apró, korábbi jövendölésekhez min
denben jól illeszkedő részleteit nyú.j,t e történethez iru Jele
nések Könyvel • 

13. AZ EMBER FIA.· 

De a jövendölés lényegét nem is ezek a részletek képe
zik, hanem a vég, melyben az antikriszlust az égből leszálló 
Király meg fogja semmisíteni. Jézus, Pál ús a Jelenések 
Könyve pontosan Dánielhez csallakoznatk, amikor az utolsó 
napok végső kifejléséröl szólnak. Mintha csak a Jelenések 
Könyvének egyik mondatút olv,a.snók, mikor Dánielt az anti
krisz-tusról hia.Ujuk beszélni: .,Sokat szól a Felséges eHen 
s a· Magasságos· szentjei.t meg:ronlja; azt véli, hogy meg
változtathatja az időket (ünnepeket) és ia· törvényt; s (a 
~z.entek) az ö kez~he adatnak idfög, idökig és f élidűig." 
(Dún. 7,25.) Az utolsó vHáguralkodó tehát Is.len eHen lázadó 
t's Isten szentjeinek üldözője lesz. Az1 idézett vers folytatása 
a1Zonban így hangzik: „De' ítélők ülnek le, hatalmát elve
szik, hogy ·megroutassék és végleg elvesszen. A királyságot 
és a h1a~almat pedig átadják a magasságok szentei népének. 
Királysága örökkt~való királyság lesz; minden hatalmasság 
Néki szolgál és engedelmeskedik." (Dán. 7, 26, 27.) Mind 
gonosz1abbra váló világban ezt az isteni véget meg
látni s azt nem u. rajongó vaHásos érzelem kívánságának 
megf eleWen, tehát nem rögtön, hanem messze idő multára 

- hirdetni: ez az, ami Dániel próféciáját isteni ·eredetűnek 
hizonyíl.ja, csakhogy ~nnek az ibrazságnak meglátására az 
égig mtagasztalt emberi· „ész·" -nek sem képessége,. sem haj
landósága nincs! Azt az „embernek Fiát", kit a mennyben 
az „Öregkorú" elé visznek s ki a mennyl)ől száll alá; hogy 

· az uralkodást kezébe vegye; minden ponton megva·lósította 
a földre leszálló, maijd mennybe menő s olt Isten trónjára 

. ülő Jézus, ki embernek Fia volt s mégis mennynek lakój.a. 
·Ahol minden· vofü\s ily hajszálnyi pontossaggal illik a 
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·riles.sze jöv8r.e, oH nem nagy kérdés annak .eidörttl"Se, hogy 
Antiochus uralkodását a próféta! láthatta-e előre. vagy nem. 
Sokkal nagyobb és sokkal titokteljesebb dolgokba látott be 
ez a próféta s azokban sem telt hibát! De az is világos 
Dánielnek az evaugéliumokkal s a Jelenésekkel való egye
zéséből, hogy a lJiblia egy kijnuv, Dániel, az apostoli leve
lek és a Jelenések Irnnyve ugyanaz.t az isteni kijelentést 
adták fokozódó fényerősségben az embereknek. A Mi.atyánk 
első kérése: „Szenteltessék meg >a: Te nt:;ved!" mintha csak 
annák a. Dánielnek ajkáról törne elő, akinek idejében llcl
sazár az Úrnak edényeit megszentségtelenítette. A „.Jöjjön 
el a Te országod!" a világbirodalom fenevadjiafo.ak félre
lételéért könyörög; ma1jd az1 ember Fiának eljöveteléért. 
A „Legyen meg a Te akaratod, mint mennyben, úgy a föl
dön is!" jogglall szakadhatott volna fel Dániel próféta keb
léből, mikor az emberek történett>be beavatkozó angyalok
kal érintkezett s azok Isten iránt lanusftolt örvendez() cn
gt•delmessl>gél megfigyelte. Uúnicl a világhirodalom hölcsé)
jénél meglátta aimaik sírjút s hepiUantoll annak hcls() tcr
m{~zetébe. Dúniel megismerte e világ törll>nelmi!nek cl>ljúl, 
mozgalú rugóit és legl>elsi>hh valósúgút; féuy:l vclílell oda, 
ahol a mMmk gyermeke csak vak sütt'lhe hámul ! 

III. Jézus tgérete„ 
14. KÉT MESSIÁS-ABC. 

Az ótestamentumi próf élák két Messiás-arcot fes
tettek: egy dicsőségeset s egy . megalázottat. Ézsaiás 
és Za\kariás mellett Dániel is világosan megjoven
döli, hogy a Messiás kiirtatik és senkije sem lesz. (9, 
26.) A prófétaság atlacsonyabb rcndíiségét szok1ták aizzal 
bizonygatni, hogy Jézus a két Messiás-arc közül nem a 
gyakrabban említettet, •a1 diadalmasat~ hanem ·csak a szen
vedőt valósította meg. Feledik azonban, hogy ugyianazoknál 
a prófétáknál mind a két Messiás-alak megtwlá.lható, tehát 
alacsonyabb vagy magosabb rendíí prófédút megkiilönböz
tetni nem lehet: a két Messiás-jelenés, mint egy dió kél 
gerezdje ösiszetarlozik. Még ink'áhb feledik, hogy .arz evan· 
géliumok is mindkét Messiás-arcot megfest.ették: a szenve
dőt Wleg Jézus földi életével, a dicsöségeset jövendölései· 
hen. Talán ezért is· ván, hogy Jézus jövendöléseivel a ra
cionálista templomi igehirdetés majdnem semmit sem fog
lalkozik; mert ha .a1 régi világban a megalázott Messiás volt 
megütközés oka, ma inkább az uralkodni wkaróval ~m 
tudnak megbarátkozni. Szintén kevéssé emlegetik, hogy az 
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evangéliumok alázatos Jézusának szolgaköntöse alól is,., ki· 
kivillant az isteni dicsőség; nemcsak a szeretet, hanem a 
hatalom dicsősége is. A be.tegségeknek, a természeti e.rűk
hek, a halálnak és u1 tisztátalan szellemvilágnak korlúU.un 
ura volt; suwával az emberi lelkeken ép úgy uralkodott, 
mint a tengeren s nyugalmat vagy lelkiismerelfurU.a~ást 
tudott azokban felidézni. Akik Öt a megdicsöiilrés hegy(~n, 
vagy feltámadva, vagy mennybe menni látták, villan1a1tig 
sem ütődtek meg azon a gondolaton, hogy egyszer az ég
nek. f.elhöin jön majd el, mint az ég egyik széléWI a mú
sikig ellátsztó villámlás. Söt az volt idegen, falhetetlen és 
ellenkezést ketltő, •hogy szenvedését j.övendölte meg, hogy 
megaláztahísáról és megöletéséröl beszélt. 

15. A TANÍTVÁNYOK Tl~VEDÉSE. 
Az az elterjedt állítás tehát, hogy Jézus meg

rúlta tanítványainak testi felfogását, amikor Öt földi 
királyként várlúk; v1Uigy Amikor arra go11dolla1k, hogy 
lzráel líz törzsén V cle egyii U uralkodni fognak: 
minden bibliai alapot nélkülöz. Jézus egyenesen meg
igérte, hogy e.z a kfvúnsúguk teljesülni fog, csuk előbb a 
szenvedések kelyhét keH kiinniok s a halál keresztségével 
megkcresztelkedniök. (Márk 10, 28-45.) Szenvedésen út ti 

dicsőségbe: oly refrén ez, mely az egész Szentíráson út
hangzik s ép úgy bele van írva az ótestamentumi atyák 
életébe, mint a.rz apostolok sorsába. Ezt a son-endel není 
ösmerlék fel mindjárt az apostolok; ebben állott uz ö téve
<lésük. Amíg csak szóból hallottak nz ember Fiúnak Jl'ru
zsálembe vivő útjáról s arról, hogy azon gyal<izat és halál 
váru.ak rea, búr azután fdlámud: sem a halál ·,sem a fel· 
tlmadás gondolata nem ment beléjük. Csak amikor a tör
ténet s a tapasztalás gyözték meg öket s a beléjük küldött 
s1ent Szellem világosította, meg őket, akkor indultak cl 
örömmel ezen az úton. A tanítványok testisége tehát nem 
abban nyilvánult, hogy Jézust földi ura~kodónalk várták, 
hanem abban, hogy erő•telenek voltak a szenvedések útján 
indulni el a dicsös·égbc. Az, amit nekik testiség gyanánt 
rónak föl, sokkal szeillemibb · vo'lt, mint az öket megróvú 
„idealisták" rejtett, <le igazi törekvései, mert ük Jézus földi 
uralmával együtt az igazságosság győzelm{·t vúrták ezen 
az_ anyagi világon. 

16. JÉZUS A SAJÁT ELJÖVETELÉRÖL. 
"· J,ézusnak földi királyul való · eljövetele tehát nem 

e.s.idő teokr.a.tikus · örökség, hanem az Ür szdlemi 
·· fgehirdetésének nélkülözhete.Uen kiegészítése. Egyenes 

_beszédeiben is, példázataiban is soks.zor beszélt erről 
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nz eljövetelről. A világ-szöllő jogos Lirtokos:tként, il 

talentumok · uraként, vőlegénykéuil fog visszatérni s 
amikor jifü1, királyként ítéle.tel tart. Visszatértének biztos 
jelei lesznek: csapások, az örömüzenctnek minden nép 
előtt való hirdetése, a gonoszság megso~aso<lás.Q, hamis 
krisztusok támadása, tanítványaduak iildözlel{•sc s égi jelek. 
Nem titokban jön el, hanem min<lcukitöl Jálhalólug, mint 
az ég egyik végétö,l a másik végéig ellálszó villámlás. De 
mindezek az események igen rövid- idő aLaU fognak a, vi~ 
lágon végigzúdulni, mert azi idö a válas~tollak kedvéfrt 
megrövidül, úgyhogy amelyik nemzedék a nyomorúságok
nak kezdetH látja, ugyanaz l:.ll végét is meg fogja úrni. (MMé 
24, 6-8. 22. 34.) Ejfélkor, amikor az l>jjd legsötétebb, 
mikor a gonoszság hatalma. legnagyobb, akkor jön el aiz 

embernek Fia. Akkor a Dán.iellöl jövendölt „utálatos pusz
lMás" ott lesz a SZ'ent helyen. Dánielt tehát minden ponton 
igazolja iaiz Úr; főképen azonban ·az ú- {•s újvilúg amaz ösz
r.zeülküzésébcn, melyben az egyik ft•l az Ur tcmplomúhau 
pusztító fenevad lesz, ~- másik fél az „embernek'' Fia, tehát 
nem valami elszellemült lény, hanem mef?'foghia1tó les'ÍÍ 
valóság! 

17. Jl~ZUS IGÉHETEINEK HELYE A PROFÉCIÁBAN. 

Am nemcsak a visszalekiutés, hiauem az előretekintés 
végett is nagy jelentőségűek az úr beszédei. A Jelenések 
Könyvének minden lényeges eseményét megtaláljuk az 
evangéliumokban; de ép úgy megvannak ezek az apostoli 
levelekben s az ótestamentumi pró.f éláknál is. Az utol.~ó 
napok főbb eseményei és szereplői ,régtől kezdve tisztán 
állottak az lsh~n kijelentésében. Amint a kijelentés előre 
hDladott, a fejlődés inkább csak a részletek szaporodását 
hozta: az időrendi s egyéb viszonyok bontakoztak ki tel
jesebben. Jézus kevesebb részletet mond, mint a levelek, 
még kevesebbet, mint a Jelenések Könyve. Annyiban azon
ban rendkívüli fontosságúak közlései, hogy az események 
és történések való jeUegérc vonatkozólag hatúrozott útmu
tatást nyújtanak. Jézus beszédei kizárják, hogy· visszajöve· 
telét „szellemileg" lehessen érteni; viaigy a visszajövetelével 
k~.pcsolaitos eseményeket és csapásokat az egész egyház
történeten át s.z1étosztani és ezekkel a manőverekkel az Úr 
eljövetelét a jövendő történelemből elsikkaszitani. J·.ézus be~ 
szédei világ01Ssá teszik, hogy 1aJ Jelenések ·Könyvének bizo
nyos képeit a fizikai világra keJl vonatkoztatnunk s nem 
szellcmesfthctjü.k őket. Dániellel szemben csak egy új vo
nást tartalmaznak az Úr· jövendölései: a vá.hai.Sztottalmak 
elr~gadását, melynek fizikai jellegét világosan bizonyítják 
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azok a körülmények, melyek közfüt ez iaiZ elragadás végbe
. megy majd. Amily fizikai valóság a mező, az· ágyiasház 
vagy a malomkő: olyan fizika,i valóság lesz az ezektől való 
elragadtatás isi (Máté 24, 31; Luk. 17, 34-36.) 

IV. Az apostolok Jézus-várása. 
18. JÉZUST IGÉRETE SZERINT VÁRTÁK. 

A mennybemenetel két angya1lának igérete, hogy 
Jézus épen í1gy fog eljönni, ahogy Öt mennybe 
menni látták, az egész földi életen át ott csengett 
az apostolok lelkóben. ~f{>g élve várták vissza az 
Urat s ezt 1a1 vár:akozást Pál is átve-tte: „Mi, .akik élünk 
és az Úr eljövet•eléig megmaradunk, semmikép sem előz
lÜk meg iazok.M, akik elaluclt1aikl'.' (I. Tcss.z. 4, 15.) Ezt leg
korábban szerzett apostoli levelében írta s egy ehhez közeli 
i<Wben frt levcll>h<'n ml>g mindig iarról bc~z<;l, hogy tcsté
h<'H, földi hajlt~kából nem akarna kikö.ltözni, hi:mem a szd
lcmi test.el arra rúölleni, azaz ha1lál nélkül menni át a fel
támadásha. (II. Kor. 5, 1-4; v. ö. 1. Tcssz. 4, 17; J. Kor. 
15, 51.) 

19. JÉZUS SE.JTfETTE, HOGY KI~SIIET. 

De ha a1z apostolok komolyan számoltak is az
zal •a lehetőséggel, hogy az ÍJ r még életükben visz
szajő, nem lehet nzt mn11dnni, lwgu korai vis.„z<l
tértét f eltétleniil várták volna. Ilvcn bizonyosságra 
Jézus kiJelenlt~s.ei sem jogosították fel liket. A tíz szííz pél
dámta világosan mondja, hogy a Viílc~(·ny késni fog s 
e miau az összes szüzek. tehát az okosak is el fognak aludni; 

., mi azt mutatja, hogv Jézus tudta, hogy .az· egyházlörténc-
. 'lemben han~naUás ideje jö. l\'(ás példázt11tok is sejttoetik .a 

hosszabb elmaradás lehetőségét, bár e nüatt a várás éber
ségének nem Jiett volna szabad cs,ökkennie. (Márk 13, 32-
37; Máté 25, 5; Luk. 20, 9.) Isten nem akiHt•a., hogy akár 
az ilvéi, akár a hitetlenek előre tudják azt az idöpon tol, 
amelyben a világ kormányára rá fogja ·tenni kezét. Övéitől 

. azt kívántiai, hogy állandóan készen várják a szereitett l\leg
vá1tót: hogy életük 1ninden mozzia111ata ennek a várásnak 
Jegyében folyjék le; derekuk mindi~ f.clövezve. ~ámpásuk 
még-gyújtva, ők maguk útra készen h„~yenek. Cs~k cnrn•k 
uz i:steni akb1ralnnk en!{edelmcskedlek nz npositolok, .ami
kor .Jézus viss7.iajövetelénck egész .közeli leheWsrf!{•vel szá
moltak s életiiket aszerint rendezték be. Várásuk n<"m a 
tudás., hanem az engedelmesség le.Ue v~lt. Hogy en.1;rPrlP:l

. mes1sPgüket az enqcdetlenck nMn rrtrttt>k, siít kl!1.1ín~·olt:lk. 
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csak természetes. Mikor .az Úr valóbla:n eljő, a gúnyolódók 
v.kkor sem fogják várni Öli A hitetlenek ,rúnyolódúsa ter
Tn!~szetes; de az nem természetes, hogy érvelésüket n biblia
hf vök is elfogadják és az elsi> kereszt vén kor „csalódás.á
ról" beszé1nek, holott az ~lpostolok egyáltalában nem tckin
h„llék csalódásnak, hogy Jézus késett; hanem megnym~od
tak a1bban, hogv .az isteni i<ll>számftás más, mint az emberi. 
(II. Pét. 3, 8. 9.) 

20. AZ APOSTOLOK VIZ~GÁLTÁK AZ IDÖK JELEIT. 

Még egy ponton látunk az apostoloknál .az Úr s7.\'ltv.a 
iránt engedelmessért.et, melyblH .a ma éli) keresztyének is 
tanulhatnak: vizsgáltúk az· Úr vi·sszaj.övetelének jeleit, 
ahogv .Jézus parnuncsoltia. A l\Iiester nem mondta meg eljö
''etelének nn.J)ját va!]y óráját, ellenben fig:velmeztetett arra, 
hoJtv amiké-J) a nyrtr közeledtisf~nek me~vannak jelei, Úf!Y 

- az Ö visszatérésének közeli voltát is fel lehet ösmerni. H'l 
maid csaku~van j() az frr, tudni fo~juk. ho!!y ,.kÖZ•C'l Wlll, 

c~k az aitó eliHtl" (Luk. 12, 54-57; 1\láté 24, 32-39.-) 
Az isteni ki.i<>lenlt~st iJ!en ~okszor az E"mhf'r kierPsi) irn~cl
s{t~a szokt;a1 me~'<'Jl)zni: ÍA!v nvt't.itott.a ki Piíl is nz imúdsfü.( 
keresi) kar.iát, rnicWtt ninte tnnswríí pontossítqgal mPL~
h~trtro.zfa. volna nzokial a feltHelf'ket. amr.lY<'knck fel iesiiltc 
eMtt nem lehet itt .. a l{risztulilnl:.i1k n111a nan ia". Pál tana:sz 
f·!tlathl>l ismerte az0kat a.1J elll>vc<l{>s·Pkct, mdwkct sáh'ln az 
Or C'l iüveteléw•l lrnpc1;ol~than ~ ,_1YiilPkr.zr.tckhn11 a rn!li n.a
ni~ tf'rjeszt s felü~merte annok sziik~u~~M. 11 n.•1v !t ker<'IS7'· 
lvÍ'nRk e fontos tárgyat iUeW'•e!! li)hh rl>~zJpfpJ Ü<;.nwr.ie1wk 
n1~!!. TnteUe szellemi gvermrkcit. ho<!v a trvr-J,;c.:r>k.kd swni
hPn értelrniiket ha-sználiák s ne Wlk h1m1ulnlck soflró úr
iáha dobiák mn~ukat. Se rk1sztó híreknek, se feltiini) úl
krisztusok c~·~1lcwatásaina~ fel ne ii1 ie11ck; mert ml>g mi
e.Ic'.itt az Ür iönne. e~)' ea~sz sor más jelensé-!!ne-k kell elki)
vet.keznie. S l'zeket az ismertet() je~vE'lket iftl7. innostol nem 
a hitetleneknek. hanem a hivéíknek kötötte lPlkrre, amih()J 
az következik, hogy e .ielek Kriszhtsn.nk nerncsnk a vihí!!
hoz. hanem övt~ihn v!lló cliiivc•"1,;t jo;; mP~H'líl7ik: sé)t kPt 
ilvfl'n rljövetelt mep.!kiilönhöz·tetni nem lehet.· (IJ. Tess.z~ 2.) 
Plíl sokat hem:fl ::lZ frr eliövr,t"J(.rí)1: de f'Z7t.:'l SPtll .n kív:ín
Cliliskodó értelmrt lH'Pl .nkllrin kiPl1;ffítPni. •.r•111 feliilelPt;; 
1~rzetemkeltéssC'l ra ln1w:í~t nC'm nlrnr felid{-zni. Jt31nem :it 

Úr eljövetelével vuló józ.an szúmadásra aknrja híveit meg
tanitatni. Péter apostol említi, hogy az Ür P~ílnak a jövőt 
illető dolgokhan különös bölcseséJ.tel adott, bár írásai nehe
zek és félrem.agy.arázhatók. {II. Pt't. 3, 15. 16.) Péternek ez 
az ajánlása is arra1 int hennünkct. hogy P{ll lnnftt'isaival 
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kissé bővebben· fogl.alkozzunk. Pál jelentósége abban van, 
hogy bizonyos .apokaliptikus fogalmaikat s idfü·endi és logikai 
egymásutánt tiSZJtázolt. Pál vérbeli tanítói Egyenes beszéd-
ben elmondott fejtegetései olykor a csontvá~at képezik, 
melyekre .a húst és életet a Jelenések Könyvének személyes 
élményei és, képei· adják. Aki PáH olvassa. ·a1nnak fáradva, 
erős munkával kell ma~át az igazsá~ig feltörnie. Akik erre 
a fáradságra nem készek, hanem felületes eredményekke~ 
megelégednek, jobba1n tennék. ha nz e~tvházhan nem lépné
nek fel tanítókul. A végidi)r(Sl, meJ?frt óriási könyv- és cikk
halmazban igen sokszor olyanok hivatkoznak a görög 
eredetire, kik ~ürö!!ül nem tudnak. Vannak •a1zoniban olya-

. nok is, akik' s.z.ándékosan félrecsavarjúk Pál s·zavait s állító
lagos „pon1tos" fordí1tásuknak •91z a célja. hogy Pált ötleteik 
h?azoló.iául ránthassák em. l'Jjahban a hívük széles rétegei
ben Isten új kiielentéseképen tcrjes·ztenek tévtanokat, me
lyek a Biblia józ·m szavaival merőben ellenkeznek. Mind
ezek miatt az ~ kissé hosszndaliuas és unalmas feladat vár 
reánk·, hogy Pál meghallga1tás1a. után ezeket a tévtnnftásokat 
bibliai fénybe állítsuk, aztán belső cllenmondás.aikat és 
kri>telenségiikct. földerílsiik. 

21. JÉZUS JÖVETELÉNEK FEL TÉTELEI. 

A tesszalónik1abeliek között elterjedt az a tévelygrs, 
hog:v Krisztus viss:r..ajövele1ére nem kell immár várni, mert 
az Úr napja már itt van. Ez a t.rvelygés az <>gyháztörténe
lem folvamún többször fe1iitötte fe.il>t. Pá1 kijelentés alap
.ián !öbb világos l~S sziembetíínfí jelt sorolt fel, melyek az 
lJr eljövetelét meg fogji1k elözni, hogy ezekkel olvia1Sóit még 
abban az esetben is felvért1ezze, ha valaki szellemjelenésrc 
va~y apostoli levélre hiv.atkozv::l hozza\ is a tévelyHő tant. 
(II. Tessz. 2, 2.) Mert az isteni kijefontrsre való hivatkollás 
már akkor szokása volt a cs.a1lóknak. Pál szerint Krisztus 
megjelenése eJ<>tt két nagy es.~ménvnek kell bekövetkezni.e: 
1 \ a ·szakadáslllak és 2} az antikrisztus megjelenésénf'k. 
A szakadás vagy aposta.'lia alatt a keresztyénségben végbe. 
menő nagy szak.adást kell értenünk, nem keres?Jtyénség és 
pogányság szemtenállás{ut, mert hisz a kettőnek 1sohasem 
kellett egymástól elszakadnia. .Júnos apostol is beszél 
olynnokról, ialkiknek .a kereszty{•nek köziil ki kell menniök, 
mert nem köziiliik valók. (1. Ján. 1 2, 19.) Píil pedig arra 
int, bo~y az utol·'lÓ n.apokbnn n{•nu1.1yek cls.ziakadnak a hit-
tö1, hitel() és ~onosz szellemekre figyc.ln<'k s töhhl> az c~ész
sé~es tudomúnyt el nem .szenwdik. hl:mem kívánságuk 
szerint ttyüjteneik ma~ukniak tanítókat: viszket w?vani·s a 
fiili\k; clfordftj:'lk n fiilfik\t nz i~1ns:'t~~túl l>s mt>sl>khez for-
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duln.ak; meg1Jövendöli, hogy az utolsó napokh:i111 azrri les.z_. · 
nek nehéz idők, m«!rl az ·emberek igen gonoszok lesznek; 
n kegyeS!siégnc-k lál1szafa lesz meg cs:ak náluk, dc annak ere-· 
jét meg fogják tagadni> (1. Tim. 4, 1--3: II. Tim. 4, 1-4; 
3, 1-9.) Pál teh.át olylain időről jövendöl, melyben a ke· 
reszlyénség látszattá váHozik s épen nu~rt ráúnnak az 
emberek. A másik nagy csemrny az els<Hu'íl fog folyni: n 
keresztyénséget meg(mó és megveti~ <'mhNek t'tj tárgyat 
keresn~k az imfídatra s ezt az rmti'kr;.~zlusTmn f ogjí1k 
mc~tal:llni, kit Pál a tiirt1é11f1ff•le11séq ''ml1eré1wk (•s lJl'SU· 
dl'lrm {hínak nevez. A két név az antikriszlm törlénet(•nek 
kM H1zisárn mut0l: a kifejlés ús a pusztuU1s idejére. A ki
feilP.„ Isten törvé-nyeinek és nkarnt:1nnk minden ponton vailó 
:lthágásáhól fo!! :íJJani; mind.annak kiirtására fo.~nak töre
kedni, ami a földön a• menny Istf'nl>nek mííkfüh~sére emlé
keztet. A pusztuJá„ lst('n válasza lesz !J. vakmerilt1ek. Az em
heri'\f>g a romlás útján e.Jl5rehnladv.1. fel fo!!i\a idézni a tör
tt-nPlemhe az .antikrisztusl, a törvPll:'\'liprM: Tslen pedig meg
szenteli ncvN azzal, hogv Hélni fog. Pál <~rdrkrs f'qyezést mu
tnt DániPlleJ. Diíniel sz"'ri111t ·at f Pn~vnd, fölfuv.~lkoclván. mngút 
minden i•„ten fö]é Pmcli s az iste1wk Js:fenf' <'llnn is vakme
réin szól (11, 36), mfg Pál azt mond.ia n>l.n. hogv Isten temp
lomába beül és ma~át istC'nként mutog.atj.n. (II. Tessz. 2, 
1-4.) Jézus találóan aililmlmazza erre nz .. utál~a1los pusz
títás" nevet, mert hisz az antikri:sztus imádás.a :az· emheri 
ket{yesség pusztnlá"át fo.qia ielenteni s l':!lmi helyére 1,~ll. 
Istennek utáhtát hfvia ki. A .Tel.en(~sek Könyve sz.erint sát:in 
az e~P.sz föl<lneJ imádf1a'hli frn~ia 1a fenevndal~ mint utól
érhetPtlent (Ühermensch), kihez hasonló nincs; az embe
rek csodálval foQ"i:ík köv·("tni1 61: n h!lmis prMMa pedig- me~
csináltatia szohnít s f,)hha szelJemet ad, á'!vho~y az m<'r!
szólal. (Jel. 13.) A kiilönböz() közlp$1('k ki>zött az egyezós 
itt is teljes; csak a Jelen<"sek Könyve hoz egy új vonúst, 
melv ugvan Pál szavaiból is következik, ho~v az antikri„z
tus .imáciásia AZ <'!!ész világra kiterjed{) HUt!V moz~alom Jes.z, 
hivatott szervezl>kkel; úgvhogy az, nmit D:ínif'il C'"'ak kf'z
deteihen Int mPg, itt tcl.ies kifejlt~srhrn áll c>Wtlíink. Te
kintve tovfthhá, hog:"' az anfiikri1s.z1lus minden eMadils sze
rint cmher lesz {~s nem ~zcllem.iclen(•s, vé!!sé) mea iclenrsé
ben az ember önimádásának tetfioonlril luí~:'.isát kell lát
nunk. Termé>szetes, ho~v az embernek .(~.z .az C'szlelen elhi
ZHkod:ls·a az l~f.{hC'<n csak" undort kcJthet. MivPI pedh~ a H•vc
d(>s durvas~hrn i>Jíí7m1~l'Yl<f.n"n rn<'f!ÍPlrlií lf'·lki el<lurv11tr1st 
lét~lez fel, aondolhat iuk, hogy az •emberim:ldat ci;;unitn >f!Z 

emlH•ri„Í'!{ leaszf"bb. leg:nemesebb eszml>nveineik temet<~i~~n 
C'melkcdhetik föl, úgyhogy azok, akik C'Zl a tl-hol~'t mer~-
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érik, szintén nem láthatnak mást benne, mint. „undorító 
pusztítást". -- Az emberiség nagyobbik fe1ének '{'lZ a lelki 
eldurvulasa nem más, mint a szakadá,s; v,ilgy apostasla, 
melyet a búza és ~om kettéválásáról mondott példázatá
oon .Jézus is a leghatározottahb.'ln megjövendölt. A köz
léseknek ez a teljes összehangzása mutatja, hogy nem ki
talált, költött ad.atnkkal van c1o1lgunk; a közWk mind uavnn
azt a va16s{í~ot l:llt:ík rs Irtfrk fo a maguk sajátos módján, 
de a h('tls{j tart.alom teljes ·egyez1ésével. · 

22. AZ EGYHÁZ J~:S A SZENT SZELLEM. 
SZEREPE A VIJ,ÁGnAN. 

Pftl azonhan n II. Te<.JSZ. 2-ben a ~zakadilson l~S .a ve
szedelem finn kívül m6g kM fontos h~nvezfü említ, melyek-
1wk az utolc;;ó nnnokhan itten nagy szere,pe lesz: „És mo_,t 
tn<l iátok, mi tort b1 fel (t. i. az antikrisztust) .• hogv a mia~a 
idl'iPhen meiJif'lPnltk Mnt a törvfoytelenspg titka m:ír 
miíköcl(~shen vnn. n<Mi!! per.11ze, amíg az, aki feltartin. az 
úthól félre neP1 tolódik. Akkor ma.id l·e· fog- leplníiflni .q 

förvfovtelen, 1nkit nz fTr ~záj.án1$ leheHetével eltöröl és 
m<'!!il'lc>n~SPnek C'lí·llíín1~„(~Vf'l me!!semmisft." (6-8. vk.) Lát
tuk. hogy az rmtikri~ztn"i gonrlolat nz Pmherim:í<hís kii'nf
tését célozza. Az id<~zett verseik azt ilrnliák el. hm?y ez a 
törekvés titkon milr is miikörlik (s miik()dik Kain ófo1,I); 
f'!!vszPr aznnhan. mrit mielőtt ·.Jézus tnN?.ielennék. elhagyja 
H titok leplr.t: ohn~v Pál momlja: . .1~ fo'! lenlczfütni". V,a
fami f-<:i vnlaki raizonhan <'l'velőre ok.adMvozzák .ho!!v {'17. a 
lrm•1-elvofüís me-~történ irk ;. ezzel H vri hl mivel <~s '~.al3kivel 
nedi~ szemhen !i.11 eizv erő. melvnek miikfüié."e .arra irányul. 
hmtv n feHart6t ll:z úthó] eltol i·a. E tit01kfel.irs sz:waik sok 
fejtörést okozfak 1mír a Illfü!Wtr:lzóknnk s csorl:llkoznunk 
lehetne. hogy Pál miért nem fejezite ki világos.ahhan magát. 
Vmtv Pítl sem érte.tte egészen· s úi kijelentést várt volna? 

·· Alia;ha! mert akkor nem mondaná: ,.és most tmliátnk, 
mi tartja fel!" Ha tP1h:H iakkor kfüismPrt volt ez a titok, 
nkknr mn sem l1"h"t tlÍlnel1rz megfejteni; v.aavi:s a legeqy
sz<'rííbb dologra kell ~ondolnunk. nrnivt('l n kfrMs megfejt
hető: mai~nrn :nz e!!vházrn rs az evvhnzal Mható isteni 
Szellemre." Az 1e~vhfiz mil a föld sói.a, vi.l:íq vilfígos·sá!!R: az 
egyház ma minden kicsinysége és megvetett vol1ta mellett 
is (mert nem a nagy cgvházszervezctekre, hanem a valódi 
kcresztyénc-k lds csoporUa1ira. gondolunk) oly halalom eh
hen a világhnn, nmt>llyel öss,ze.s cllrns{>g<Cinck szÍlmolniok 
kell. Az btaz kereszt.vének hatására viheti) visisza, hogv ma 
még egy bizonyos tiszll'ss{>~es köztudat l>s által{tnos isten
f Helem mc~akadályozzák, hogy az emher szemérmetlen 



önimádása. nyiltan elölépJen, úgyhogy egyelőre bizonyos 
formák alatt rejtőzik, noha1 titkossága mellett is óriási 
hatást gyakorol.. De ha egyszer az emberimádás bűnétől . 
megrontott világ az egyház.zol le fog számolni s azt a 
benne működi) sze_nt Szellemmel együtt félrefolJa· az útból: 
hirtelen megjön az emberiség ,~tvúgy.a nz önistenf1tés nyílt 
megmutatására s ekkor a titok leple lehull. Vilúgosahh 
látású emberek tudják, hogy még egyházainkban, vallásos 
közösségeinkben is mekkora halal1ma van az cmher-kul
tusznak s mennyi kárt okozhat egy magli.t érvényesít{), kö
riUr.ajongolt ember. Ha ezeknek az emberkultuszokniaik a 

-paojai .az istenfélelmet végleg félre dobják s mint a pró
félitktól paráznának nevezett zsidó nép a bálv{myoknak 
aJ)la :IlllaJgát, ők i1s Isten templomába lesznek kl~.z.ek ültetni 
az embert: akkor ehhez a „na.gy paráznához" eljön ma.id 
házasságtörő s7..erelmesül iaz m1tikrisztus. Isten panaincs-a, 
hogy csak az Urat, a mi Isteniinket imádhatjuk: akik teluít 
embereket rajon~aniaik köriil, .azokh~n már is mííkfülik u 
„lürvényogzeg{\'I titkos hííne." 

23. AZ EGYHÁZ TZRÁEJ, 11 ELYl~N. 

A római levél 11. fo.iezcl{•hcn Púl azt .az isteni tilkol 
közli, hogy Isten az egyházat lzráiel kitörölt úg.ainak IH'
lyén oltottn be az isteni élet fájába. Nohnt u:.:!Ytrnebhen a 
f ejezethen arról is szól az apostol, hogy Izrúel megtér l>s 
n kegyelem fá.iúha úir.a beollatik, azt mégis nem mondja. 
hoqy !'Z egyház helvét fogj.a elfoglalni; az egyhúm1t ustyanis 
Isten sohasem veti el, mint Izráelt. Hogy az e~yház ú.i ,.vá
J.as2·tolt nép" ~,·:in1lnt a zsidó népnek s.ziúnt szerepet tölli 
l~e. azt elég sííriín halljuk az apostoli ·leveleikben. nemcsak 
Pálnál, hanem PHernél is, ki ugyanazokat 31 kifejezéseket 
alkalmazza az egyházra, mint amelyeket Móz·es a zsidú 
népre alkalm~nzotl: kiválasztott nemzet. királvi papsfü.!. 
szent nép. (1. Pét. 2, 9; II. Móz. 19, 6.) A zsidókhoz írt 
icvN pedig az ef.{:l~sz ótestamentumi islentis.zlelc.tet az e~:v
húzra magyarázza. Az egyhár, lelt az ú.i S ion hegye s .a ra jtia 
épiiH város, iaiz Ú_j, Jeruzsálem. Az apostoli kornak ezt a 
szóhasználatát. mel~·nek alap_jút e~:v mélyre hatoló szemU•lN 
képezte, mindif! sz<(>miink eléat kell --tartanunk, mikor n ,J(~ 
Jenl-sek Irnnyvét olvassuk. A 12 ·törzsre osztoH JzráeJben 
az Isten {1jteslamentumi, szellemi népét kell látnunk; temp
lom s Jeruzsúh•m atrutt is íH keJl érteniink. Ha .az.ok testi 
gondoJkodásánnk engedünk, akik az utolsó napokban az 
egyházat az ég-be utalják s hely<~he még eg~·szer .a testi 
Izráelt akarják állítani, akik azt Yárják, ho~v Isten e vé~ell 
a z-sidókat Palesztinába össze;:n:iijli, olt a kéítemplomot fel· 
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építteti s a1bhan u 1ra bakokat, bikákat áldoztat magának; 
akkor a .Jelenések Könyvének szellemi tartalma. kezünk 
között szét fog- fosz.Jani s Istennek úgy lm zsidó népre, mint 
c1z é~yházra vona1kozó csodás terveit egy szellemtelen em· 
)Jcri költé~scl cser~l,jük l<,i. 

24. IZHÁEL l\füGTl~nI~SE. 

Tehft.t ,a zsidó népet Isten nem állftj,a helyre? -
kfrd•ezzük. ·Hclvreállftj.a 1 Épen Hóm. 11. mondja ezt vj-Já · 
gos.an: de mlali!ld iunk 1a1nnál, amH ez a rendkívüli fo.iezel 
állít és ne másHsuk el annak sziavaitl „Nem !!karom. hogy 
nP tudjátok. te.stvfreini, azt a- titkot, bog\' ne ma~afokban 
lc'gydek okosok. hogy Jzráelen eisiak r<'~zh<'n történt meg
keményedés, addig, amíg a nemz·etek lel jp-;séa'e be nem 
tne.CJ.y. lgy aztán e!!ész Izráel me.g fo!! szabadulni. amint 
frv.a vj1;n: El.iö Sionból a Szabadító. elfordítja Jákóblól az 
istenteJ.ens<'~el. S ahhan fOfi meanyilatkozni ·a Tőlem ren
dr.ll ')ZÖV<~tség, houv hííncikel clcnJ(edcm. R:\r ök n.7.J öröm
íizN1cf11ck mt('.<JfelcUí<':n fi.(.rtetck ellens.l;gi<'k. a kivúla;sttÍl'i
nnk .m<'gfdclií<>n nz nty{llu'írl szcreleHck. 1\fcrt .nz Jslen 
kN•v«'IPml'.11j{111dNwi (·s mcghCví1su mcuh{mhotallanokl l\[crt 
nlrn!,!v ti cg:vkor Tslennek engcdellcnC'k Yoltalok, most JH'
tli•! <':wk engedellensc'íi.rn :Htnl irga..Jmnt nvcrlclek: lÍ~y (•zek 
most rn~edetk11k<'<1f.Plc hP<:rV :l, 1wktck i11toll ir~alom {iltul 
most é)k is irgalmat 1werienir1Jd" (Róm. 1 L 25-31.) E ver-

. ~wk ''ilfürnsan szóln.ak: Izrúcl nem U·n tühhé 11iz egyház 
helvt'írc. hanem az e,avhúzzal cgyiill az <''!yh{lzn.ak. adott 
inrnlomh•m r{-.ze-.i'il. jpJcn1<'" tH?~·.an n1 m;nnek csak egy 
n'í.,.zc. eL!vkor ~z cm'>sz n{,p: dc mo!.f is, k{>st')hh is cs.nk az 
<'!!vh:1zzal -cgyiill! Izrítel rl>szheni ,~,s tel_ie.si mcf[mcnl·ct.rse . 
ki)zil!t tehiit egy esemén:y kiépe.zi n lrntúrvonalat és ez i.1llJ 
""e.1111'-ny: a „nemzrtek teliesséaének Iwmcnetele". Hogy a 
hemcnef Pl alatt mit krll {•rten\i.nk. nrr.n nfani vih1~ossá~ot 
Y·ct az Ü dvözítilnek ez .a szava: .. ~lcn j hr Fc\ tr Uradnak 
iiri)ml-hel" (l\lMr 25, 21. 23.) A talentumok s a vele ro
kon mím\k p1~1'h11.nhíhól fLuk. rn. 12-27) tud iuk, hogy .az 
(Tr s~ohtái cvH:íui híí<>1~• 1 ük utún új szolu:'thllm lépnek s kii
Hlnhözt') száintí Y:írnsnknn fo!!n:ik un11lkodni " hm!v az cgy
h:í7.nnk ez 1~1z új mMMznlM;.u .Jt~zus vissza iövetelt>vc,l kcz . 
.Jfülik. A ,.hen,r1wtel" lchút az czűrrves hirodnlomha lör
i.;nik. nwl~·ct nz frr ()ri>meo. ·fog hctöltcni. Eobh()l vilúgo-..~n 
k(ivPtkezik, hol!~· t>i,tész Iz.ráel mC'~tfrt~,sl>ri)} cs.ak .Jl•zus vist.· 
-.7,a i()vetele utún. az ú~ynrvrz<'ll ezerl>vcs uralom ic.leil>n. 
lt>het szó. (I.... ott!) A meg.ken1é>m·PdeH, dc sClk szmvedés· 
tií1 meurnrt ,~s fiE>.lszántott U'.1.ln it'1 Izrúcl .n mca ielc11é> .Mzus
hnn fog fa· felismerni a Ml"ssiúst. lT!!~· fo~ lalrilkozni Vel~. 
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mint S.aulussal a' damaszkusi úton. A nép egyes tagjait ugya1~ 
már előbb me~ fogja érinteni az a mély ·8zerctet, mely a 
mennyben élő Uiialt és földön isz·envedö egyhúzút összeköti, 
úgyhogy szent féltékenység kel föl hcnniik nz elveszített 
üdv miatt (Róm. l 0, 19) s ezek .eWhh mc~ .fognaik térni 
(J·el. 3, 9); a megtér() egyesek bizonyságtétele és szeretete 
közben aiZi •egész nép lelkén dol~ozni fog; dc az e~·éS·Z nrpre 
kiterjed() megtérés cs.ak ·aikkor következik el, amikor Jézus 
visszajön. . 

25. BIBLIAELLENES ELHAGADTATÁSTAN. 

Páln1o:iik lcf;?néps:r.erííhh tanítása az elragadtatásról szól. 
(l. Te.ssz 4, 13-18.) Ennek .a tanftásrnnk ma igen sok 
fi I.akja '~an forg.al.omhan s \al Whh tételek a küvclkcz6k: 
J(~zus vi·ss7.ojövetelének els6 célja cf.{yhiizát elvinni t> föld
ről az égbe; mikor tehát - az lst·en.Wl még clrerj;tett idü
pontl)'.lln - az Úr csak övéiWl lútható.an, me.~ fo!! jelenni, 
a gvi)zedelmesek feltámadnak v::wy rlicsi)sé~cs testet ö\tvP-, 
l{'h·áltozn.ak s mindannvi.an a 1evegiíhf' numdfö1tnak J6zu<:; 
dé. Ta.Jálkozás után Jézus velük N~yiitt vissz;:itfr az í-ght• 
é-s ()rökké együtt lesz v:íJ.aszfottbiival. Kl-sülih C'SPHe~ vissz.a
lér az· Úr a földön ú ira megtér<'ikért~ még k{~s()bb cl.iön, 
ho'!V magát a világ111a!k mef!mutaissa s ezeréves. ura.lkodíísút 
01 földön megkezdje. AfeWl, 110av miknr törtl>ni.k az elragad· 
tatás, a nagy nyomorúság cWH . .al1att vagy annak végén, 
eHfrnek n nézetek. Enne.k a n~nszcrií elmíq;adlatásl.annak 
töhh tc~vedPse van. Lca~m»mheötll>hh hiány.a az n gvcrme
ke'S, testi öröm, amellyel által:ín.os.sághnn ~ repülés iképzeMt 
m~ra1!rad,iák, holott a levegl>hen tett kéjutazás helyett sok· 
lrnl töhhPt 'kellene az.1..al fo!.!kilkozn.i. hogy JP.zust meglM
.iuk és töhhé el nem válunk 1Yilc. Tov:H>bi súlyos té,~ed{•s 
az, hogy Pál csak levegőbe mg.adt.atitsról besizúlt, az e~y
házn111k men11{fbe r.agadt.atúsár61 sehol n fübliában e~y s•zót 
srm leliink. A mennybe ra~ndtal:ís uondolntíít a mennyn<>k 
l<~sM képzete sziilte; ú~y gondolkodf,ak, hoav a leved>he 
emeHetésnek okvetlenül cs.a.k nwnnvhemenetel lehel a foly· 
t.a•tá\~laL Pedig- a mennvhe ragadtntásn.ak akkor, ha .Tézm 
maga is földön akar.iia birodalmút felállítani, célja nincs. 
A menny ·szellemek lalkóhe1lye; az ember sohasem lesz 
szellem, hanem m~·ndia csHk testhlH PS szellemből összetett 
l1~l'e,k: a szellemek lakólwh'e teh:ít sohnsem lehet az em-

·h{'.rek l1alk6helye. Fil. 3, 20-r.n is rosszul hivn~koz1~.ak (pol
J,!úrjogunk a mennvekhen van), ·m<>rl politeumn nrm hazút, 
hanem polgár.io~ot, pol~flri t<>v·é·kenys.pget. úll.amkormánv-
7hst .ielent, m~lyhen a demoikratiku.;; f::!ÖrÖ!! nép tal'.(.fai is 
r~szlvettek. Fil. 3, 20 jelenté-se teh{1t uz, hogy aiZ egyh:\z 
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foldÖn tUSlalkooó tagjai a hiennyeken, at ailgya.lokon, Ísted 
me1myei tanácsán keresz-tül gyakorolják világkormányzó 
hatalmukat. (Jcl. 4.) Ugyanebben a hataiomban és tevé
kienységben példázza az egy házlalt a csillagkoronás, napba 
öltözött asszony. Arrf>l sem szól egy szót sem az Irás, hogy 
Jézus a jövőben még többször visszaj1önne; a többszörös 
vi1siszajövetel kotnyeles írásmagyarázók ikitalá1lása, kik runy
nyiszor rángatják le Jl'Zust az égből, ahányszor érte!lmet
len bibliamagyi:t1rázó kedvüknek jól esik Jézus egyszer jön 
viss.z:a s nem két·szer, háromszor v,agy épen negyszer, mint 
nemrég egy magyar vallásos újságban olvastam. Annak, 
hogy Jézus egyházáért a földre· jöjljö.n és !U!Zlán egyházá~al 
az. égbe v.isszamenjeu, szdntén nincs értelme; mert 1) ha 
nem akar az ú .r a földön semmit elkezdeni, angyalai is 
c'1ragadhatják az égbe iai válasz1lolta.k.a1l, ezért Jézusnak nem 
kell alászáUau.ia. Az a tanítás, hogy Jézus övéit .a mennybe 
kíséri, ugyanabból ·aa: érze,lgös, szentimentális forrásból 
ered, mint az, hogy minden meghaló keres.ztyén elé eljön 
Jlézus. Az utóbbi hiedelemre némely hMdokló látomása 
adott okot, kik haláluk pillanatában Jézust pi.llant.olták 
meg. Az ilyen látomáshoz lruZonban ue~n sziik:ségeis, hogy 
Jézus val.a.homian .djöjjön, mert a szellemek világában egy
más megértéséi1ez és meglátásához 111e1111 kell a térbeli kö
zelség, mint ezt Áhmhámnak és a giazdagnak példázaitbeli 
társalgása muta.tj.a. Viszont Jézus megígért v~sisz.ajövetele 
testben való C'lközeledés lesz, amint ezt azok.uaik az .angya
loknak az ígérete is bizonyítja, akik Jézus elmenet1e.lénél 
a hegyen álló tanítványoknak megjelentek: „akkép" jön el, 
amint felmenni láttátok!" 2) A választottaknak Jézussoa.l 
együtt földi feladatuk lesz: Vele együtt fognak ítélni 
vagyis - a régiek képzete sizerint, kiknél az ítélet és kor
mányzás egy ember fel.adata volt - Vele •együtt intézik 
ma1jd azi igazságosság hódf,tó útját a földön. Ha pedig a 
gyülekezetnek úgyis a földön a helye, haszontalan parádé 
a luennybemenetel, melyrc'.H a Biblia egy 1Szót sem szól. 
3) Az egyháznak mennyibe. ragadtalása két különhözfi kép
zetnek szerencsétlen összecsatolásából .állott elő. Láttuk 
már aJZll a tisztára pogány eredetű felfogás'l, mely az „üd
vösség" f eltéitelének a test levetését és a tes,tetlein szellemi 
létbe való bemenetelt 1látta. Hová mehe·t larz; tilyen testetlen 
ember a halál után? Nyilván oda, ahol az angyalok is 
élnek: Isten trónja elé az égbe. Hl .aztlm 1a1 pogány s1zel· 
lemesíW felfogáshoz durvább .test.i "kl>pzellek keveredtek, 
melyek üZ eget .a. csBlagokban kerestl,k s uz égbe költözök 
elé az augyalokat hozták el, később mlaigát az Urat is be
állltották a szellemi temetkezési vá'llalat pompái közé. Az 
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~mbcr legfőbb retn.éuységéuek megv.izsgitlÚsúhau aut1yil'u 
gondatlan volt és lai bibliakutatásbuu oly föliilctcs, hogy u 
testi és clsireHemesítö képzeteknl-'lk rciz1 a zagyvu keven'.•kc 
(·vczredeken át mcb"IU1U1'1i.uJhatott. 

2ü. KÜZllENSŰ ÁLLAPOT, SZELLEl\II TEST. 

Alapot s.zulg:'tltatull ehhez a mcgmar1aidáshoz egyes 
szentírási hel)'ek f elüleites értelmezés.e. A szcg(·ny Lúzúrt 
az .angyalok Ábrahám ke1hlé1·e „ vitték cl"; nem keblébe / 
J.ézus a latornak ad mondj1a~ hogy még aznap Vele lesz 
a paradicsomhau. Az apostol kíván meghalni, mert ez az 
úrral együtt lev(~st jelenti. (Fii. l, 23.) Az Isten igéjéért 
és ia bizonyságtételért leölteknek Jelkc;t .Júnos u mennyei 
oltár lúhánúl piWrntju meg. (Jel. 6, ~).) Ez azonban a ha
lottaknak uem v{•gsü (~s 11em tcilje·s úUupolu, mert a megölt 
vérhrnlik ép ligy vúg)1alkoz11ak a .J(~zussal cgyiitt való meg
jelcn{~s, tehúl a lest fcltúmuszlúsa utún, mint J>úl, vagy 
mag.a uz eg(•s1z terC'mt{•s. (Jel. (), 10, l l; 11. l\or. 5, 4; 
Hóm. 8, 18-23.) A hulúl utún téuylcg Lc~lcllen úllapolhan 
vúr ;Ut ll1lck; nu!·gscm moudhuljuk, hogy ia sz<•lll'mvilúghoz 
lurlozik; nwrt l'eislclleu úllupotu <·sak lük{•ldlen (·s icl<>ig
rnló s bc.lüle újra a tcsl fölvételére vúgyik. A szl'llcm
világha petlig nem kcU légi utazáson út jul11unk, mert 
umelyik pillan~utban lcstiinkikcl való kapcsolatunk lazul, 
azonnal belá,tunk a szellemi világba. Ily hirtelen jul:ollak 
látomásaikhoz a próféták, haldpklók, süt últalábaJ11 min
denki, aki trance-ba vagy réviiletbe esik. Ábrahámot is, 
Jézust is láthatja w halott anélkiil, hogy akár ö menne, akúr 
:nok jönnének. Az pedig, hogy az angyalok „elvitték" Lú
zúrt (tehát nem fel!) képes kifejezés 6s a tc'Sli léfüől a 
szellemi világba való egyszeríi átlí~pést jelenti; mintahogy 
.J.ézus, 1atmikur a folhü a tanítványok szeme eWl eltakarta, 
azonnal a szcUcmek világában, a mennyei trónteremben 
voll. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy az újonnan te
remtett testiség nem lesz a szellemi vilúgg\rnl rnló érintkezés 
akadálya; mert ez a test „szellemi tes.t'' lesz. (I. Kor. 15, 
4-1.) Erre mutat a feltúmadott Jézusnak szállásra nem szo
rulása, még iai bezárt ajtótól sem akiadályozott mo~gása s 
testben való mennybemenetele. Mirnl.amellclt valóságos 
testről van szó; erre mutat az Ornak tm1ílváuyaival fel
támiadás után való érintkezése, evése s az a felszólítása, 
hogy sebeit tapintsák meg. Ha itt valami spiritiszta mate
rializációrql lett volna szó csak, akkor Jézus megcsal~a 
volna tanítványait, mert ·hiszen épen azt akartJa. nekik bi
zonyítani, hogy ö nem szellem. Hogy e köriil · a szellemi 
test körül titkok és érthe!etlenségek vannak, kétsegtelen; 
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tle ha nem volh4niak, akkor inat n~m volua szükség(ink 
új teremtésre; mkkor u dolgokat már szemtől-szembe lútnók! 

27. AZ ELHAGADTATÁS TESTI l~S SZELLEMI OLDALA. 

Jézus ''issz;ajöveleléhen és az egyház ~lr.agadtatásában 
tehút szelle:mi (•s testi mozzanatok fognak egymáshoz c:sa
lolóuni; e kellőt, hogy mcgt.'·rlsiik, széjjel kell vúJusztanunk. 
Jézusnak ahhoz, hogy a szellemi égből a hHható v~lágba 
jöjjön, nem lesz sziiksége fizikai közeledésre, hanem csak 
dötiínésu, minta hogy a mennybcmeuctclkor a f énylü fel;hc) 
mögül egyszcrüeu eltíínt, v.agyis a sz,eJJemi világba húzó
dott vissizia. A szellemi lc.st lMb.ataUanná válhatik. Fizi!kiai 
közeledésröl tehát csak attól a pillauaittól fogva lehet 
szó, iainelyben az lí r láthatóvá vúl.ik. Pál apostol az el
jövetel mcllell ·ezt az cliltiínést is megemlíti: mint 1a1Z el
jövcteln0k elözm(·ny1'.·l ós fol.létclét (U. Tc.sis,z. 2, 8; l. 'fi.m. 
H, 14; 11. Tim. 1, 10; 4, t. 8; Tim. 2, 13.) A szellemi világ
húl vialú <•lütíirn~,s mindig .J{•zus cljövcteh~nek erejét, a szel
lemi vfü1gnak n lcsli vilúg föWll való halahnút hung
slily01.:z.a. Jl. 'frssi. 2, 8 helyes l-rtefo1c az, hogy Jézus 
„me11jC'lt•11ésé11ek t'lüUi11ésével" khd<•llcnn{· (l{•llenné, lev1~
kclilcn11l>) fogja lc11ni 1u1z anlikrisdus1l. J>úrhuzamos ezzel u 
kövelkezc'í kifojcz{~s: „s·zú,júnak szcHemével vagy J.chcllet.~
vel megöli" éít. Az Úr testi elc'.íliinésc (cpiph:ancia) tehúl 
szellemi hafalmimak míiködésbe jövcitdét i1s jelent.i. Mikor 
nz Úr tcsHleg lúlhalÓ\'Ú válik, kezdődik a fizikai közeledés, 
mely számunkrla1 n dolog érzékelhető, dc nem lényeges i·é- , 
szét képezi. Az cgyhúz elragadtatásúvnl kapcsolatban is 
meg kell különböztetnünk a szellemi és a fiz.ikai részt. A.Í 
elr.agadtalás fizikai része Júlható és lcsli felemelkedés 
lesz, mint Jézus menuybemeneteiJe; ez azonban a dolognak 
lényegitelen oldala lesz. Sokkal fontos.9bh lesz annak la 
szelliemi hatóerönek felvétele, mely a .Jézussal való talúl
kozá:s111ak és egyesülésnek lesz a1 kÖvetkczméuye. Az egyház 
mennybemenetele helyett tehút a mennyei világgal való 
kapcsolat felvétele fog bekövetkezni, vagyis a mennyei pol
gárjog (politeuma) gy.aikorlástínak megkez<l{'se. Erre akkor 
lesz szükség, .almikor Jézus földi ·uralkodús.a elkezdődik, 
amelyben válasz.tollai résztvesime:k. Ezzel fogja az egyház 
szúmára a hit idejéit a látás ideje felváltani. (l. Kor. rn, 
12; II. Kor. 5, 7; 1. Ján. 3, 2.) Ekkor nem, tiikrön át 
látjuk az Isten kirá'lyságfmak dolgait, jobbla1t1 megértjük 
majd a testi és szellemi világ viszonyát és segítségére lehe · 
tiink azoknak, akik az ezeréves földi uralkodás idején még 
a fel nem támasztott, bűnös testben élnek tovább. Meg
lepetésekben lesz résziink. Meg fogjuk érteui, hogy a1 világ 
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... , '?~'~i:t1 
szilárd alapja· nem az anyag, hátiem a s.zietUem; hogy á 
s1.ellemi világ áthatja, hordozza, élteti a1 les.tit; hogy a távol 

1~ 
'1 é~ közel a szellemi- világban egészen más, mjut a testiben; 

hogy az Ur, ak.i,t nem láttunk, mindig közel volt hozzánk 
s hogy a meghaló keresztyénckue:k ucm kellett hosszú 
ut,azáis az lJ rhoz VIUgó nwgérkezt'.·shez, sem Jézusnak nem 
keUclit eléjüik jönnie; hanem a hHlúl pillanalálJau múr ott-
hon voltak Jézusnál és lúttá.k ·ot. 
28. AZ ELHAGADTATÁS .JELENTŰSÍ~GE. 

Mire való tehúl a gyükU{ezel lcsli clragai<llalása '? Kö
rülbelül annyit jelent, mint a kötelek elvágása után a 
léghajó hirtelen fölemelkedése. Az új lest megkapja a.tl 
n helyet, iamely netki való, amennyiben nehézkic<lés, álhatol
h.arlatl.ansúg és mús f.izikui törvények többé nem. uralkod-
nak rajta, ahogy a föltámadá·s utá1i aiz. Úr testén sem 
uralkodtak. A választottaknak „levegöue" r.agadlalása tehát 
új Lét.alak (~s halóképes.ség eUoga<lását' jelenti s ennél a 
testi emelkedés, a fiziklati út igen j,eleutéklelien .szerepet ját
~zik, A llihlia ez.elkel a külső jelenségeket sohasem h.aug
súlyo.w~a. l~nokról annyH olvasunk, hogy „cllünt, mert 
Isten magához vette". (l. Móz. 5, 24.) Hlésröl ennyit: ,,a 
tüzes szekér elvál.asztá ökeit (Illést t>s Eli,z·eust) és Illés föl
ment az égbe'', v;aigyis a szellemi haló· világ részese lelt. 
(II. Kir. 2, 11.) A testi keresztyénekcit terrneszelcscn ér<le
kelnék a lesiti elrat,iadtatás bővebb részletei, amennyiben 
egy vesz,élyteletn sztraloszf6ra-utazi1s igen ketl.emes lehet. 
De a szűkszavú Púl csak ennyit írt: „fe'lrugadtatunk fel
hőkben az úr e létbe a levegőbe s ciképen mh1denkor az 
Orral leszünk." (1. Tessz. 4, ~7.) Ez (•de.s kevés u testi 
örömök sejlctésfre. De iezeknek a testi ke1·esztyénclrnek a 
meglepetése akkor lesz nagyobb, amikor 1.112: e.lmgadlatús-
ból esetleg egészen ki fognak mmadni, mint testi, hús
kere.s:zrtyének. Mert az, aki hosisza~ túvollN utún any júhoz 
utazik s Baedeckerriel w kezében afeWl ér<lekWdik, hogy 
útját mics-odu felületes és i<lötöltü úlyezell'kkcl leheli kel
lemessé, nem méltó arra, hogy édes anyjút mcgláss,a. 
A levegöbe való ragadtatás egészen mellékes az Úrral \"aló 
szellemi egyesfrlés nagy téuye mellett s an1K1k a úagy fel
adalnlaik megkezdése meUett, mely ez cgycsiil<\s követkrz· 
ménye lesz. Mert ettől az cgyesiilésWl fii~g. mint lútluk, 
Izráel teljes vissmfogadásia és .a nemzc.le.k ·egyetemes meg
térése, í1gyhogy ez elaggott földün IsteH dicsétsi·ge fel
ragyog, a világ é.retté lesz a1z utolsó ft(lllclre, o.z új ég és · ... 
új . föld megteremtésére, bogy arzokban az Isten teljes di- , 
.csősége kijelent~sék; 
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„. 29. ERKÖLCSI TEVEDÉS AZ ELRAGADTATAS KÖRÜL. 

Az e·lragadlatással kapcsolatos lesti ~épzetek •elhalal
maisodáisánál még veszedelmese1bb a modern elragadllallás
lan erkölcsi tévedése. Ugyanarról az erkölcsi elhajlásról 
van itt szó, millll amely a sülyedő hajóról elsőnek mene
külő kapitányban találhialó. Ez, az itéilcl elé menő világ a 
sülyedö hajó; v~lágossúguknúl fogva a vú~msztollak viselik 
e világban a leg.uu.gyobb te.Jelös:sége-t. Krisztus uralko<lúsú · 
u.a.k ebben a világban uz az 1aikadállya, hogy az emberek 
nem kfvúnj1ák Ot ide k:irúlynak. Ez eg:és·z kulill1rújuikba11 s 
civilizációjuk élvezésének módjában meglátszik: az emhcr 
nem tűri Isten fékét. s a maga dicsőségét keresi. Az egy
ház. fe1ai<lata a világ i:stentelenségével és krisztustaLansúgú
val szemben bizonyságot te1111J. Nyilvánvaló, hogy mikor 
Krisztus visszajön, aiz ·egyháznak helyén kell lc1ll'ié és forró 
imával várnia üt. Az egy11áz dicsősége abban fog állani, hogy 
a lcgnagyoblJ kényszer ellenére, az antikrisz'lusi üldözés ide
jében is hűen biwuyságot fog tc1111i. A Je:lcuésck Küuyvl" 
JÖveudü1ése szerint ekkor az, egyház tia,gjai húrom helyen 
lesznek: 1) vértanú halál ÚLJtUl l.esLe:u.en ::tHa1poll>au a 
mcunyei lrón elé ragadva; 2) lsteu gunc.Jvisclésc úllal a 
kuUúra és civilizáción kívül rag.adva „siva1lagban" és ~) az 
autik.nsztusi világ iorro .kiallaua.ban. -tJ1e11. 1'.l, 5. ü. 17 .) 
Minu a verl..anúk leik.e (v. ö. ö, lU), mmd az isteni gond
viseléslöl őrzöll.e.k, minu a vértanusá~ elé menük cgykcp 
kívánjá:k) hogy Jczus vegye kezébe a világ kormúuy.zaláL. 
Ennek ai buonyságtclelne.k következménye 1esil„ hogy sulim 
az égből foveiltelik, vagyis lsiten gyermekei vauo1úsáuak 
lehelöségélöl elvágják \12, 7....-12) s ·az is, hogy Jézus üve1 
hivá:sára földi trouját eHug'lalni a szellemvilugLól ismét a 
látható világba lép által, mire a Szentírás három kifejezést 
baisznál: elölünik, megjelen és eljön (·epiphaneü1, parousi:a, 
eleüsis). Láttuk, hogy a három ugy.anaz,t foj1ezi ki, mert 
eljövetele elötünése is 1esz s nálunk !éld (parousía) u. célja. 
All eljövetel, efötünés, megJelenés célja az uralkodú:suak. 
elkezdése lesz. Aki e s.zent· pilla.111ait elől elmc11ckül, az a 
posztjáról cl.menekülő .k.atona Lűuéil követi cl. Ezzel a szicnt 
l>izonyságtétellel ~emhen a testi keresztyének egy mimle
ncstül fogva önző és csak azi él.vezel·et néző pályát akiarna.k 
u llililiába belemiagyarázui. Szeriulük az egyház, fcjlű<lésú
nek egyetlen célja a . válaszilottaik elkészül.és e a mennyei 
életre s azt his.zik, hogy, mielőtt e világra a nagy nyomorú-

.ság rászak:ad, ők arz értük jövő Jézussal együll a:z; égbe m
gadtatnak; ott megvárják, míg a földön minden nehéznek 
és b~jnak vége lesz s akkor Krisztussal együH a lmtiadom 
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élvezésére visszajönnek.. Ezek a testi keresztyének nem 
akarnak itt lenni, mikor .a niaigy bizonyságtétel, a nagy fele
lősség· ideje eLjön I Gyáva katonaszökevények, ak.iik a földi 
hadi sziabályok szerinl is halált, nem pedig ut1a1lko<lúsl érde
melnek! Uralkodásra azok jutnak csak el, akik „mind 
halúlig" hííen kitarlanuik s ia .Jt."·zus bizonyságtéteU'l mind-
vt~gig megőrzik. · 

V •. A kijelentés angyala. 
ao. JÁNOS MEGlllZATÁSA. 

Eddigi tárgy.alásainkban a Jclern.'•sek Könyvét megelüzö 
isteni kijelentést ismertettem, <le több esetben rámutattam 
a Jelenések Könyvével való összefüggésre. A következő fej
legetésekben kizárólag a .Jelenések Könyvére irányítjuk fi
gy.ehniinket. Mindenek elült vezclé>nkkel, a „kijelentés 
angyalával" ismerkediink meg, ki a 'látnok aposlott is vc
zielle. A Galileai tó part iún .J{•zus laufilványaival JJeszt'~lgc
lell s Péterhez szólva Jánosról ezt mondta: „Ila az·l .akar
nám, hogy ü megmaradjon, amíg l'ljüvük, mil ilJel ez 
téged?!" (Jún. 21, 22.) Ez az ígéret olyanféleképen teljese
dett, ahogy Jézus l\Huik 9, 1-lJcu teH ígéretét a hegyen tör
tént megdicsöüléssel valóra váltotta. Az apostolok köziil 
János maradt legtovább éiletben s utolsó napjain még egy 
fenséges szolgálat voLt feuntarlva szúmára: meglútni a visz
szalérö Ural s Hóla bizonyságot lenni. Az apostol olyan 
helyzetben volt, mint a köuyvéhen jövendölt antikrisztusi 
kQrszaknak pusztába menekülő kercsztyénei: Isten igéjéért 
s .Jézus Urunk bizuuyság1tétcléérl ~ úgy látszik - szám
kivetve Palmosz sziklaszígetén tartózkodott. 

31. SZELLEMI ELHAGADTATÁS. 
Mialat,t ott időzött, felraga<lliatott a mcnuybe. (Jel. 4, 

1. 2.) Az ö (•lményc megmagyarúzza nekünk az ig-.izi 
mennybe-rng.a<lbatús miben-létét. A fclragadtatús ugyanis, a 
menny s~ellemi foga.lom lévén, nem történhetett testben, 
hanem testen .kívül, szellemben. A testi elragadt,atás, miul 
lt'.tltuk, a lcvegöhe történik. .Júnos tehát nem u csillagos 
t~gbc ragadln.tot.t fel, mert a fizikai t"g t'.•s :a szeHemi ég között 
igen nagy a kiilünbs(~g, hanem u 5zelkmek világába Isten 1 

trónusához. A szellemi (•g nem l(~rht•n haladja foliil .a földet, 
hanem értékben, hutal.omban, méllósúgban. Az apostol a 
mennybe ragadlatús alkalmával „szeUembeu volt", vagyis 
révületben (lrance). Ebben az állapotban te1sti érzékei nem 
működtek, de szellemi érzékei megnyíltak. Az embernek. 
Yannak szeHemi érzékszervei is és e:zek értelmi f elvHlaná-
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sokat s kedélyhatásokat Í{özl>lnek; előbbiekre halv{my péi
dát ·a míivészi .meglátások, utóbbira a le'lkiismereti nyug
talanság uyúj1tanak. A via.Háosi látás lsten közelének meg
érzése. Mivel szemtfü szemhe nem láthatjuk Öt, olyauf éle 
a Vele való tialálkoz{ts, mint mikor valakivel síírü ködben 
beszélgetünk .. János elragadl1ailitsú1ba11 a szeillcmi látást testi 
képek kísérték, melyek· nem a valóságot mutatták, hanem 
olyan viszonyhun voltak a szellemi valósúggia.l, mint Jézus 
példázatai a bennük kifejezett mennyei igazsággal. 

32. PÉLDÁZAT ÉS APOKALIPTIKUS KÉP 
KÜLÖNBS~GE. . 

János látomásai mégis különböztek .Jézus példáZ13itai
lól. A példázatok az érlelem tiszta ·láitásálúl mozg;atva jelen
nek meg, mf g az apokaliptikus képeik, amilyeneket János 
látott, úgy jönnek létre, mint az álomkt'.~pek, melyek inkább 
u kedélyt mozb"a'lják s úgy is kell megfoj,leni ükel, mint 
J{)zsef és Dániel az álomképeket fejlcHi·k. A kép csak 
hüvely, mclybt'H egy összetett tartalmat kell kihiivelyezni; 
ez összetett tartalom: (~rtelmi gondolatra és ezzel .e1gyütt 
júró kedéilylökéseikre osZJlik. Az úlomk(·pek tehút sokk·1l 
lartJalmiasahbak, mint a puszt{m frtelmi színvonalon elüállú 
példák; .ameUell hajlékonyabban s töhb-oldalúan fogadják 
be a szellemi va,lósúgokiat. A pé.ldáml annak, akinek „füle 
van ha:Húsra", sokkal többet mond, mint az egyenes be
széd; de ·a példúzatnál is többet fog át az álomkép, .az 
apokaliptikus kijelenl(·s formája. Mcgfejl(•.s(·hez azonban 
ugyanannak ia sze11Jt Szellemnek irányítása és megvHágosftó 
hatalma kell, mint aki létrehoz.la. Ö nélkiile az álomkép 
fura,. értelmetlen, vagy legalább is sek(•lycs k<'pzelel-szi.Ue·
mény, „költöi alkotás" marad; Isten Szelleme újra kijelcn
léssé váUoztatja áit. 

3H. Jl~ZUS MEGJELENl~SE. 

Jó példa erre maigáuak a kijdcnl(·s adójának megje
lenése, amint fénylő fejével, izzó érchez hasonló lábával, lán
goló tüzszemével és a szájúból kijövö kétéiü karddal hét 
templomi mécSilúh közölt j{ukál s kez{,ben h{•l csi.nagot 
tart. Kölliíi .ulkotúsnak hiz ez elég hizn:r. De milyen más 
lcsZI minden, hia nem 1köl.tlH .alkotús1mk, hanem úlomkép
nek, ui1pokalip.likus kiJelenlési formának fogjuk 'fol a meg
jelenését s ·nem „festjliik" magunk elé a lútomúsl, hanem 

· kcdélyünkre hagyjuk hatni! A fénylö fejhen: uz frlclem vég
telen tündöklését érezzük, lába nyomán minden hitványnak 
és aljasnak pusztulását~ szemében a1 lclkiismeretünkig. átfuró 
szentsége~ és szájában a szó ítélő, szétválasztó hatalmát! 1gy a 
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kép nem iesz biza!', hanem méi1yen megindító. A világíto 
mécs.lábak közt egyszefre templomi hangulatot érzünk; az 
Istent tisztelők sergébe111 érezzük rnagw1kat. lme itl van 
közlünk az úr, kit testi szemmel nem szokilun.k islenlisz
leleleinken látni! A' hét csillag az ég jelenlétét rnu~aitja. Az 
ég küldi fényét gyüfokezelein:khe, mcr,l ez a hét csillag csuk 
az egyházban világító égi fényt jcleulheli, ia Lölcseség, is
meret, csodaléteJ, kormányzat taleutumaiU Tehát 131 talen
.tumok hordozói az Ű kezében vannak; egyházát Ű maga 
vezeti és neveli. Velük van minden napon, közöttük jár s 
Belőle fény, szentség, í1télet ömlik egyházába. ·Ez 1a1 kép, 
mely a kritizáló ész elől elzárkózik, a láthatatlan világnak 
égi Yalóságát leplezi le, hogy az egyház külső szervezetén 
belül, melyet emberek csinálnak, van eigy belső szervezet, 
melynek alkotója, fenntartójai Isten . .Megtörténik, hogy egy 
követ, .amelyet az emberek megvetnek, Isten beiUesz,t temf> ~ 
Jt>.Iomáhu, míg a külső egyház homlokzatára rábiggyesztelt 
cifra1 kő az lsten belső lemplomáb.an, esetleg meg nem ta
lálható. Krisztus égi ta1jándékain keresztül tápl1á,lja és kor· 

· mányozza az egyházat, mint ahogy a Zakariá·s olajf úján át 
is szünlcl1cinül ömlött az olaj u gyülekezet vilúgiló mécsc
scihe. lsleu ~alentumainruk. hirlokosai közvetítik ls.t,en HéW 
szentségét úgy befolé a gyiilekezelhc, mint kifelé a. folyton 
hidcgc<lö világba. Ahol Hélö szavuk megszólal, éles szablya 
vúgja szét a gondolatokat, t<.irckvésekl'l, embereket, hogy 
a külső egyház baigjai lassanként okos és oktalan ·.szürekre; 
Púlokra, Péterekre s J údásokra és Démásokra különbözöd
jenek. Az egyház nevelését a kétélü szablya müköd6se, az 
ítélet előrehaladása végzi. 

34. AZ ALOMKÉPEK OLVASÁSA. 

Ez az itélö elörehiadadás lehM ucmcsuk az embereket 
választja széjjel, hanem az ieszméket, f clf ogásokat, bibliu
magyarázatokiatt is. Lassia111kint kitisztul az igazság. 1gy 
tisztul ki a Jelenések Könyvének magyarázata is, mely 
könyvel talán épen a rengetegf élc magyarúzat lelt „hét pe
C!téllel lezárt könyvvé". Pedig a hét pecsét nem a Jelenések 
Könyvén van; csak ne eröHessünk .a zárjába idegen kul
csot, hanem egyszerii, gyermeki értelemmel fogadjuk cl 
azt, amelyet IUJ könyv utasításaiban mtü:ga Isten nyújt. Gö
rög könyvet görögül kell olvasni s úlomképekben frt köny
vet aZ' álomképek nyelvén. A leg1löbb magyart\zó e1lenben 
idegen gondolatot visz be w könyvbe, melyet Hl-ott olva
sott vagy amely hirtelen a saját elméjébe felötlött s. mely 
magyarázat a magyarázó dicsőségét, testi kényelmét v~gy 
más földi érdekét legyezgeti. Akik 1az ötletet álve1~ik, soik- · 
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szor nem veszik ész.re a magyarázatot lé.trehozó ok.ot s 
gyanutlanul álvcs.zik a testi magynrúzat mérgét, esetleg 
még ízlik is nekik a méreg. Ilyen ízletes mér1Clg az a kmí
tús, hogy a gyülekezet nem kerül bele 13i nagy nyomorú
ságba, hanom Isten elragadj.a cilőle; nehány bihlini hely 
e.r()szakos clcsnvarúsítval igazol ha lónak lútszoll l~s rendkívül 
tetszetős volt a szenvedés helyett a szép égi utazás. 

35. EGY HAMIS MAGYARÁZAT ÁTKA. 
Hogy egy testi magyarázat a károkrnnik egész sorát 

hogy tudja felidézni, arra jó példa ez a MheteUen ~yorsa
ság~al terjed() s magát 131zonnal jól befészkelő hédonista 
tanítás. A Jelenése1k . Könyvében valóságos letarolást vitt 
véghez. A könyv legnagyobb részé.béli kilopta a. Wszerep'." 
löt, az egyházait, hogy ne lehessen azt kellemcillen környe
zetben, a szovongJaJltatások közit látni. S hogy ez sikeriil.iön. 
Jézust nem egyszer, hanem há.romswr-négyszer jiámtta le 
az ég:b()l, hogy a még ott felej.tett híveket a nyomorúság
ból pótlól:ag felhozza. Különböző bibliai helyeknek, mely,ek~ 
egyszerií, természetes értelmezéssel csak az egyház1a·t 'jelent
hették, hol ilyen, hol olyan értelmezést talilH:ik ki, a nélkül, 
hogy az így mega.lkolott új csoport lélpz{>sfríll a Szcntírús
nak bármely helyén is egyetlen egy célzást talá.Uak volnu. 
Soha nem ismert új fogalmakat találtak ki s vit.téik be n 
könyvbe. A könyv egysége megszíínt; össz.e nem Hlli mo
zaikokra esett széjjel, iat részek össziefüggése elhomályosult, 
az egész könyv·ön áilvonuló tiszta eJ{yenes eszm.emenet el
lünt, a csodálatos felépítés lerombolódott. S a magyarázat 
c1meszegény volta a könyvet is iaiz értelmetlenség gyanú,iábn 
kever:te. Újra kitűnt, hogy a reny.he, csak vallásos élve
zetre berendezkedő pietizmus a Bibliával 'semmivel sem 
bánik kíméletesebben, mint a hitetlen racionális biblia
kriiti.ka. Mégis ezekre 'a1 hamis magyarázatokra Isten nagy 
háztartásában szükség van, mint tisztességtelen célra ren
delt. edényekre. A nagy nyomorúság rostájában a keresz
tyének .közé érdekből becsúszó hamis atyaf:iak, kik mindig 
a dolgok könnyií végét szokták megragadni, ezeken a na
rancshéjakon fognak elcsúsmi s ezekkel fogják me~indo
kolni a nehéznek látszó e~yenes útról való letérésüke.t. Igaz. 
hoitv az akkori élvkeresök el·tévedéséért a mai élvkercséí 
bibliamagyiairázók is felelni' fognak. 

„ .. 
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VI. A. bárány és menyasszonya. 
36. AZ EGYHÁZ A. JELENÉSEK KÖNYVÉBEN. 

A Jelenések Könyvének .a Bárany és annak menyasz
szony~. az egyház a főszereplői. (Jel. 21, 2. 9. skk.) Az 
egyház küzdelmével, győzelmével t>s megdicsöülésével; égi 
Vőlegényével való viszon:rával és egyesülésével foglulkoz1ik 
az egész könyv. Már az első fejezetet ez a két szereplii fog
lalja el egészen: a Vőlegény iizen meny:U1Sszonyának s n 
menyassZ'On~· hét mécsláh alakjúban tünik fel, melyek 

1 között ott jár a Vőlegény. A 2. és 3. fejezet u Völegény hét 
! üzenetét IJairtalmazza. a hét gyülekezethez .. / A 4. és 5. fej.e·

zetek csodálatos égi ünnept~lyt írnak le, melynek ünne
peltje a Bárány és szorongó figyeWje, a Bárány felé hangzó 
há'ladal tárgya: az egyház. A (), fejezet cs;apásai közt egy
szerr-e feltűnik a vfaba111uk égi serege, mint .az isteni bün
tetés okafÁ 7. f ejezelben az egyháznak még földön élő lugjui 
all:anuk JJénk, amint Is.len angy.ala ökct {•gi rendcltch~
sükre :a. szent Szellem adta bizonyossággal eljegyzi; számuk 
144.000; úgy tűnnek fel, mint szcHemi Izrácl; de rögtön 
halljuk., hogy a mennyben megszámlálha.ta,ll.an sokaságként 
j,elennek meg, mely minden nyelvből, nemzetböl, népblll 
és törzsbiH v.a1ló.1 A 8. fejezet töm.iénező angyala az egy húz 
imádságát viszi,i mennyei trón elé s a1 következi) kürtszó
hoz füzfülő csapások az egyház imádságára adott isteni 
feleletek.ként j-elennek meg. (9., 10. f .) A 11. f.eijezetbr-n 
szerep]() két tanúbizonyság Haggeus és Zakariás próféták i 

j;zerepét idézi fel, mint két ol.ai.ifa s azo.kiart a prófétákat és 
hitvallókat mutatja he (a „2" jelképes szám, ,u teremtés ·:! 

száma, a bizonyság.tevők valódi száma sokkal több), akiken 
keresztül :az ég.i olaj, Isten Szelleme, a földön küzdő egy·, 
ház mécslábruihoz aláfolyik. A 12. fiejézetben az egész egy-
ház tíínik elénk, mint égi tündöklésben megjelenő feleség, 
ki az égi napba Istenbe s a1 csillagoktól jelképezett an~ya-
lo1\ hatalmába öltözött bele, úgyhogy az égi vértezet ellen 
a támadó sárkány tehetetlen. Sátán az égben, mihelyt az 
asszony filru od.a behatol, elveszti a já lszmát; a földön pe· 
dig meg.kezdődik az utolsó küzdelem. A 13. fejezet fene
vadjaiban sátán a legnagyobbat teljesíti, amire a földön 
képes, de .az égben imádkozó s lent rn földön a bizonyság
t{~lelek Sion-hegyén küzd() egyház sálán hirodahnát a föl-
dön is kétségessé teszi. Az arájának kisz.abadílására érkezil 
égi Király szájának kardjával, a;z igével gyözi le az ellent,. 
vagyis a hazugságok várát. ledönti. A 20. fejezet tanúsúga • 
szerint a Király és a győzedelmes egyház a kísérWWl meg
szabiadított földön megkezdik uralkodásukat. Itélet és új" 
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f'.';\· · · te~tés. után a Báníny és felesége örök szeretetben egye· 
í\'' . sülnek, hogy ezt a szeretetet .az új világban szerte árasz-

.. 

száik. Ez a Jelenések Könyvének rövid tartalma; annak fö
. tárg)'lal tehát az egyház. 

37. A HÉT ÜZENET. 

A könyv 2. és 3. fejezetében közölt hét iizem•t cím
leg annak a hét áz.sini (As~tal J{isázsia clrln~·ug:ati snrkát el
f~laló római provincia volt) gyülekczetnc>k szól, melynek 
gondját élete· utolsó részében János apos,tol veHe magára. 
Ezen ;a hét gyülekezeten keresztül azonba1t1 az üzenetek 
minden hC'ly és minden idö összes gyiilek,ezeteihez. ,,az1 egy
házhoz" szólnak. A levelek a menyasszonynak Vőlegénye 
számára való felkészülését, a ·~yözelem útját írják le s ben
nök mind jobban elhatárolódik két egymássial szembenálló 
c{.(yház: a győzedelmes ~:s az elhanyatló. Súlún támad; a 
hét arany méosláb közfüt járó .Jézus óv, int, híztat. A b'YŐ
zelem útja: az éghez való fordulás, u hív() Istenen· csiig-

1 

gés. A?- __ ef!.zusi gyüle.kezetct ~·sáitún szüntelen siirgésben:for_
gásban _.akarja fa.r.tani, hogy ne maradjon ideje az elsé) sze
retet forrásához visszatérni; __ ~ __ s,Z11!irna1; --~gyház_at_ s~~_!!ve<_ié
-~kkel akarja elfáraszt:ani; a_yergamom',_egyházat a pog{iny: 
sá,g 1fnyéy~~" -~?.Jalt!!áv'a_l .. ~~ .. dicsüségéyel megejteni; a. tia·_~ 

·urai. egyházat · parázna.ságba, búhúnyozúshu rántani alá; a 
„.szardiszit~&erségétöf""iné~f ósi.tani; ·a.-- flládetiiait a jclenlék
-telenséghin -ellemefnT; -.a--la.odiceai egyháznál ·a v.al~ ikincse·: _ 
-ket'"Iátszattái..-éseréli)iki. - Mily, fü10m megkii'lönhöz.telp.sekl 
'"'M'ekkorá ··sátánCravaszsá°g s 1aizzal szemben mily,en éleslátás 
a segftségvitelbenl Az efézusi gyülekezetnek sátán nem bánt.ia 
szentségét, munkakedvét, csak a hittől elszakasz:tván, saját 
lábára .akarja állítani. Ha a gyüilekezietet sikerül clsz.akíta1n1i 
a~ el·sÖ ~ze1etet for.rásától, Istentől, azonnal kés·zen áll az 
üldöres, mellyel a m1u?ában hízó gyülekezetet megfélemlí
teni, e.lhallgattatni próbálja (Szmirn1ai). Az elfáradt ~yüle-

\ kezet előtt aztán megcsHlantja a pogányság g"ó~yító ha
, talmát, erejét és tudományának dicsllsr~l>t, amint mindez. 

Pergirumonban egyesült, ahol a snt:ln trón.ín volt; a fokról
fokra lesülyedö egyháznak később Tiatira durvább babonája; 
alacsonv, parázna lelkülete. is jó lesz. Most már csak 1a1rra 
ü~vel, hogy az ördögi láncokkal megkötözött gyülekezet 
szüzeit 1\lomban tartsa s azok fel ne ébredjenek. arra a való
ságra. hoizv m{lf cs:ák a nevük k,e·resztvén (Szárdisz); ön
eléeüUségüket, nyugalmukat föl ne cs~réljék a filadelfk1i 
~yülekezet földi jelentéktelenségéve·l és bizonyságtev() mun
kájúval, hanem talmi kincsekkel, kend()zölt szépséggel és 
szellemi vaksággal. a laodiceai gyülekezet útját járják. A 
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hét gyülekezet álla.pota, mint látjuk, egymásból következ.ik · 
s a diadalmas egyháznak ninos más feladat.a, mint fokról
fokra minden sátáni támadásnak ellenállva~ az égi Főhöz 
ragaszkodni. 
:l8. A HI~T ÜZENET I~S AZ EGYHÁZTÖRTÉNET. 

A hét üzenet tehát az egész egyház belső, rejtett tör
ténetét adja; az egyháztörténet titkos rugóit tárja fel. Hely
telen a hét levélben 1aiz egyház1tört{•net hét kors-zakát ke
resni, mert az egyház kii'lsö f ejl{)dése nincs meg ezekben 
a levelekben és csak rengeteg ellenmondáissal lehet a·zokha 
az önkényesen kitalált korszakokat beleerőltetni. Ellenben 
az világosan látszik, ho~:v a mind mélyebbre sülyedö gyü
lekezetbéH egy kisebb győzedelmes sereg válik ki, mely az 
égi hívó sz•ót meghallj:a és követi. A fcjl()dés vl>gén két gyü
lekezettípus áU egymással szemben: a megvetett kicshly 
erüvel rendelkező filadelfiai és a g.azdag, de magát hiamis 
Játszatlal cs:a·Jó laodiceai. De minden ponton van mód 1a1rra, 
ho!{y ak{tr a Jeg.mélyebb rom1úshó1, akár a 11. óráhan egue
sek, kiilön személyes lrnrcca] ps n<"m a7- cgvhúz egyetemes 
hajójától cipelve, a f.!yÖzedelernig előtörjeneJk. Mennél mé·· 
lvehbréíl száll fel a kiizdö harcos, annál vakítóbban ragyog 
feléje az égi jutalom. A diadla1l pedig nem valami szierzetes 
erkölcs, önmegtartózta.tás, csiHogó erény, kedves emberi 
természet gyümölcse, mert mindezek megkísérthetök és 
q{Jggel jiírnak. E győztesek egyetlen ékessége a Bárány vére 
lesz s amikor az é-gi trón elé megérkeznek, a magyarázó égi 
bölcs nrm tud róluk eizyebet mondtmni, mint hogv a nagy 
nyomorúsnghól iöttek. de a Báránv véréhen ruháikat meg
~osták és -megfehérítették. (7, 14.) Győzni annyit jelent. 
mint e meUett az igazság mellett hiizonyságtétellel végig ki
tartani. 
39. AKIK A GYŐZELEMBŐL KIMARADNAK. 

Az elmondottakból azt is könnyen megállanfthatjuk, 
hoc.?y kik lesznek azok, !aikiik a gvözedelmesek -sorából kima
radnak. Azok maradnak ki, akik nem „követik a B:lr:ínvt 
mindrnhová. ahová m~y", hanem -amiikor már túlnagy
nn:k látiúk a hizonysáf;?téteHel egyiitt járó álclozatot. köny
nyP!hh ütnkat keresnek. A könn,1C'hh, szenvcdésc>kH>l mC'n
ks út fog sokakat n gyl)zelmnWl megfoszitani. Hamis i~C'
hirdcllik, álpróféták fognak fellépni s me!!nym.~t:at iák a Jcl
kiismeretelc,e1t. Cél iaikra jók lesznek 1a1 réa-i, kipróhál;t, test
nek kedveskedő hibliama~ya.rflzatok; azok az útak. melye
ket keresztyének enqedetleniil, önkénvesen k+erestek; urnl
kodó é·s testvéreiket féltékenységből. kizáró -keresztvén~k 
pt;ldái (Ill. Ján. 10}; köriilrajongott igehirdetők, kiket a 
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sok tömjén megvesztegetett; felületes kere~zlyének köny
nyielmíí beszédei, rá~aamazók szeretetlen ft.életei. meg nem 
bocsátók zúgolódásai, melyek elég okot fo~nak nyúj.tani 
arra, hogy e~yesek a gyülekezettéll való v1issz1wonulásukat 
mcgokolj{ik. Oktnlm1 szííz('k, akikhöl 1a1 S7,el\~molrd hhí
nyozni fo[!: elhiwkodottnk, kik azt hiszik. hogy m:'lr k{-...c;zen 
vannak s híínfoínat nélkül Járnak. ki foiinak mara!dni a la
kodalmas házból. Akik ezt mondják: Gnzdn.q v:a·Qvok. 1í~v 
szereztem n V'rt•ul.n!!!'HÍ!!ot, sennnire Siincs sziiksP!?eom 1 s akik 

1 

nem akari:í·k belátni. hm!v nyomnrul;tnk. nv~n~nlvác;nk. sze
rlények. vakok pc; mezítelenek: ezek fmmak f'lh'lrryntni. ami
kor az angyalok a választottákat össze~víi ifik. Ve1sz1~lves 
,1010~ n testvérek fölé emelkedni.' miv111nk.flt iinnen<'lni és 
iinnenP.ltetni. mert az elsökhlH ntol!'lókká h"h<'liink ! S akik 
moc;t n első helyekre tolaikodnak; akik minílf'nfüt ott V'lll-

1
. nak. ~ihol HZ rlPtPt ~s a k.itiintf'>ff•sf'kf'lt ni<;:ztrn:rn.ti:ífr: e<Jvszn 

ott lf'hPtnPk n nfH!v ,,01•áznfrhlln. n hllmiis r<Jvh:ízhan. nwlv 
f1 fi)1(1()n nfod.nlll1.fl!'lkOífÓ Vf'TPS ÍC1lPV'1idOH lOVfli:!Ol. S a7, ()ni 'lic~~ret mér~-poharát ,tarti1n kn~hen. (.Tel. 17: · 1. !"kk.) 

· Mert r7, a mu~:v pnriizna a k11odkP.ni P!!vh:íz f.('11 iíí•lr"PllPk i:1 l vpoe. A nagy narnzn:a: nedia nzokhól nll cHl, nldk n föM 
f Jd„<l lvahr1::iiL paráználkodtak (részt kértek e viln<t nverr~p-
1 ef.böl P.s itt vettP:k el• dicsP:retiiket "' földön) 15s r{•sze-~ek a 
! szentek vérétől (testvéreiket üldözték). 

40. A BÁRÁNY NYOMDOKAIN. 

A J?yőzedelmes egyház útja ugyanal!, mint aimPlv<>n 
evvszcr 9 B:lránv i:írt. a1 m~!'.f:f\ megiiresft.és·Plll".k, a szol~:l'liat
nr>1k. az önme1ttag;adásnak útia. Ez az út kivisz 0 tJ1horhól. 
n vilá(!' hékéiéböl és a kita~adottak nvom<lokait köveiti. mnt 
ra Ha a Bárány .a'Valáziatat hordozzák. DP a ,:r·vőn~lemnf'k 
más útj.a nin~. Mikor ai -hét pecsétes könyv f e_ltűnt Isten 
ke~ében és senki sem vállalkozott annak kinyitására, a lát
nok olt volt a mennyben és tudta, hogy ebben a könyvben 
az emberiség boldogabb jövője van megírvia1. S amikor látta, 
hogy senki sem méltó a könyveit kinyitni, sírva fakadt. De 
akkor hozzá lépett valaki, ·~y égi bölcs és megmutatta neki 
a. győztest. Vaj.ion ki.t látott? Egy gyenge, lrnlnlosnn meg-

. sebzett bárány állt a trónon s egyszerre hozz~fogott, hogy 
a könyv pecséteit leszaggassa. Miért volt méltó ez a Bárány 
ana, hogy a történelmet sarkából kifordítstai és a rosszat, 
.melyet az ember kezdett, jóra fordítsa? Mert mindazoknak 
a bűnöknek szenvedéseit ártlaltlanul végig szenvedte, me
lyek a pecséteket a könyvre függesztették. Kicsinnyé lett, 
mint akikért jött; megosZ'totta sorsukat s övéinek gyalázata 



N~i mennyei ékességévé lett. A Bárány lelt oroszlánnál A 
filadelfi:ad kicsiny, megvetett g)·ülekezet előtt nyHiik meg az 
ég1i aj.tó. A győzedelmes gyülekezet útja a Bárány nyom
dokain visz. 

VII. A hét utolsó csapás. (Jel. 16.) 
Egy fejezet ai Jele11é:wk J(iin11ve lelje.~ maguarázatáb61. 

41. A CSAPASOK EGYMÁSBA KAPCSOLÓDÁSA. 
-A Jelenések Könyve H>kélc,t.es l>s arányos . szerkezetét 

igen jól mut1a1tja be a könyvben elbeszflt csapásoknak. egy
másba kapcsolódása. A csapások hetes sorozatokban jelen
nek meg s 7 pecsl-H1ez, 7 kürtszóhoz, 7 mennydörgéshez 
és 7 áldozati csészéhez csatlakoznak. Bizonyos okok arm 
intenek, hogy ru hét mennydörgést ki kell vennünk á többi 
csapások rendj.éből: 1) a 7 mennydörgés közlését()} egy égi 
hang az apostolt eltilt.ja, akárcsak Púlt a paradicsomban 
hiailloMak kibeszéléS1étöl; 2) a menny<.lörg6s nem jel:adas, 
mely az Héletct ernhívju, hanem maga az ítélet; 3) a 'izim
bolumhoz nem ){ötött közYellenst>~ u J el.enések Könyvének 
(•Jöadúsill akkor jellem?.·i, mikor Uszlán mennyei csem{~nye
ket ad cM. Mindezekbl11 arr.a; következLeitünk, hogy a hét 
menny<.lörgés tartalma nem a földnek, hanem a szellemi 
égnek szól; ezért pecsétel.teli le Isten. A hét mennydörgés
nek, ennek a hétszeres isteni kinyil:atkoztaitásnak következ
ménye lesz sátánntaik és seregének a mennyből való tevet
tetése. (.Jel. 12, 7-12.) Mivel tehát a hl-t mennydörgés· egé
szen más s.zférába tartoziik, mint a többi ítélet, nem illesz·
kedik be ezeknek rendszerébe s inkúhh isteni megnyilatko
zásoknak tekintendl>, mint csapásoknak. 

42. A CSAPÁSOK CÉLJA. 

A megmaradó három csapássorozat nem 21 cSl!ltpást 
ad, hanem 19-e1, vagy inkábh 18-at, miul{m a hetedik pe
csét oszlik fel 7 kürtszóra s a hetedik kürtszó oszl.ik fel 7 
csésze csaoásária1 s miután minden hetedik csap:ís ugyanaz·: 
t. i. a szellemi és fizikai világ megrendült-se. A csapások 
tehát a teremtés napjai szerint hat napon át r011rbolnak, 
minden hetediken nyugafom helyett rcHenlil vfü1~ingás kö
\•etkeziik. Hogy ez a romboló munk1'.ll háro1pszor újra kez
dődik, mutatja :az isteni harag nagyságátvA csapúsok céljia 
az ember hamis biztonság-érzetének elvevése. Ennek az 
álbékességnek hamis szombatnak elpusztflása nem ke~yet
knség, hanem k.egyelem, mert a teremtményeket arr:a birja, 
hogy magukba szálljanak és megtérjenek, vagy megtémi 
nem 'akaró da\cukkal színt valljanak . és a régi világ eltör- • •. , 
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lésében Istent igazolják. Ahogy a csapások előre haladnak, 
ütemük meggyorsul: a heitcdikben hétszeres, majd ötven
szeres lesz. Az esemfoyek növekvő sodrából kiéremiik az 
isteni ak1airat. lüktetését, hogy a gonosz uralkodását tovább 
nem akarja tiírni. Egyben ámulva nézzük azt a megátal
kodollságot, mely :az isteni figyelmezlétésnek mind vak· 
mcröbben áll ellen s fokról-fokra érik az ítéletre. 

43. AZ 1T1~LET ELÖHEHALADÁSA. 

Az isteni bmlValkozús komolysá~úl az10nhnn nemcsak 
. a c&.apúsok kiilsü clrendezil~sc, hanem súlyossúguknak, bor
zalmas, csodaszerií és titokzatos voltuknak növekedése is 
m~tatj1a. Később egy üj sajátosságuk fokozza n megtérni 
nem akar<l emberiség félelmét: egyes csapások csak a fene
vad híveit érik, úgyhogy ezek .a: megkülönböztetés láttára 
még teljes.ebben a büntető isteni kézben frz.ik m:iljd magu· 
kat. Az embr.ri lélek e borzalmas napokban egt:"szen kiterül 
majd Is.len előtt; egy~khen az istcnfflclcm, músikban az 
Istennel szembeszálló clvetemiiltség l>s vnkmer()ség crösö-

, diik, végül megszilárdul; a két csoport sz.é.i.ielv~Hik s ezzl'll 
niz fü~lct, mint elválasztó hntn.lom, elfüe hala<l. Az ít{~lctuek · 
ez az ell>rehnludúsa J:lnos cvnngéliumáhun is megfi~velhetö, 
bár olt tisztán szellemi színvonalon s így az evangcliumban 
és a J.elenésekben a belső kif e.ilödés m~yanaz„ A búza és kon
koly szétválóban s az igazságos:ak is, a hamis.ák is Isten 
rostájában vannak. UtóbMaík a be1sö rázkódtatások között 
eltagadott lényüket megvallani kénys~erülnek s hazugsá· 
gaikból kihámozódnak; mint. ahogy a Jézus ellen váda1skodó 
s eJ?vmásnak eUenmondó tanuk vaHomásukkal inkább Jé
zus ig.azságúl erüsitették. Közben azonban Isten jósága nem 
szűnik meg hl1lni. A szenvedések poklát a bizonvságtevö 
egyház együtt tííri .a hitetlenekkel: rendíthetetlenül mutat
nak rá a mei;:?hékülés, szabadulás és mei:tn:vugvás útjára, 
ú~yhogy azokat, akik mégis az elvetemilltséghen rögzöd
neg meg, igazságosan várja .a kétségbeesés. 

44. A CSAPÁSOK .JELLEGE ÉS GYÜMÖLCSEI. 

A hét ulollsó csapás, úgy látszik, már csak az antikrisz
tusi világot sújtja. Nyomukon mintha múr csak megkeml~
ny.eidés támadnia. Mintha a három c&aipús.sorozalnak egy
mástól igen eltérő rendeltetése rnlna. Az clsö hét támadás 
megindulásakor egy-egy pecsét hull le az isteni üdvterv 
tekercséréH; mintha minden túmadús az isteni titkot segí
tené a rejtek ailól kiszabadulni s u titok hurok.ia az. emberi 
liZÍv :keménysége volna. Ezt a keml-nysrget támadják s pró
bálják feltörni Isten csapá!:!ai. A második csapássorozat 
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kürt jelre nidµl(a', kürtszó, ~eregek indulását• jelzi. Az alvók· 
felébrednek, . a. közönyösek. színt valbnak, a tétlenek· mun
kához látn&k, 'alvilági-erc5k szabadulnak f·el: az évezredes 
á.Uóharc moz~ó háborúvá váltoiJik. Ezek a csapások ébresz-

. tik fel az alvó szüzeket;·· mindenik eliaJudt, mind a tíznek 
ébrednie kelll Egyik ember örvendő várakozásba1 fog, má
sik aggódó szorongúsal tekint előre. A hármadik csapás· 
soroz.at a földre levetett paráz.zsiaJ beégeti a lelkekbe a már 
kész elhatározást. Amint a~ é1d füsitölők tartalma a földre 
,jut, egyik ember a mennyei tömjén jó illatát érzi, az im{u]
sá'tm kil'ldött isteni felele.t bizonyo~sái{át; a. másik embert a 

' megvetett Meuváltó sz-eret.etének vád.ifi.. uz &!ő i-ste1ni harag 
nar:aZS'ával é~eti: a.z ellenálló bűnös Isten el nem Jepl.eizett 

· · · égő har.:iat.iával, taláilkozik. A tiszta és Hszlátalan csereipek 
az . ítéletek kem~ncéjében kiégnek. 

· 45. KETTŐS ARATÁS 'A 7 CSÉSZE ELŰTT. 

Ho~y l:liZ utolsó hét csapfü1 a mnr meghozott ítéletet 
~rteti he a ·lelkekbe, azt az a körülmPnV bizonyítja, ho~y a 
hét cséRzét hozó am~yal kiindulása előtt indul me~ az s::ira

. tás. (Jel. 14. 14-20,) ·Két ar.aitást fr le a ki_ielcntés: eS!Vik .!1 
váfasztottakat $.t\1űjli az égi csűrökbei; a má~ik ::lz isteni ha·

. rattnak ·horsajtóját hozza működésbe s abban a mártírok 
..,....~yilkosai szoron,!!attatnak A borsaitó tulajdonkénen a hét 

-;~.: ' .· csésze csa;pását' eJ;?yesftö .. kép. A hét csésze· ítéletén~k ara
tásként való feltüntetése .e csapások befeiező jellel!P.t mu
tatta; másrészt .azt ámHa el. ho.qv ·ll vP.&"SÖ · 1eszámol4sra az 

.. emherisé~ is megérett; érett a csűrbe tak.arftásrn. me~ér~tt . 
aTra, ho~y haSZDlflVehefet.len.ként ~11. élők földéről kivágják 
.őket. Isten bo.rsirujtóját · tehát a csészéket hozó hét an~yal 
.tJa;possa. 

46. KfNQS FEKÉLYEK. 

Mfq a hét pecsét p.róbaitételei közérthetőek, mindenna
pos életünkből ismertek s fgy magyarázatra: alig szorulnak, 
addil? a hét kürtszó osapá~li-már nehezebben értelmP.Zhe ... · 
tök. Mé~ több nehézsé~gel kell megbirkóznunk a h~t csf~sz~ 
esetéhen. Az · el.fló · csésze tartalma~ kínos fekél:veket okoz ... 
„Elment az első és csészé;ét kiöntötte a földre. Ekkor rm
nosz éli ártalmas fekély támadt azokon m: embereken, akik 

. a fenevad bélyegét viselik é.'L képét' imádi<ík." A kínos ·re-
.·. kélyek miatt t{l!hát csak a fenevad hívei szenvednek. (16, 

2., v. ö. 11.· v.) A 1,1) vers arról értesít bennünket.· hogy 
-.noha: már az ötödik angyal -tölti ki csészé.iét, a fekélvek n1~1.{ 
mindig _tartanak; ennélfogva a cs\lpások eavmásbal átfolynak. 
;Milyen természetűek 1$etnek· e-·.fekélyek? Nem tudjuk· és 
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~-~;~~~~o/J0:~:~~~r'z~.:-~:;~~,,~~!~~{.',7·:;•,:;<í~'.·~~!·". ;· . . ..... . 
fo:'c~?7 -~ > ~ is kell kutat.n unk 1 Pusztai· sejtésképen. felvethetjük azt : 
§;~~': r a ."gond<:>latot,. hogy, esetleg nemi !kicsapongások. következ
:~,,;.: :· . ményei; . ez. esetben, ugyanis a csapásqk addig,, terjednek,: 
f~t9·~' i ameddig' az elkövetett bűil. Nem · kell-é e cs~pást el; vont<. 
!::,:\''-:' . szellemi értelemben fe1fognw1k? . Két ok. szól ellene: 1) '. 
~"'; .· · leírásban semmi sem hivja ki a szelllemi értelmezést; 
! '' ·..• ~nden . csu.pássorozatba.11 ··az első· négy f izik.ai-biológiai tet- . 
„.. mészeJű,, míg' az utolsó három szellemi természetű vagy a ... : 
'" · · szellemi·. világon kezdődik. (L. a ,,4" és „3" számszimbo- · 

likai éiitékétl) A csapás biológ.iai természete azonban nem 
zárja ki a szellemi háttért, akár mint előzményt, akár mint· 

. kísérő tünetet, akár .mint• következményt. Ezeknek a· feké-
lyeluwk el(Szménye. a . bűn, , kísérő ... tünete · ai lelki megbélyeg„ . 
z~ttség· és :követk~zmény~ a ··konok, láz~dó lelkület .erösö- ,. 
dése, mely a · csapástól elkerült keresztyének iránt . való, 

· gyüJöletben. '1YAYán'1· .. ·, . .. . · 
t··,~: ·~>·.47~ 'Á TEN.ciER.VJiRR~:·v ALIK. 

.. . ·A ·~ásodik~:csésze tartalma a tenger vizének szól: „A 
,~:~::" · i második a t~ng{!rre öntötte· ki csészéjét s vér támadt, mintl1a ·. 
~·;;)< ',, ' Jialott.é vv/n(l ·s· a tengerben levők, minden élettel biró lélek, · · 
(.:~ .•.. ::. : : . 1_negllaltak." Ez a csapás . a N Hus. vizének többektől ismer-
t~ ' .. . .letett "!jelenségét idézi emlékünkbe, mely abban áll, hogy 
}'~,:~;iy a\• folyamtól ala·hurcolt ·egyik. iszapfajta a vizet egy időre. 
~~l{><~: vérs.zínűvé· s élvezhetetlenül. utálatossá telt~. Az 5-7. ver·· 
~~~<: ·' sek:ben, foglalt :angyali bizonyságtétel vi.lágosan bizonyítja,. 
~\:'. ·:hogy úgy a második, mJnit: a harma,dik csapás fizikai lermé·· 
~~!'.?. · < { ·szetű: lesz. Ennek 1a1 bizonyítéknak a·z érvénye az. első c!ia· 
;~f ~: pásra _is :visszamegy. A csapá·sok· súlyosságának fokozódása 
r~t ... '; ~ .. is. jól látható abból, hogy a. pecséteknél az embereknek . 
~6'L:·~;·i még >csak· negyede hll.l ·meg· a cswpások következtében,· a 
tS."'.."' kürtjeleknél harmada, ii.t(,pedig va:lamenuyi élő ltny kipusz- · · 
~·':.'.; · ::. tulásáról halltmk. Azt persze nem· mondja az Irás, hogy < 
(~.::; · egy:: tenger sem .. mariad· a csapást61 megkfmélvé;. vMóbb-
>?'; ·' · : sz.ínű; . a csap.ás természet.~ek is jobban J11egf eilel, hogy a·. 
:~": , , , 'civilizált . népek .. zárt iengereit érii a próba. Bár a csapástól 
:{:-,\ megrontott,. víz nem (og a vér kémiai képletének megfelelni; 
:·„:· , :·:· mégis' .a .folyadék. külső képe, a tőle keiltett test.i undor, a · 

bwlak elpWlllltulása. ·a megölt vé11anuk halálát és kiontott 
yérét fogja . , a ~grettenö lelkiismeret elé idézni. Mint a . · 

· gyilk0$l lol ·megölt ,áldozat képe .. elkíséri, úgy üldözi maijd . 
az. utolsó; idők, 'kere~zty~"'.üldözöit a megöltek emléke s a 
vérlenger. te!!ge;rvér~.: n~w. .. ~~gecit ma1jd öket f efojteni 1 

,' „ .• 

, , ..... 
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·v1ZEK'~~{vJtRRt vÁLNAl<. · . · · · '.::01 
A ltarmadik csésze a másodJk cswpást ·átviszi az édes . ' 

Yi.ziekre, hogy most már. ne a hadlatk haljanak csupán, hanem 
a halak és áll:il.tok életének megrontói, az emberek is. „,1 
harmadik a folyókra és· a vizek forrusaira öntötte ki csészé-
jét és vér támadt. Elckor a vizek angyalát szólni· Jwllottam: 
l!PJZ!IÚfl~ ,U(lgy 1'e, aki vagy és aki voltcil, Te ·,szent, ·1hogJA 
ez ítéleteket hoztad, mert szentek és próf étúk vérét ontot-
ták s Te vért adtúl .nekik inniok/ Méltók reál Ekkor hal-
lottam, hogy az oltár megszólalt: Úgy van, U.ram, Isten, 
Jlrndenhatól Valósúgosa.k és igazságo.mk a Te itéleteid!" Az 
undorhoz és a lelki Yádak•hoz, melyeket már az előző csa-
pás fölkeltett, most még a szomjúság rettentő kínjai 1s a 
halál félelme is járulnak. Ismét nem oh:•aissuk, hogy min-
den forrás és ivóvíz vérré vált vullna, tehút a választottaik-
ról való gondoskodásra Istennek alkalma lesz. Különben pe-
dig e választott1ruk megőrzésére tovább jár jit'k a világot blen 
láthatatlan angyalai, kik közül azok, akiket Isten a viz.ek 
gondo~ásáva'l bízott még, kemény szívvel fordulnak el a 
g,~~ilkosoktól, akik szívüket a keresz1lyé11ek szeinvc.."<.léseivcl 
szemben megkeményítették s· ámulva magas.ztalják Azt, aki 
most a legmegfelelőbb megtorlással próbalja 1aJ kercszlyl•uek 
gyilkosait ésZJre téríteni. 

49. A VIZEK ANGYALA. 

Ne looressünk itit anatógiát a pogány animismusra, 
mely a természetet ,szellemek miriárdjai va~ népesíti :be, merl 
aiz 4a „,iizek angyala", akiről itt ·hallunk, nem vízislen, h:a
nem Isten küldötte (angyal),. ki a trónon Ülőnek inté
sére engedelmesen figyel s imádattal és áhitatta1 vizsgálja 
Isten lábának igazságos és szent útjait. A víz-, hegy-, fa-is
tenek stb. á láthalatlau Istent szorítjúk ki az emberek tu
datából, de a természet gondoZlására kirendelt · angyalok 
Istenre irányítják a tud1all:lan emberek szemét. S mennyiben 
árthatna Isten egyedülvalóságának és fenségén(;ik .egy an
gyal, aki imádatot nem fogad el magának? 1 Mily mély alá
zattal borul le Isten megközelíthetetlen lénye elölt, mikor 
a régi Jehova névb()l, az Istennek multban, jelenben, jövő
ben változhiaitatlan természetéhfü ·kettö.t idéz, a muUat és· a 
jelent: „Te, aki voltál és aki vu.gy!" Istcn~z örök köszikhu, 
kibe ha a biinös .vakmerőn beleütköz,ik, öss,z·etöriik rajta. 
A maigasztalás harmudik tagja: „nki cljih·cndü" hiányzik"'), 
mert immár küszöbön áll az új jövő, melybe· uz isteni bün
tetés által nem mehet. Ezek nz ang~·alok belátnak az cm-

111
) a régiQl> görög 'szövegekben. 
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:;,t_~;e~- történetébe s hallják tal káromló szavakat, melyeket 
, <:· b.a;Landók a,z Ég felé küldenek. Hallják és mégis tudj;ák, -

~\} hogy e szavak a Magasságost nem érhetik cl. Szent Ű és 
:,'.,'.'e . szentségéről Jeperegnek az: istentelenek merényletei. Az is
rjt; tentelen világ gon~zsága közepette áhitiruttal siiti le szemét 
~\'::· az Örökkévaló előtt: Szent vagy! 
f·· 
?< 50. ISTEN ÍTÉL l 
1·~y \' 

Ime ·az átkozódó világ ott áll a vérré váló s a mull tet
teit f elidézö vizek előtt és gyötrődve emlékezik. Az Isten 
.m:egmutaUat erejét és iitéfotét. Akik ártatlanok életét vették 
el és szívük nem ismert irgalmat, mikor az áldozatok vére 

:/ · folyt, most elzárva látják az élet forrását, az üdítő vizet 
·f'~ s ez a. víz azt kiá1ltja a szomjazók ~ttlé: Vér! vért véri Ami

kor mindenki eltéved a földön, amikor a bírák igiaizság
ta:lanul ítélnek. s a ldrályok ártatlan keresdyének vérét ont-
ják, Isten nem téved el; Mzitos kézzel fogja a világ kormá
nyát s ítélete ~gazságos. Most tanulhiart a világ; mosl az ele
mek lázadnak fel ·a vérengző gyilkosok ellen; a föld nem 
hordozhatja. el azokat, akik megrontják a földel 1 Az eníber 

„; ellen láztadó természet mögött ott a Terem W. 

51. AZ OLTAH BESZÉDE. 

A term~et e lázadásában, az · utolsó hét csapásban 
· teljesül a Mi·atyánk második kérése: Szenteltessék iµeg a 

;~··.· ~-.-: 're neved! S egyszerre mintha a· inennyben is az élettelen 
;:> ! tárgyak tilltalkoznának a földön élők gonoszsága ellen, meg
· .. 'f' : szólar az _oltár. Mivel u szellemi világban nincsenek élet
~:;> . , telen :tárgyak, . a beszélő ·oltár ·mögött a.z oltár tüzét oltal
·:~;'f' ma.z·ó kerubokat kelL sejtenünk, kik nemcsak Isten trónu
~\' sál, hanem az áldozat alá tüzet adó oltárt js. alkotják. „úr, 

ISten, Mindenható!" e hárm;as megszólílással fordulnak a 
trónon Ülőhöz. Amikor u föld megtagadja Istent,. az ég fel
tt:tlen úrnak mondja Öt, sfü többnek, mint Úrnaik, mert a 
görög kiirios a ·héber Jehova helyett is áll s így :a kerubok 
Istenben· az ·Örökre Változihata.Ua11t látják. Az „Isten" szó, 
mely a héber Él-nek fordHÓsa, magtais·ságosuak mondja öt, 
kihez ·a támadó gonosz soha föl nem érhet, akármeddig 
emeli is az emberi civilizáció a maga Bábeil-lornyátl A har
madik megszólítás: „Mindenható" a világba l~szálló s azt 
ha1talmával átható Istent szólítja meg, akit senki el nem 
érhet, de aki mindenkit clé-r. A vfrré válloztatoll vízben 

' a kerubok Isten cselekvésélllek két tulajdonságát látják: 
" _„valóságosak" és „igazságosak". A földön vér folyik, a ke

resztyénéket üldözik, a világ szédiilt támolyodással imádja 
a fenevadat: mégis Isten a valóság! Mégis Isten ítéletei va-
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Ióságosakl A többi csak szemfényvesztő, gonosz. álom, 
melyből hamar jő az ébredési Mert Isten ítéletei felelnek 
me~ ia világ rendjének, a pogány lelk.etklűl is jó1 látott <liké
nek s megmaradása csak annak lehet, IWllli a diké-nek, a,z 
igaz rendnek megfelel, ami igazságos! Bár a földi történet
írók is azzal a siemmel néznék a világ türténését, mint az 
égi angyalok, kikel nem a hadvezérek dicsősége és a sírok
ban talált gombok hatnak meg, hanem ia1 történelemben 
megny;ilatkoZJó isteni igazságszo0Igáfüt,tás és gondviselés 1 

ú2. PEHZSELÖ HŰSÉG. 
A negyedik verés a fiz.ikai (uem a szellemi) eget éri. 

,,S u negye«rk ai napra öntötte csesze1ét. 1lzt re11uelte1': 11eia, 
1wgy uz embereket tűzzel perzselje. Nuvg l1őség perzselte U't. 

enwereket s az emberek útkoztuk az 1ste1me1': nevét, u.kt
nek e csapásokon Jwtatma van, de nem terlek meg, lwgy 
dtcsüséyet udjuuak Neki/"" A álOó nap Lermekeuyílö sugara 
eJlcus\!ggé lett tehát. Az elűző cs.apúsoknál elmondott o.K.ok.
uúl fogv1a semmi kétség sem lehet afelől, hogy itt is fizikai 
csapással állunk szenweu, noha a csapás szeHemi hállere 
cicg világos: az égi tüz, a~ élet, nem úl<l már, hauc1111 
t:·gcli azoK.at, aluk azz1ai1 vis.s"'aeHek . .Mivel u hőség sújloUa 
emberek káromolva forduluak az ég istene ellen, arra keH 
kövelkezteluüuk, hogy a. vúlasizlollak nincsenek közöUük s 
így őket ez a csapás &em en. Istcnue1k ezer módja van 
arra, hogy az antikrisztusi üldözés elül visszavonuló ke
resztyéneknek könuyülést .adjon, még akkor ís, ha az 
antikrisztusi világ közepében élnének. A fenevad híveinek 
gyötrelme ellenben igen nágy; úm megtérés és Isten ha
taimáuak alázatos, bűnbánó elismerése helyett káromolni 
fogjál üt. S azért mégis, akaratuk eHenére is megadják. a 
megtagadott dicsőítést, amikor elösmerik, hogy a csapá
sokon a megvetett Istennek van hatalma s azok, aJdkérl 
Öt hűtlenül elhagyták: a sárkány, a fenevad és a hamis 
próféta (az ö hazug atyjuk, .az ő falánk megváltójuk és 
s~enleket üldöző nszent-lelkük") egyeUen. pillanatra sem 
tudnak enyhül.etet adni. Az emberek megösmei,ik tehát Isten 
hatalmát, mégsem vonják le a Lelöl€ folyó következ11I1é
nyeket. Az igazságnak tudatos hazugságra fordítása v.e1Sze
<lclmes·en állítja ·eténk az antikrisztusi kor bűn.él: a szent 
Szellem káromlását. 

53. A FENEVAD THÚNUSA. 

Említ-ettem, hogy a három utolsó cs.apás a szellemi 
világot éri, úgy azonban, hogy a hetedik csapási az összes 
csapások szellemi és fizikai eredményét összes1í1ti. Az ötödik 
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rt'r?·:.·· 
~:fr c~eszét .a „f cnevad trónusli.ra'· töllik ki. ;,Az ötödik a f éw!.; 

uad trónusára öntötte ki csészéjét s annak kirúlysúga el
sötétedett. A nyelvüket rúutúk a kíntól és yyötretmeík és 
keléseik miatt a me1rnu11ek Istenét kúrumoltuk, de tetteik
ből nem tértek meg." Mivel a „fenevad trónusa" kifejezés 
alatt testi anyagból készült s~·éket nem érthetünk, a szen
vedő tárgy szellemi voltából a csapás sze:llcmi természete 
is következik. A fenevad trónjának meghatározása vet 
vJlágot a csapás mibenlétére. A 4. fejezet s.zerint Isten tró
nusát élő lények, a kerubok alkotják, csodálatos képcssé
g.ekk€~ megáldott ;angyalok, kilme!k kiiváiósága · Isten ural
.kodását kiemeli, nem mintha az ő fényük áradna a trónon 
Ülőre, hanem a· ~rónon ülő veti rájuk fényét, hogy világ
kormányzó munkáját első kézen rajtok keresz.tül végezze 
el. A „fenevad trónusa" kifejezés is csak azokat a kiváló 
s nagy tehetségekkel f eiruházott embereket illetheti, akik 
az úji világuralkodó legbensőbb környieizelét alkotják, tekin
télyükkel és képességeikkel uralkodását lehetővé tcsziik és 
első minisztereiként őt kiszolgálják. 

54. A TH.ÓNUS ELSÖTÉTÜL. 

Ezt az „elit" társaságo1t fogj·ai érni Is-len verése. A szel
lemi elsötétedés neve: vakság és kétségbeesés. Az antikrisl· 
tus ur,a.Ima nagy reményekkel és várakozásokkal fog meg· 
indulni. Ezeket a reményeket azonban egyszerre egy fagyos 
szél fogja lekm.kasztaui: Isten utolsó csapásai, melyektől az 
antikrisztusi világnal~ nem lesz hatalma szabadulni. Növelni 
fogja a zaVlalrl, hogy a csapások a megvetett és, gyülölt 
keresztyén tábort részben elkerülik s így a csapások ere
de.te és a cflllZiettek személye miindenki előtt tisztán áll majd. 
Az ' istentelenek táibora tehetetlen dühvel Jálja Isten ha
talmát, de •aJn11á-l vadabb és vakaibb gyülöleltel fordul Isten 
ellen. Ez a gyülölet azonban másban, mint a káromlásb;im, 
egyelőre levezető utat nem talál. Isten kezének súlya és az 
~ntikrisztusi tábor tehetetlensége azt ,a meggyőződést kezdi 
ébreszteni, hogy a fenevad seregének harca reménytelen. 
A jövő elhomályosul. A bizonytalanság, a lét céltalanságá
nak érZJete, belső elsötétülé:snek és testi kínoknak ostroma 
a kétségbeesés retten tő kínjait szüli s terjeszti mindig 
továl>b. Megtérés helyett azonban az ellenállás, ~.ég vadabb 

·akarása az eredmény; egyúttal mind jobba111 egy utolsó, vak 
merénylet gondolata fogamzik meg: a keresztyének elleni 
teljes, megsemmjsftő háborúé. Úgy látszik azonban, hogy 
a kiélt s a be:lső elsötétedés. álwl iakaraterejétől megfosz
tott társadalom képtelen erre az erőösszes.z.edésre. Az egyel· 
len, amit tenni tudnak: tovább káromolják a mennynek 
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Istenét. (A blaspl1emei11 eredeti jelen l~sc: Ílírron tás; ehhell 
az esetben: Isten hitelének megrontásia1; tehút sokka'l több, 
mint a nálunk div.atos káromkodús.) 

55. AZ EUFHATESZ KIAHADASA SZELLEMI CSAPÁS. 

A lwtodik csésze tartalmának szellemi lcnuészetfae az 
Eufráte!'z folyum cmlít{•se mulul; biztosan eldönti urwn
ban a húrom békasze.Uem szcrepcllct{•sc. „:\ lwfoclik angyal 
c.„·ész~jét <1 IWfJ!I lfofrtÍtesue tültótte ld .11 <~111wk vize ·~kr-, 
száradt, ltugy a. napkeletriíl rutló J.irályulrnak rít ké.'izüljön; 
Ekkor r~ súrkánu szájából, " f rneoncl szájából é.o; a ltaimi.'l 
próféta szájából hárum tisztcíl<rl<111 .o;zellem jfüt elő, mintl1d 
békák lettek 1wl11n. Or<Wyülwek jeleket tevő szellemei 
1wltak s uz e!Jés: kereksé!I királuaira mentek szét, hogy '' 
mi11cle11Jwtó Isten 11ayu 1wpjcí11uk lwrc<lra ö.„szegyii.tjséi.: őket; 
lm tolva1ként jlioiH~ el! /.Jol</ou, aki LJirrnszt s megőrzi 
ru/tóit, Jiogy llH'ZÍlefl111lif llt' j<Írjo11 S gyoif<ízal<Íl' mef! 11~ 

lcí.4'sák! Ekkor ii:o;zeguiijWll" iikt'f ''"" llrlyre, melyt'l J1é-
1Jeriil f ftrr111<1f1edtÍ1111<1k m•vez1wk." l~rezziiik, hogy ill vilitg
n~ngeW escmfoy('krc'íl van szó. Egy folyam kiszúrílúsa s 11. 
kiszára<lt medren út türlt'·nü úlkt'.•szít{•s azonba:n oly jelen
téktelen <lulgok, melyek a várakozúson mélyen alul marad~ 
nak. Egyszerre nwgváltozik a helyret, ha szellemi jelentést 
keresünk, melycl a ht;ka-alakli szellemek. különben ki is 
liiv1íak; tudjuk ugyanis, hogy szellemeknek hékaalakja 
nem lehet. • 

M. BABILON SZELLEl\ll FOGALMA. 

Az Eufrátesz folyammal múr laláikoztunk a hia1todik 
kiirtszó csapásánál (9, 13 skk) s olt .is rohamra készen állú 
ördögök tarlózkud.ó hel~·t·k\•nl szerepelt. A folyamot a part
jún f el~pílell Babilon teli e nevezl'tcsst.i, mely a.z óvilág leg
nagyobb városa volt. Alapítását Nimródra, az első hóditóra 
viszi vissza a Biblia. (l. l\lóz. 10, 8-10.) Benne épiilt az 
a torony, nwlvnek ren<leltC'tl-.~c aiZ Isten né·lkiili emberiség 
összetar.lúsa {·~ dicsfisl-gt-nek hirdetése lelt volna. (l. Mól. 
11, 4.) llt élt Ahrohóm kortúrsa, Hamurúpi s amig Abra
húm az Istennek való engedelmeskedés muigányos útját 
járva, sátorban lakolt, addig éí az emberek békés egyiill
lakásánuk és városi életének törvényeit gyiijlötte össze, 
hogy a bábeli zürzava1rt, az emberek meg nem értését eny
hítse. lll élt Nabukodonozor, az els() világbirodalom ala-~ 
pílója, ki a korábbi hódítók után, kik csak rablott orszá
gokat halmoz.tak egymásra, elsőként kísérelte meg oly 
vilúghirodafom létesítését, melyben a népek szervezett egy-



~égLeu élhetnek egymás mellett. Babilon tehúl a szervezett 
világbirodalom fogalmát adja, mely az emberiség számára 
Isten nélkül emberi .erővel biztosítja al kard teremtette egy
ség és ,a jog szülte lJt'.·kesség boldogságút. llahilon s vele 
együtt uz Eufrúlc';z sziú leihúl az islculclcn kultúra fogal
mát rejlik magukban. Ennek a n'.•gi kullúrúnak .lény~gél ai 

jog- ·l'•s lörvéuyalkotús· adja, mely ·a hékús együttla:kús lehe
Ws(~gt'.~L>cn az egyik 1legrt'~gibb civilizúciól l·crcmtc:lle meg. 
Ezl u kullúrút arzonhan az rontotta meg, hogy .az btcn 
igaz imádását ~lhagyó µogúuy lélekből f.akadl; a civiUzú
ciót pedig szemfl-nyvesztéss(~ telte eredete: hogy kard, u. 
kényúr durva, letipró akaraita hozila: létre. Mindkettőt az 
e1n.beri gőg {•s clbiz.aikodoHság szelleme hatotta állal, mely 
kezdeti fokon mcg-megihajoll bten fensége eWtt, <le f ejlö
désében mind nagyobb istentelenség volt vúrhaló. A kezdet
ben humúnus szellemet, mely. Hamurápi törvényeit még a 
múzesi törvények szfuvona1lá1hoz küzel tartotta, mind jobban 
crösödij vadúllati bfrásvágy készült igaiZságtalansúggul s ttlZ 

emberies jclle·get csak fitogtató képmutatással felcserélni. 
A Szcnlfrús mindent u forrúsig viisz vissza1, az Isten n(~lkiil 
t~ll elinduolásl1oz, uzfrl a későbbi teljesen romlott világ
birodailom szellemH e szavakkal jelöli: llabHon, Eufrútesz. 
lgy lesz a babiloni kultúra végső kiifejllídés·énck neve: 
„Nrugy Ha;bilon"; vagy Istenhez való viszonyát jelölve meg: 
„Nagy Paráznu". Mindkét szó az istente:len fejlődés szel
leml-t, tehát a kultúrát jelöli, mely magának megfelelő 
civilizációt, vagyis testet teremt, hogy abban életműködé
seit kifejtse. A hatodik csésze tairtailmának az Eufráteszrc 
öntése tehát az életmíiködést kifejtő szellem elhalását 
eredményezi, a kultt'tra tápláló erőinek elfogyását; bár 
egyelőre mPg nem a tc.'>le teremtett civilizáció pusztulását is. 

57. A NAPKELETI KIHALYOK. 

Történetünk színpadara ezze,l a csapús·sal új szereplők 
lépnek: a ;,napkeletről való királyok", vagyis oly népek 
ur.alkodói, kik az emberi élet központi terl~ben végbemen(í 
törlén~stfü eddig távol voltak s. annak müvelödésében nem 
\'dtek részt; tehát arra nézve most barbárokk,ént jelennek 
meg. E kö~ll-s értelme alig lcihet mús, minthogy ~f nyugati 
kultúra élcterüinek elfogyásával, melyet a fenevad trónu
sának elsötétítése vezet be, új népek. veszik át a történelem 

. tovább-vezetését, min.t ez. a népvándorláskor is történt. Az 
elszáradó nyugatot felvúltja a még vad és nyers életeröben 
készülődő kelet. Ezt a változást nem sátán, hanem Isten 

~· idézi elő azzail, hogy az életerőt megvonja attól a művelt 
~' .. emberiségtől, mely azzal. visszaélt. 
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58. llimASZELLE:MEK: A KULTúHA ELFONNYADÁSA. 
Sátán azonlJan azonnal résen van s a történelembe 

belcpü népeknek megnyerése végcll uj szellcmrohamot in
Oll a három békaszcllem ulakJúban. Jellemző ez a for
dubll A lcrcmlméuyek üsszcs Lcsli, lelki (~s szellemi élcl
crüH 1ulylonosan lstén adja1, hiszen a lélckzclvétcll, az 
érlelem gondolkodását, a szellemi látást ukarmcly pilkt
ualban megállíthatja. Pillanatról pillalllalm az Ó kezében 
van minden angyal, minden cmlJer, minden állal és min
den porszem. Ellene lázadni am1yiA jelent, mint a bennünk 
levő élet ellen lázadni fel. Isten, hogy hatalmát megmu
tassa, a bűnösben az életerőt gyengíti vagy elveszi. Púit a 
IJenne levő fullánkkal, .a testi betegséggel figycllll.eztctlc s 
tairtotta alá.z.atosságban. Az ötödik csapás is a fenevad 
trónusának megve·rése, vagyis a szellemi látás elvétele volt. 
A lrónuslól, ai fonevad közvetlen környezetétől a csapás 
tovúblJ megy a fenevad birodtd.máru s az eredmény: Ui 

J,;.ullúra elfo1111yadása. Sátán meglepetve nézi lsten kezé
nek munkáját; a fenevad és hamis próféta felretlcnnck. 
llelálásrat azonban egy sem tér. Minden íirt új anyag tölt 
be a teremtésben: a hanyatló nyugat szerepét is álv-;-~.i 
a kelet; de a három gonos,z hatalom is azonnal készen áll 
most már a ·felvonuló keletet állítani be az istentagadás 
szolgálatába. Ezt jelenti a három tisztátalan szellem kikül
dése. Jellemző, hogy sátán nem alkot újat; mindig Isten 
nyomdokait kíséri a történelemben; Isten alkotásaiból él 
s miközben kiszívjlii azok mézét, megrnntj{\ azokat. Sátán 
a teremtés nagy eszíi élősdije! Egyúttal azonban a leg
hajlékonyabb diplomata, ki minden új helyzethez meg
találja at kulcsot s alkalmazkodásában soha erkölcsi meg
gondolások nem kötik meg. Sátán a mindig talpra eső 
macska; a ház régi lakói elmehetnek, ő azokat soJ1a gyá· 
szolni nem fogja. 

59. A SPIRITIZMUS UTOLSÓ ROHAMA. 

Az új lakóknak, a n,a,pke.let barhárainak megszervezése 
a három bék.aszellem feladata lesz, k.ik közül .egy a. sárkány, 
egy a fenevad, egy a hamis próféta szájúból jű 'elő s kik 
„jeleket tevő szeUemek lesznek, a föld k.eirekségénck 
királyaihoz mennek szét, hogy a.zokat a mindenható nagy 
Isten napjának cs.a.tájára összegyüjtsék". Sok magyarázó 
ezekben a bék.aszellcmekben a korszellemet látja. Ez a 
maigyarázat nem mindenestől helyte.lcn, mindamelleU itt 
sokkal többről van szó. A korszellem egy kor össze.hangolt 
gondolkodása és törekvése, h~h.ál szellemek munkájának 
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eredménye és nem annak létrehozója. A korszeUcmet sz.e
mélyes lények termelik ki, személytelen szellemi áramlatok 
nincsenek, csak szug~eszliv hatású személyes szcHemi 
lények. Sárkány, fenevad, hamis próféta egys1zerre látJák 
meg a hipnótikus felh'~pés sziiks<;gc't s közös akarattal 
indulnak el nz ú.i emhC'.rcsoporlok hcf oly1í.solÍlsÍlra. Húr
mas egybehangzó .nkara;t indítja meg a lisztúlalan szeillcm
vil{lgot, de nem három lesz a harcra induló szeH<'mck 
száma. A sz::ím megint s1zimh6likus: ez eselhcn az is·leni 
munkának parócfüda. SMán t. i. most aihhan t<>tszelc~ ma
g:'lnak, ho~y ö a vilú~ gondviselö istene. A brkaszellemek 
lÍt.ia a spiritizmus ü.i dinclal.a lesz. A napkrle1ti pogftnv 
v9,rázs1lók. p.a.pok ellHt sohasem volt ismeretlen a spiri
tizmus, jósaik clfüt a r(•viilt>l. Mos·l {1j kiiclcnti;s<'k {>s j6s
latok ideje .ifi el: a fejl()dl-s és boldo~ulús ítj leheH>srgei 
nyíhrnk meg e .i6sla1tokhan s ú.i cselekvr·sck nknrása fo
gamzik mN!. S !17. ir:í1wv:'11tnz:\st siíl:'m. nntikrisztns és n hn
mls prúf étasúg (•r<lc>kci <'gyíorm:'ín ldv:ínj:'1k. 

űO. A nI~KÁK SZELl.El\11 .JELENTl~SF. 

De mit j,elent a béka.alak? A béka csúf, útálatos áHat. 
Itt a művelődésnek eddigi magasabb, szebb jellc>gével szem
ben a barbárságnak durva, a miíveH ember számára visz
szataszftó ·Jellegét hangsúlyozza. Ez a_ jelleg nem a kezdet
l~gesség nyersesége lesz, mit útáliatosn,ak egyúlt.aHm nem 
mondhatunk; hanem a míivelhetetlensl-g, a javíthatatlan 
romlás durvuHsága,, merly a fínom, kl~pzeH kedélyt vissza
taszftja. A mai úgynevezett „primitív" népek ép olyan 

~ régiek, mint a műveltek; egészen értelmetlen clolo~ ()kel 
és állapotukat primitívnek nevezni! A bűnös ernberiséf~ 
sorsa ideig tarló emelkedés után mindig a visszaeisés; a 
tehelsé#tek kivesznek, az ízl1>s modorossúggá vMlozik s a 
parfömözött közönségességből nincs többé egészséges föl
emelkedés. Az elhanyatló rniíveltség unottá változik. Mint 
val.ami egészséges újság, mint a széps<-g új kinyilalkoz
t::wtása Jelenik meg majd a napkeleti kir:ílyok. népeinek 
durvasága és miívelelilensége s az 1emherek perverz gyö
nyöriíséggel gyönyörködnek a rútban. A mai 1~píl{>szelnek 
tömegha:tásokkal kérkedö mezflelcnsl-ge; a fe~lés, szohrú · 
szat és költés eltúlozása.i, melyekkel az elveszített nemeset 
pótolják; a z.ene durvaságg;al kérkedü l-rzelglissége s főleg 
a. széppel szándékosan összetévesztett erkökA„i aljasság 
eléggé mutatják, hogy az idi)k méh(~ben :a három béka
szellem útja múr készül: az Eufrátesz kiszáradóban! 
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61. FELÉPÜL-E MÉG EGYSZER -BABILON? 

r···,;;·,.<;l'~"~ •. ' .•.... ··.· ... •. „-, .. ~ 

v.annak olyan-magyarázatok (s épen ezek a: magya
rázatok a legkomolyabb hibliahf vés mezébe öltözködnek), 
melyek a:z ·Eufrátesz, -nabilon stb. szava:ku.t testi (•rtelem
ben veszik és azt jövendölik, hogy az emberi történelem 
utolsó eseményei a régi Babilon tájékán fognak sííríísöd.ni„ 
sőt egyenesen azt jövendölik, hogy Babilon újra fclépiiil és 
régi szerepét átveszi. Ez·eknek a, törlfoelmi neveknek ilyen 
Jelentőséget' józanul nem tulajdoníthatunk. l\likor a kijelen
tés emberektől ictlöre nem látott és egészen ismeretlen lénye
z,öket ragad meg .a jövőben, megszokta e~ekct az cljövendü 
ható tényezöket oly nevekkel nevezni meg, melyek a mult
ból jó ismerőseink s melyek ugyana.zzal az eszmekörrc~ 
függ.Cinek össze, amelyben a megjövendöltek mozognak, 
szóval azokkal rokoutípusok. E nevek t~hát az apokalip
tikus álomnyelv szótára szerint csak képek, gondola.tok 
hordozói. Botorság .a. képes n:yelv fl~lreismerésével, testi 
vúrukozúsoknak .adni magunkat! 

62. l{IHEZ JÖN JÉZUS TOLVAJKÉNT? 

A Jelenések Könyve sajátságai közé tartozik, hogy ne
héz, sötét események közé a kijelenh~ at11gyala intü, buzdító 
szavakat iktwt, melyek az égen repiiW angy1alok, vagy l~pen 
a gyülekezetével mind bensőbb viszonyba k,r,!rülü Mester 
ajkáról szármaiZna:k. Itt maga az Ú.r szól: ,·,lm tolvajként 
jövök! Boldog, aki virraszt s megőrzi ruháit, hogy mez
teleniil ne járjon s meg ne lássák gynlá:r..at{1l I" Hu u tolvaj 
eWrc megiizeni érkezését, nem jön lolvajkl>nl. .Jézus p.edig 
sokszor és nagyon világosan megmGndtn, hogy visszatér; 
a szent Szellem is a történelem folyam{m mindig erüsehb 
hangsúlyt tett ezekre a kijelentésekre. Övéihez tehát, akik 
szavának hisznclk, nem jö tolvajkfa1t a.z Úr; ükct nem is 

. akarja kifoszUmi. Övéi nyitott szemeikkel, virras.z·tva fog
ják vámi s amikor csakugyan megjelenik, nem fogja. ök~l 
meglepetés)iént érni. De tolvajként jön el a világhoz, hogy 
a:zt biztonságától, el:bizukodot.lsúgúnnik (·s dölyft>nek min
den .ulapjMól megfossza. A virrasztás ellentéte :.-1.z, alvás. 
Az alvó nem tud.ja, mi történik köriilöllc s mf'.{ húzát tol
vajok fosztogatják, ő talán szl-pet álmodik. Ilyen yak álom
ban él a mai névleges keresztyénsl>g s nem veszi észre, 
hogy a; „korszellem" hogy fosztja meg Bibliújálól s azzal 
együtt minden reménysl~géWI, amely a neh(.z pillanatokban 
majd kitartana. Mikor e világból kilopjúk az isteni tar
talma.t s azt a pogányok fifozófiújával fogják helyellcsf · 
ten.i, nem fog mar.adni más az IstenWl elhanyatló világ
nak. mint a biínös t."111he1r mcztell'll rútsúga: n húrom héka 
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,:.::::··\:· ~alósiigos keresztyénség el:enben a láthalallan 
:) világot, annak dicsőst•gét, igazságosságól és szeretetét mind 
· · nagyobb fényben ölti magára, mint egy ragyogó, tiszila, 

fehér ruhát; iaz Isten kegyelme az emberi híínl és le·hel1e1t
lenséget elfödi s elfole.iteti. Enélkiil a kegyelem nélkiil, a 
Gol~ota keresztjén·ek hocsúnala n6lkiil ai hív() egyház i.c; 
hünéncik vad, riít. v.nlósngiíl mutatná. Aki az Éggel való 
kapcsolatát őrzi, f·('lhfr ruháka,t füiz! Ez a fehér ruha: 
Isten 1.etszése, IslPn mosolygó szeretete boldoggá teszi az 
egyházat: ez a fehér ruha az a kincs, amelyet az íl<~lct 
scmmifl•le vihara el nE'm vehc.U 

63. MIT JELENT HARMAGEDÖN? 

A 16. vers rejtél~·rs mo11<fa,t.a némi tailúlgalúsra ad 
alkalmat: „És összegviiitötte őket arra a helyre, melyet 
hf.hcrül Ha1rmm:recJónnn k ncveznctk." Azt könm~c>:n me<?ért
iiik. ho.vv l\ikl'f uvii itiHlrk össze: cs.ak n nnnke1Pt.i kir{1-
lvokwl,k a keresztvr.1wk eHeni hnrcra filltiizelt sf"rf><.!l"'irill 
lehet szó. Harn1~w<><lón: e két 1ui.ber "z1)b<ll tevilllött ö-.z
~7.P: liar, hegy <~S 1\fc>gidd6, egv a .Jezrfrl ~fksii!!iln. fontos 

. útkP·re!:.7'.fezésen lrvlí v{1ros. ~fo!!iddó hP!!ve n J{n,rmel. 
nH~1vnek nv{1Jvnnw1i ll viirost PolP:riok. MP.!7i<hM körnv~1<e :u 
{}svilát! el!yjk letrrfonloo:.ahb csRtfllwh-e, mPlvet ÍH!V n, hihlii:ti, 
mint a orofán tört{•nelem töbhs,zör említ, mint Észak és 
Dél kirHlyiain.ak ö"szeiitközél helyét. Hogy csakuayan a tör· 
trn••lmi lrn1vel kell-e· itt l-rtrniink. vn•_rv ar7. c~nk kt>n av~
n:ínl szol~l1l, azt nz edcliiiiek köriil.helfil mitr elclöntöll(,k. 
A nagyobb reiMly aköriil van, hogy mily,en alanyt kell a 
monda,tnak adnunk: ki az, ·aki az. Isten e<llen lázadókat 
összegyűjti? A megel()zi) 15. verisben .Jéz~t~ elsíi személyben 
heszél magáról. A 14. vershcn arról ,·an sz6. ho~y n három 
lisztátal.an szellem szétküldés.ének cél.ín n keleti ki.rft•lyok 
seregeinek összegyiiJtése. Ha azonban a 16. vers 9;1:mva 
ugyanaz volna, „összegyüjtölte" helyett „üsszegyiljtöfü-;.k" 
kellene, hogy átljon. Az e~y.esszámú alanyt csak Jrwsnak 
a történésbe va.ló 'heU•p·éise indokolj.a. MegJ.e1petve értesülünk, 
hogy az összegyűjtés nemcsak a tisztátalan szellemeknek, 
hanem Istennek akarata is, ki így aka.r leszámolni ellen
ségeivel. Sőt az 1 sten munkája is, ki vaksággal veri meg 
lliket, hogy vesztiikbe rohanjanak Ist,eln nemcs.ak híveit, 
hanem ellenségeit is kez·ében tartja és odaviszi őket, nhov,a 
akarJa. · Mil.wr .a névleges kereszlyl>n hirsaodalom bukása 
miatt elhi.zakodó barbár sereg együtt lc>sz, Isten megkemé-
nyíti szívüket, hogy vak dühfrkbcn .az l>ghc'>l mcgjelenií 
Krisztus és sere~e el.Jen támadjanak (e111wk nem kell ok-



vetlcnül csak egy földrajzi helyen türténnic} ~ ezze.J a 
vakmeTőséggel szívük szándékait nyHtan megmutassák. 
A gaz merénylet megokolttá teszi Isten m~semmisítő ft.é
letét. A fümnagedón szó tehát nem az ütközet földrajzi 
helyét jelöli meg - mert az va'lószíniHeg nem is egy hely 
lesz -, hanem a,z Isten népe ellen indított utolsó támadást 
az ótestamentumi Isten népe ellen .indított korábbi táma
dásokkal hozzn kapcsolatha; vaavis nem fölrn jzi .a<la1lokról 
wm szó, hanem a tört{>.nés szeliemi irnnyánrik j{1ilzlis{>!ről. 
Ehbcn a.z ·utolsó idéiponthan :i földön ml'g {>ll) kC'reszlyének 
sC'm gyülekeznek egy helyen. lrnnC'm kii'lörnhöz() lPrmliszeles 
kapcsolatokban v.H!v mened{·kckhc"n maradnak: n fclt{tmacló 
hnlotlnk sok <>zn~hm kiki va116színíilcg nzok1wk jl'l·C'nik nw1~, 
akikhez tartozi1k; hiszen a keresztyének ellen induló túma
dás az egész v·i'hhtra kiterJed majd: noha egy központi mag 
Ú!!v a táma.dásnill, mint a tilma<lást kivéclí) mc„nnyei sercq-
111~1 feltPtelczhctii. Szóval Íl!!y gondolhatjuk ,,,] rzt az iitk{;
zclet, mint a párizsi vfrnászt, mclyn{>J nz iild(iz{>s nia1~va 

Piírizs volt, de az c!!é>sz orszilghn11 t:ímad:ís indult. Az 
1·mher Fi:ím1k 111C'g-jc1lC'n1~sc o]~rn,n lf~sz. mint n vil1:í111]{1s, 
m<'ly :iz {>g- egyik v{>g{-t{íl n músHdg lúlszik: n vissza téri) 
.J{>zus és feltnmadó ~zentjci ugvn1101Ynn ré-miiletPl fo•.mak 
k<'ltcni. Az ítPlct tehilt n c<il>sz viU1got <'!'YSZ<'rrc lepi me,r.?; 
<lP az esemé11yrk cg~· központi mn[? küríil ec;opnrtosuhr1k. 

V 61:. AZ UTOLSÓ CSAPÁS. 

A hetedik csésze tarlA 1lm::i a 1Pvc<:tfü1ck ~z/ll: .. A lll'lP<fik 
a /epeqfire (jnfö.tfe Iá' r.8é"::éiéf. Rk·knr o 1<'mnlnm1><íl 1 <1 
trórmstól Iwngo.'i szórnt támndt: ftfroll'fff Frrp villámlá.'i. 
szóu,fok, mennruMrru5.c:ek lettek s ofr1 ;gen nnrm rPnqé.'i, 
nmiluen nem lJnft méq, mióta eml><'r lett a f iilrWn. akkora. 
olu nngu re11qé.c:! A nwm vríto.11 /1<írnm rhzrP srnkndt .e: n 
nemzetek mírns„; ele.c:tel•." Azt hih<>tníik. lw'!v itt ú ira fizi
k'.l1i csapással nm dolgunk s Pzt n v1qPm1~nyiinkc>t első 
pillanatra mPgPrlísíti n szöveg fnl~·tnlása: ,.Istcn emlt~ke· 

zetl>he jutott a nagy Babilon, ho~v har:i.i~vó induta.tának 
borúval telt poh:lrból megitassa. Erre minden sziget el
menekült s hegyet nPm .._ lehetell tühhé tulúl11i; az {>ghül 
pedig talentomn~·i n:i .. ":?~· j{·gesé> esett n cmherekre. S az 
emberek a jégcs(í csapás.a miatt k:"1romoltúk az Istent, 
mert igen nagy volt annak vcrl-sr. Ekkor djött a hrt 
cs{~szét tartó hét .angya1l közül egyik s így szólt: Jer, meg
mutatom majd neked a nngy par:'lznn íléletl>t, ki sok vizcn 
ül; kivel a föld kir:llyai pnrnználkodtnk s kinek pacr:ízna
sd.~a horúhól a földel lakók megrészegedtek. Aztún szel-

,. 
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lemben sivatagba vitt engem s láttam egy sáfrányszim1 
fenevadon üléi aissz011yt; a fenevadat káromlás nevei borl
tották, hét ·feje és tfz szaTva volt ... " 

65. AZ UTOLSÓ CSAPÁS SZELLEMI TERMÉSZETŰ. 

Levegi), földrengés, szig·etek e!ltiínése, városok leom
lása, jégeső, sok víz, siiv.atag: mind fizikai fogalmak. To
vábbi szemléletnél azonban kitűnik, hogy a sivailia:g szellemi 
sivatag, mert a látnokot .az angyal szcllcmile~ viszi oda, 
az.az rrvfüetben (lTaince-ban). Épen olyan bizonyos a 
„1~ok viz" szeJllemi értelme, mert ezt a 17, 15. nyiltan ki
mondja. Feltíínő azt{m a következií két kifcjczl>s: „minden 
szi~·eil E>lmenekii'lt" és „hegyet többé nem lf~hctcH találni". 
Mind.két mondat a mostani fizikai v~lág chmsztulúsút lút
szik jelenteni; de hogy a. fizikai viilág pusztulásá~ból miért 
emeli ki a szigetek cltiínését, érthetetlen; ma~a 3 kife.iezés: 
„Plfutott" va!!v „clmenekiilt" S>l'm ifük jól a fizikai folya
matrn. Még több 6vatosság1~a1 késztet, hogy a.z Isten orszá
~:l.1vtk .abban a f<'ilüdési szalkában, melvbe a túrL!~·nlt esc'
mPnv~k ta1Tlozn.r1·k. cL?yl>hké..nt egy S·ZÓt srm lrnllnnk · a 
fizikai világ pusztulásáról, mert c.z n pusztulr.s csnk Krisz
tus ezer éves országlása és az utolsó ítt".Jlet után, az ú.i l>g 
és új föld tcremtl>se e:H>tt fo!! lwkövctkezni. .T ézus visz
sz.ajövelele cs.nk a r1~gi .~zellemi vfü1~ clnn<:zlnlásút, n sá
t:ln, ~nlikrisztus és · hnimis próféh félrpt{·telPl jelenti. l\Hn
dnn kifejezés pontos és minden esem1~n~' lwlv1~re ilk<;ztlwtí> 
trth:ít. hn n hetedik csl-sz.e .kiföltl-s(~t kilvetö ing:'íst s' minden 
nhhól folvó eseményt a szellemi vil:í~rn vonatkoztntunk, 
hilr ri sz~llerni ingás kísérőjeként a lC'sti világ .. me~im!H
sát" is feltételezhetjük. A leírás 1aioonhnn földi k{~pekhe 
öltöztetve főképen .ai szellemi világ megrendülését be
széli el. 

66. A „LEVEGÖ" APOKALIPTIKUS .JELENTÉSE. 

A szellemi jelen,és melleitt szóló frvek között a szö
vegben a „leveg{i" Ptn1fté.se· a 'le~fontosahb, mert ha fizikai 
cs,qmíst fma le a, kijelentés, a fizika.i eg,e1t jelölné me~ a 
csapá•s helyéül. Ennek a ,Jevegö"-nrk az apokaliptikus 
nyelvben egészpn :sajátos értelme vnn. Ef. 2, 2. bizonyos 
levegl)heli fennhatóságról be1sz1~l: fqlöltíink ·itlló uralkodó 

. rétPgrm. Ennek a fonnlrn,lóságnak fo.iNlelmc .n siltÍln, ki az 
E'mber('lket elihotlásokkal t-s E'ltéveM~sC'kkel (lois f)mntllóma
si.n kai tais hnmartiai.s) me~iili, v.a~yis mzn,l foulalkozik, 
ho~y az embereknek giincsokat vessen és ()kel e'ltf~velyítse. 

·A lev~q() szellemi vonatkozásban a.zt a magasabb Iátópontot , 
jelenti, melyből sátán a világ tört~nésl-t figyeli. Mivel a 
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szellemek iéta1akját és köz.lekedésüknek módját nem 
ismerjük, pontosabban azt sem állapíthatjuk meg, hogy 
„le\•egö" !llatt mit kell értenünk; valószínií azonban, hogy 
nem .abban az értelemben van u liszlátal.nn angyaloknak 
a levegő fizikai és kémiai anyagára szükségük, ahogy az 
példúul a madarak létét lehetővé teszi; hanem inkább azt 
Bkarja ez a kifejezés elárulni, hogy közvellcnfrl körülöttünk 
tartózkodna,k szabad mozgá!)sal azok a tisztátalan hatal
mak, melyek az emberi életel befolyúsoljúk. A görög ,,aér" 
inkáhh az íírt jelöli, mint az anyagot. Ugyanily értelemben 
említi a IeveglH 1. Te~sz. 4, 17, mely szerint a megdics<>iilt 
gyülekezet is a -levegőbe s nem n. szeUetmi l>gbe ragadtatik 
el. A kettő közöH Jelenté>s kü:Iönbség van s ezt, mint lát
tuk, eltéveszhlk azok, akik a gyiilekczetnelk a nagy nyomo
rúsiíg elöl .az „égbe" rag;adtatásáról szeretnek beszélni, 
miről azonba.n a Szentírás semmit sem tud. Amikor a 
Biblia. a gyülekezetnek levegőbe ragadtalásúról szól, ezzel 
a fizikai eseménnye'l azt akarja kifejezni, hogy a, ~yiiklkezet 
a leveg6ben tért foglaló tiszlálalan szellemek kiszorításá
val az emberi életnek a.zt az ellenürzését és hefolyásolását 
fogja végezni, mely jelenleg .a tisztútalan szellemek hitor
lott joga. Ennek a levegőnek volt lakója .Jézus föllámadúsa 
és mennybemenetele között s innen vonult vissza. me1111ybe
menetelekor a fé11yes feHlc') mögül .a sz.ellemi éqhe. J{lilönh
séget kell tennünk „Isten trónusa" és u „le\'egőbeli uralom" 
köziHt. Sátán a mennybfü való lcvcttet{•se után ml>g min-

„ dig a 'levegü ura, vagyis az embereken való közvetlen 
uralom a kezébca van. Ezt az uralm.rut akkor veszti el, mikor 
a választott gyülekezet a 'levegőbe rag.adtatik: ekkor ha
talmitt átadja a gyülekezetnek. A ,.lcvegl>" tehát szellemi 
je]entésben az embereken való közvetlen uralmat jelenti. 
nem pediu a sútán vagy az elragadott gyülekezet hiológiai 
kiirnyezetét. · 

()7 A SÁTÁN BIRODALMÁNAK FELBmlLASA. 

A hetedik csapás értelme tehát az, hogy a fenevad 
trónusának e1sötétedéssel · vaJó · megv<'rl>se (ötödik csésze) 
és a barbároknak ítéletre való üss.zegyiijtése · (hatodik 
csésze) után sátán uralmút is ítélet. rri s annak következ
tében az megzavarod;ik és meginog. Az ingú1s atZlán által
megy a sátán uralmát elismer<> cmheris{~gre, országokra 
és államokra, a társadalomra {·s minden emberi egyesii· 
lésre s a.zok bomlani kezdenek. A hetedik, ulolrsó csapHs-

' núl minde1J1 istentelen fcn.nhiaf,)s1íi.t nwginog és felbomlik. 
Erre az eredményre mondja az {•gi szózat: „l\IeglcHI" mely 
úgy hangzi.k, mint egykor n Golgota „Elvl-grztelelt !"-jc, 
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·· · mint az isteni hadjárat céljának elérése, mint sátán kezé· 
böl a1Z uiialom kicsavarása. · Ime a régi világrend felbomlott. 
jöhet ·az· új világrend; evilág fejedelme felretételelt, jöhet 
az új vilá0guralom. E „Meglelt!" után jön Jézus és Vele 
választottait · 

68. HOGY SZAI<AD BABILON HAHOl\l HÉSZHE? i l ',1 f 1 

Cstl.kugy.an rögtün olvassuk, 1l10gy uz égi szózatok, 
villúmlás és mNrny<lfügések halilsa u11att ama nagy város 
három részre vúlt és .a IM~mzclck vitrosai elestek; majd 
hogy minden s.ziget elmenekült és hegyei nem lehetett többé 
találni; .a.z emberekre pedig talentomnyi nagy jégeső hul
lott alá. Egészen valószínűtlen, hogy földrengés egy nagy 
vúrost fizikad értelemben három részre sz.akflson; az ehhe!z 1 
szükséges szaikadc."•kok képződése c1föt a város már régen ' 
mmhan úlhÍna; dc érthet() a várnsnak lelki l'rtclemben 
való szétszakadása, hal a városban uralkodó gonosz hatal-

. mak uz ott terrort kifejti) cröszakosoknak, tolvajoknak, 
parúznúknak, f:if erlőzleWkneik és embcrimfidúkn.aik gonosz 
munkájuk végezésóhez a szuggcszliv lelki crm többé nem 
adhatják. Egy nagy vúros va~y egy állam é'lctébcn a ~o
noszok uralma attól függ, hogy a1 gonoszokat bátoriló, 
srntvez() tisztátalan szellemi hatalmak hclyiikön vannak-e 

. ·s a jók viss1.aszoríti'.'tsúru. a gonoszok lúrsad.almát össz<.>
tartják-e. Ila u hefodiik csl'sze megveri a levegöheli. gonosz . 
halialmnkat, a földi µonoszok soraiha:n is azonnal zavar, 
ingás {,s szélszakadozás · követkczfü. Nem kell pontosan 3 
l'észrc sza.kadásrn gondolnunk, mert a1 3-.as szám itt épú~y 
szimbólikus, mint a kürtjelek csapásainál az Ya s a müköclö 
Isten száma )éven, egyszeriíen csak Isten lúbnyomúl jelzi. 

69. l\llT ÉRTSÜNK A „NEMZETEK VAHOSAI" ALATT? 

A „nemzetek városai" kifcjezt>sbe:n a nemzetek helyett 
pogányoka:t is szokás fordítani, mi 1\em helytelen, csak
hogy nem a ken'sztyénckkel sz·emhrn úlló, Krisztust nem 
ismerő e~yes emberekre kell gondolnunk, hanem, a látnok
apostol korabe1li szemlélet szer.int, a nem zsidó népekre. 
Nemzetek vagy pogányok városai alatt tehát a golgotai 
evangélium fénye nélkül kifejli>díi államélctet, jogi be
rendezkedéseket 1 kell gondolnunk, melyekt()} az emberek az 
emberi {•lel formáinak fennlartúsút ma is váir.iák. Ezek a 
~zervezelek akkor majd szintén szl-jjelesnek; nagy poli
tikai összeroppa11{1sok kövelk1e1znek he. l\H kiilönhsl>g van 
„:11 nagy· vúros" l-s u „nemzctPk v:'irosai" köú>tt? Erre a 
kiUönbsl'grc a következi) fejezetek vfü1gílanak rú s így azok 
tartalmút elüre kell velfteniink. 
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70. A NAGY PARÁZNA BEMUTATÁSA. 

A Biblia fcjezetekr.e l>.s versekre osztása nem tartozik 
hozz{t a niblia eredeti állomímyf1hoz s így ahha1 sok jó 
mellett sok tévedés is becsúszott. ú.r fc,jezcl kezdés.e itt is 
n 19. vers második felében (16, 19 h) volna indokolt: 
,Jste111 emlékezetébe jutott a nagy Bahilon ... " A mostani 
17. fejezet már egy .leírás közepP.be nyúl bele. Ez a lefrá'i 
a kövelkezli f eJeiz.elek t.arta1lmával C'f!yiitt a na•!y város l1i1-
rom részre szakadásának és a nemzetek vúro<;ai clesésl>nck 
Wrlfoetét részletezi, tehHt a 16. fejev•.Uel szemben ne>m 
folytatólagos eseményeket ír le, hanem az itt be,jcbntett 
f'st>ményt bfivebhen kife.ili, főleg pedig me1gindokol.in1. Az 
ítélet egy hosszú mull hünteté>se: . .Isten emlékezetébe ju
tott a nagy Hahilon, ho~v azt har~wvó in<lulahinak horiival 
telt pohárból megitass.a.'' Gviilt-~vfilt RnbHon vétkf'i mhttt 
az isteni harag s egyszer túlcsordult n pohár s elfakezett 
az idli, lrnf!~r Babi!on ('Zt n poh1rnt kiif!ya. „Ekkor <'1 j;;tt 
a hét cs{'>sz1~t ta1rt6 }H':.t angyal iküziil az egyik é·s fgy s7.ólt: 
.lf"r, mNmrntatom nf'k~d a nn~v pnr{1znn if(·l"IM, ki sok 
vi·zen ül; kivel n föld királvai pnr{1znúlkoc1lnk s iki1wk 
par:íznaságai borából a Wld~t lakók megrészegedtek. 1::s 
szellemben sivatagba vitt engem ·s egy k:umazsinvercs fene
vndon üli) asszonyt lilttam; a fencvadait káromlás neivei 
borították, hét feje és tíz szarva volt. Az asszony bíborba 
és karmazsinveresbe öltözött; arannyal, drágakővel és 
gvöni:n·ökkel volt ékesítve; kezében airany serleg volt s az 
úlálatosságokkal és paráznaságának lisztáta1lansá~a.ival volt 
telve. Homlokíira pedig ez volt írva: NAGY BABILON, A 
FÖLD PARÁZNÁINAK l!S UTÁLATOSSÁGAINAI{ ANYJAl 
S láttam, hogy az asszony a szentek véréWl s .lézus hizony
s:l~tevfönek vérétől részeg . . . Ma.irl me~mondom neked az 
m-szony titkát . . . S fgy szólt: A vizek, amelyeket láttú l, 
ahol a parázna ül, népek és tömegek, nemzetek és nyelvek. 
S a tíz szarv, amelyet láttál és a fenevad, meg fogják 
g-yiílölni a paráznát, pusztává és me:ztelenné teszik azt, 
megeszik ·húsait és tűzzel megégcHk ... Az asszony, ame
lyet láttál, a nagy város, amelynek a föld királyain király
sága van." (Jel. 16, 19; 17, 1-6. 15. 16. 18.) A látnok 
szeme elölt tehát e~y visszatasziló és úlála1los k{•p jie1lcnik 
meg; mégis azt olvassuk, hogy ennek a visszalaszitó iény
nok a világra mindennél nagyobb hatása vau, mert u fül<l 
király,aiit is lenyűgözi, rajtuk királysága van. Késöl>IJ 
azonban magai a világ gyűlöli meg s a legkegyetlen~ibbül 
elpusztítja. Kicsoda ez az asszony? 
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71. 110<..iYAN L.kl'TA A SZELLEMI VILÁGOT 
A HElil E.Ml.SE!{ ES A lllllLlAl EMU~H 'l 

Hogy az olyanf élc fogalmakat mcti:érlsük, amilyen a 
Jelcnéisek Könyvchcli „nagy parázna"", tiszláznuu.k kell 
magwl.k c:lőlt, hugy a réyi cmlJer és a bibllai ember SZtCllll

lélete ai mi modem szem.lélletün.ktöl különbözött. A réyi 
tmber a teremtésben különböző szférákat láloU, de e 
szférákat nem különítette el áthatolhatatlan falakkal, ha
Ilt!lll a magasabl> · és alacsonyabb létsziuvonata.k. között 
lilo.kz.alos parhuzamol és megfelelőség.el látott (ez volt a po
gány v~rázslás és miszlériwn alapja); úgyhogy a maga
sabb világol ~ alacsonyabb 1rétegek v.alóságaiban vissza
tükrözű<l111 látta s .az alacsonyabb szinten levő tárgyakkal 
lufcjezhelőnek gondolta; ebből következik, hogy a képek
ben több valóságot látott, mint mi: észrevette a szforák 
között levő élelközösséget. A bibliai ember pedig·, a kije-. 
kulés állal nevelt prófot.ai lélek azt láUa meg, hogy, a szd
lemi lélszínvonalun a valóság ereje nagyobb, mint az aJa
csony.abb szférákban. Ebben a bibliai g0indolkodás úgy az 
egykorú pogány, mint a jelenkori pogáuy meglátással c11cu
lélben volt. Vcgül ana az apokaliplikus megérzésire kelJ 
utalnom, hogy a fizikai jelcnsé"ek bizonyos szel.temi jdcn
ségckct lükröz.uek, úgyhogy lenge.r, vizek, hegy, sivatag: a 
szellemi világban valami megfelelőt, de az anyagi vailó
ságtól megkülönböztetendöt jelentenek. A most előttünk 
levő fogalmaikat csak ezeknek a megállapításoknaik tekin
tetbe vételével határozihatjuk. meg. 

n. AZ EGYHÁZ SZELLEMI LÉNYE. 

A iláthatatla.11 viilágha a ·látható világ dolgai vezetnek 
át; a régi világ fogalmaihoz pedii a mai fogalmakon át 
jutunk, melyek amaizoknak utódai. Feltűnő, · hogy az egy
házat, a választottak közös·ségét hol népnek (lzráel 12 
törzse), hol városnak (Új Jeruzsá.lem), hol pedig menyasz
szonynak vagy feleségnek nevezi a könyv. (Jel. 7, 3. 4; 
21, 9. 10.) A kil'lönhözö földi képek csak együtt tudják ki
fejezni a meghatározandó szellemi fogalmat: 1) egy néppé 
teszi az egyházat a Krisztusból való közös születés és a 
Lennük levő élet azonossága; 2) a város rendezett, szer
vezett együttlakás; egy város_sá teszjk a v'álasztottaikat a 
szent Szellem rendező munkája s a kegyelem ajándékai, 
melyek egyénenki.nt különbözök, úgyhogy {\Ili egymásm 
utaltság és az elosztás isteni böksesége anélkül, hogy arz:t 

, ember .észre vehetné, a legtökéletesebb földi államnál töké
letesebb szervezetté teazi az egyházat; 3) a Krisztussal való 
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házasságl viszony, a Vfüegény sieretele ai menyasszonyhoz, 
a menyasszony vágyakozása a Vőlegény utún:' olyan bensü 
örömnek, annyi reménységnek, oly hens() hilbeli egység
nek forrása, hogy a tíínö ,~vck nem sejtett dicsüsl-gnck (•s 
boldogságnuk csodúit hozzák magukkal. Ez a kiváfasztc>lt 
egyház az a napba öltözött asszony, aki az .t•gi halalmakul 
ruhaként ölti magára é3 J{risiz'lus szcrclel(•he, mint napba 
·burkolózik. Az egyház te·h{tt a hennc leví) (·l~tnél fogva 
t•gy élő test, melynek tagjai nemcsak kiilö11 ~lnek egyéni 
életet, hanem együtt is egy tökéletes isteni sz~·rvezel életét 
élik, úgyhogy az egyháznak is van szi.ih.•l(•sc, fe~Wdés·e, 
érési pontja s az elkésziiU:s i<lőpontjában a1 fcll:.lmadús 
últal Isten új életköriilml.!11yck köz(~ hdyl·1.i. 

73. A NAGY PAHAZNA SZELLEMI FOGALMA. 

A napba öltözöll asszo11y11ak sütl'l ellC'lllt"lc jl'll·&1ik 
meg w 11agy parúznúba11 vagy Nngy Buhilo11ba11. Nagy, 
parúzna, vugyis híítlc.•u hitves, umcllell \'Úros is, dc uz Isten 
dlen láza<ló kevély, uralkodói güg vúros.u. J\lúr ezek az el
nevezések mulaljúk, hogy ennek a nagy pa1r~1zmtnak köze 
van a napba öltözött ass·zonyhoz s ha ez az Istcn(·hcz hií 
egyház.al példázza, aimaz az Istenhez hiítlen, apostasiúban 
levő emberiséget jelentheti csup{m. Mivel pedi~ apo~siáhu, 
hitszakadás,ba nem juthat a pogány, csak a keresztyén, a 
parázna név azt is elárulja, hogy ennek a veres fenevadon 
iilö részeg pará1znának alakját a volt keresztyén társada
Jombmn kell keresnünk. Tovább kutatva kilétét, az a lény, 
hogy a hét csapást hozó angyalok közül egyik váIJaI.kozik 
bemutatására (17. 1), már eUtrulja, hogy Isten ítélete 
készül öt érni; Pzl az angyal nem is titkolja el. 

74. A „SOI\ VIZEK'· VAGY TENGEH SZELLEMI 
.JELENTÉSE. 

Az a111gyal hangsúlyozza, hogy a parúzna „sok vi.z.cn 
ül"; később aztán megmagyarázza, hogy a sok vf z népe
ket, tömegeket, nemzeteket és üyelvekel jelent. ( 17, 15.) 
Az emherisl>gnek ily halúrozatUrn megjelölése úgy ú.UHja 
elénk az embereket, ahogy a természetes összeállás, esemé
nyek sodra~ születés és közös művelődés őket egymás 
mellé hozta. Az embereknek ily emberi kiszámftáistól PS 
hódítástól fiiggeUen együttállása sok olyan történelmi vál- . 
tozásnak a létrehozója, me'lyre az emberi sors föld.i intézői 
előre nem számítottak. Ilyen meglepetésként fog majd a 
tengerből, vagyis a népek ismeretlen mflyéböl afl anti
kdsztus előjönni. (13, 1.) 
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~á. A NAGY l'ABAlNA És Á. tENEVAD VISZONYA. 
A parázna .is sok vizein, a kiszámíthatatlan, ide-otlll 

hullámzl> embcrtömegcken ül ra1jta, sőt ez1cke11 kirítlysága 
is van; ez a'Z'l jeleüti, hogy t1em fegyveres húdítússal, poli• 
likai sze.rvez~sscl szcn·zl~ uralmúl, hum•m azzal a hala.foni
mul, mely a1 · nl>pckcl szervezel'l.eiuiil is meghódítja; ahogy 
a míivcli>ciés (kultúra) szokolt terjc<lni, úgyhogy sokszor 
a politikoilag legyözötl nép vál.ik kultúrhódítóvú. Hogy a 
n.agy pairfrzna hódítúsa és urailma1 csakugyan nem poliitikai 
terml>szetií, azt vilúgosan elárulja nz atllgyal mutatta lálo• 
1uás, mely szerint az asszony a veres fenevadon iil, az 
antikrisztuson. A politikai hódító tehát mús, mint az asz• 
szony s. hogy a kelW viszonya nem· úlilandó, a1z1l a fcjleml>• 
nyek mutatják, mert a fenevad később megyíilöli az ,asz
szonyt és ellenfelciwl, a hurbúr nu1pkeleti uralkodókkal szö..: 
vetkezik. Ez n leírús: „kiv~l a föld kirúlyai paráznúlkod
luk s kinek parúznaság:a, borából a föld lakói nwgr{•sze
gedtek" av. asszonynak ia jellegét szintén úgy mutatja be, 
hogy urulkodóknt l>s al.atl vnlókut cgyformún hódit mc>g, 
anélkiil, hogy u,z uraJko<lók {•s alatlYalók viszonyút zuva1r-
11ú; tehM a·z· n~-;szony ucm politikai hódít{). Viszont, hogy 
az asszonnyal való harútkozúst pairáznúlkodúsnak mondjá 
H.Z angyal, az a·rru mulat, hogy islenieHcnPsst~g \'Ull benne! 
valamilyen istenellenes kullúrvonús. A lelki rl>szegséget l>s 
múmort lelkesedés11ek nevezzük; ez megint a kultúra hah\
súra vuH, a míívészel, tudús lelkesedést keltenek uralko-

·uókban és a föld ·1.akóiba,n. A hét fej vagyis az uralkodói 
értelem és a tíz szarv rngyis a földi hatalom nem az asz
szonynál volt, hanem a frnen1dnál, akire1 támaszkodott, 
miután a fejedelmek a kultúrúuak, mííveHidésnek és az ura
lom érdekeit szolgúló vallúsnak túmogatói szoktak lenni. 

76. MIVEL Rf<:SZEGÍT MEG A NAGY PAHÁZNA? 

Az asszony . bíbor ruháj.a a1 kirúlyi dicslíséget, a liiz
színü, a szenvedély l>gct() ·hatalmát jelképez() veres ruha 
a fenevaddal való lelkirokonságot; az arany, dárgiakövek, 
gyöngyök ad a pompát mufatják, melyek a míívészetek, tu
domány és uralkodó vallások kif ejlödésóhez és virágzásá
hoz. e világban szükségesek. A boros serleg a lelkesítő, má-

. morosíló hatalmat mutatja, míg. a benne levő ulála:tossá
gok, tisztátalan, parázna indulatok a1 szóban forgó kultúr:t 
istenellenes és Istentől utált ·jellegét. Ugyanezt a jelleget 
hirdeti a homlokán olvasható. felirat is; a.z is, hogy a1 szen-

·, tek vérétől maga is részeg, mert a keresztyének elleni ül
dözésre lelkesíti az uralkodókat és alattvalókat. 
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n, A NAGY l>ARÁZNA ÉS A KULTÚHA. 
Azt mondhatnánk, hogy a nagy parázna a keresztyél1 

eredelii, de a keresztyén jelleget megtagadó istentelen :kul
túra jelképe, mert ehhez a kultúrához egészen a bibliai 
keresztyénséget üldöző gonosz indulatig a fönt vázolt vo-

. nások mind hoZlziá tartoznak; ebben az esetben a pairúzna 
egy egészen modern fogalmat, a művelődés fogalmát adná. 
Ezt a véleményt azonban megdönti a1 17, 18. vers, mely 
ezt mondja: „Az asszooy, amelyet lúUál, a nagy város, 
melynek a füle] kirúlyain kirúlysúga van!" Az U'sszony 
homlokára írt felirat is „Nagy Babiluuuak" mondja üt. Már 
láttuk, hogy ez a föld kirúlyain gyakorolt királyi halalom 
nem politikai, nem f egyvcrrel kivívott. Viszont a kultúra 
nem vúros, hanem a város 'lelki tartalma. Hoz1zá tartozik 
u városhoz, mert ai város a kultúra fejlődésének alkalma
sabb háttere, mint a falu. A város gazdag; .a közlekedés 
a világ javait és ötleteit benne összehordja; tudósok, míí
vészek nagy szúmút s.zívja magúba; a benne élü tömegek 
sajátságos közlelkülelhe nőnek üssY.'o s ez a közlelkiilcl adja 
meg a városban kifejlödü mlívclts<-g jellegét; ilyen küz,lel
k íi lct nélkíil nem is képzűdhclik. kultúra. Dc h.a vúros uél
kiil nincs is kullúra, a kultúra még ucm vúros. A uaigy 
parázna lehút nBm lehet a. modern müvelüdés fogalmúval 
egy, mert a u.agy parázna löblJ, mint a1 város lelke: a uagy 
parázna maga a 'áros 1 

78. A NAGY BABILON NEl\l CIVILIZÁCIÓ, 

A kultúra modern fogalma mellett egy másik modern 
fogailom is kiképzödött, mely ahhoz közel úll: .a civilizáció. 
Eredetileg a két fogalom egyet akart megjelölni, csakhogy 
az egyik 11év német eredetií, a músik francia. A két nép 
eltérö lclkiiletc e szavakban is kitetszik: a. német tenyl-szt, 
míível; a francia polgárosít, szabad, k{·nynlemLen élő pol
gárt nevel. Később a szavak egymús mellett nyertek lét
jogosultsúgot s egyik a míívelödés belső t1a1rtalmút, lelkét, 
másik annak külsö formúit kezdte jerlülni: a miíveWdl>s 
lét rejövelelfl1cz szükséges szervezeh'ket és a míivcli>dPs l'~l

vezéséhez tartozó külsü kén~·elem Pszközeit. A civilizúciú-
11ak e későbbi értelme nem tarturzik a nagy parúzna fogail
mának köréhez. Ezt maga a J.elcnl•sek Könyve is érzékel
teti, mert, amint később haLljuk, ai kirúlyok mellett a ke· 
reskedűk s mindazok, akik a vúroshól gazdagodtak meg, 
tehút az iparosok, hivatalnokok stlJ. ai nagy vúrus romlá
sánúl távol fogaak úllani és s,i1jnúlkozni f oguak a városon, 
de magára hagyják és sorsuka1t vele nem teszik eggyé. (18, 
9. 15.) Ebből az következik, hogy a kultúra bukása után 
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a civilizáció megmar.ad és az uralkodókk.aJ együtt új kul
túrát ke1zd. A civ.Hizációnak és kultúrának ezt az elválását 
a mai parancsurailomra berendezkedő államok életében jól 
lehet lútni: ezek a régi kultúrát megtagadják, de a civilizá
ciót még a réginél is nagyobb erővel folytatják. A nagy, 
pa·rázna tehát a városnak a lelke ugyan, de nem a ruhája~ 
nem civilizáció. 

79. A NAGY PAHÁZNA TÖBB, MINT A KULTÚHA. ' 
Mi hát az a bibliai fogalom, melyet a kijelentés egy

képcn nevez m1gy paníznáuak és nagy városnak, Babi.Ion
nak? A helyes felelet megszerzése végelt túl kell mennünk 
a modern fogalmakon és az óvilág gondolkodásába kell 
beilleszkednünk. A kultúra modern fogalma elvont, vagyis 
valóság nélküli, mert csak a f ejlödés irányát fejeizi ki. Az 
irány nem ható tényező, hanem csak a hatás eredménye; 
felelősségre nem vonható; ilyen fogalmakkal a bibliai kije
lentés nem dolgozik. A nagy parúzna több, mint puszta fej
lőd{•si irány; fogalmáb~u benne van maga a fejlö<lö is: azok 
az élü és fcleWs emberek, aikik az istentelen kultúrát, az 
ember dicsöst;gét és kéjút s.zolgáló míívész·etet, az Istent a 
viliighól kihagyó tudomimyt {~s a músvilúgrúl nwgfelcdkczí.) 
vallíast csinfrlják. A nagy parázna egy egyiiltes fejWdésben 
éW emberi közöss{•g, olyanok társiasága, kik a1 ikullúrirányt 
magukba fogadják s annak életüket áldozzák. A modern 
gondolkodás. ugy.an az ilyen összetett személyt is elvont fo
~,alomnak érzi; ez azonban abból következik, hogy a szel
lemek világát nem tartja valóságnak és a s·zellemi világ 
ható tényezőivel nem számol úgy, mint a fizikai világ té
nyezőivel, hol ép úgy vannak összetett tényezők, mint a 

,szellemi világban. 

80. A NAGY PARÁZNA: KULTÚHTÁRSADALOM. 
Említettem, hogy a kultúra úgy áll elő, hogy egyesek 

életiiket teszik föl rá. Ez az áldozat azonban nem okvetle
nül tiszteletre méltó, mert az egyéni dicsőség vagy kevély
ség s az önzés szolgúlafa, akármily áldozatba keTiil is, ke
r~sztyén erkölcsi értéket nem jelent. A nagy_ parúzna tehát 
a mai kultúra és az azt létrehozó embercsoport összetétele 
s ez az összetétel teszi várossá, mai néven: társadalommá. 
A nagy parúzna kultúrt{1rsadalom. Meg kell kiilönhfü'letni 
Wle az uralkodót vagy hÓ<lítót, mert ez legf őljebb csak 
kihasználja és élvezi a kultúrát; miután azonban neki az 
ur·alkodús és hatalotl.1 az első, cnnctk kedvéfrt a kultúrát 

~ könnyen meg is tagadja. Meg kell különböztetni a nagy 
paráznától a kultúrai fizetett alkalmazottait s azokat, akik 
a kultúrát kiszolgálják, mert - ha az üzleti reménység 
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elhalványul - ezek is könnyen odébb állanak. A nagy pa
\ rázniínak nevezett tábor tehát fanailikusok tábora, tudósok, 
} művészek, vatlási rajongók tábor.a, kik az Isten előtt való 
' megalázkodás helyett .a1zi emb'elr dicsőségéért lelkesednek és 

e · dicsöség papjaivá lesznek. Belőlüik fog kitelni a hamis 
próféta propagand.atábora, mely a földön az untikrisztus 

·imádását fogja ai .régi fogalmakkal megszervezni, ezért kél 
ki a hamis próféta a földből, a rendezett társadalomból 
és nem a tengerből, .a népek• áttekinthetellen és kiismer
hetetlen mélységéből. Hozzá tartoznak a. nagy parúzna fo
galmához azok a hívők .is, kik magukat az emberi dicsii
ség mámoros tiszteletének odaadják. Mindezek együtt a 
szellemi világban egy összetairtozó ható tényczfü alkotn.a1k 
és a közös gyümölcsökért egyéni világosságukhoz mérten 
egyénenkint felelősek. 

8J. EGYHÁZ ÉS NAGY PARÁZNA A SZELLEMVILAG 
FELELÖS TÉNYEZÖI. 
Ezért a Jelenések Könyve a nagy p,µ.rúznúvul nem 

mint elvont fogalommal, hanem mint fclelc'ís lénnyel szií
mol. f~pen ilyen fcleWs tényez() vs a magai együtleséhcn 
haló valósál-( az egyház is, mely ugyan f clelc'.)s egyénekhül 
ítll össze, mégis az Isten és a sátán ha.rcút összet.a·rtozó, egJ 
testet alkotó tényezőként fogja eldönteni. Testi emberek 
szamár31 az ilyen összetett szellemi tényezük megfoghatat
lanok; nP.künk azonban meg kell szoknunk .Ui tények szel
lemi felfogását és azzal számot vetnünk, hogy akik a szel
lemi egyház ~éről leszakadnak; atkik bárkivel, aki e szel
lemi testhez tartozik, az egységet megtagadják: a J{risztus 
testét rombolják és súlyos ítéletet hívnak ki maguk ellen. 
Önzll, saját hatatlmukat építő keresztyén vezetük minden 
időben súlyosan vétettek a.z igaz egyház egysége ellen. A 
nagy paráznában és az egyházban tehát kél szellemi elkü
lönültségben fejlődő társad.almait kell látn'unk, melyek közt 
bizonyos kultúrja'Vakban lehet közösség, de szellem- és lé
lekközösség semmi sincs, vagyis ugyanazokat a kullúrjava
kat, ugyan1artt a tudást, ugyanazt a művészi készséget, ugyan
azokat a vallási tényezőket egészen különböző céllal és lé
lekkel használják. Mint búza és gyom, sokáig együtt élhet 
a kétf élc társadalom, de végül is kitűnik a köztük levő kü
lönbség és w parázna gyilkos indulalta1l meggyülöli a tiszta 
menyasszonyt, kinek már ·léte is neki lelldismerct.i gyötre
lem s azért kiirtására törelq;zik. A hazug egyház uz egész 
történelmen át üldözte -·a·z igaz egyházat s ez az iildözé11 
sokszor ugyanazoknak a, kultúrjavaknak, egy egyházi szer
vezetnek keretén belül folyt le. (Gal. 4, 29.) 
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f 82. A NAGY PARAZNA ÉS A FENEVAD SZÖVETSÉGE. 
~ ·.~. 

A paráznának a keresz·tyén-gyülöletben megértő szö
"·etségese lesz a fenevad vagy antikrisztus, ki azonban az 
igaz Ch'Yházban nem a riválist, hanem hódító terveinek aka
dályozóját fogja gyiilölni. A f enevaidat és a paráznát az 
öndicsőítés vagy önimádat szelleme is össze fogja kötni s 
a•z egyházzal ugyanez á1litja · sz.embe mindkettőt. Szövetsé
gük azonban tisztára érdekszövetség lesz; Istenen kívül 
szeretet és hűség nincsen. A paráznat társadalom a hatalom 
i•lvczéséért szívesen megcsal}a magát és a durva hóditóba.n 
kultúrlényt fog látni és .a láthatatlan Istentől megtagadolt 
kultuszt annak megadja. A fenevad, az imádott. világural
kodó, pedig a·z első kínálkozó esetben, mihelyt az uralkodás 
érdekei azt parancsolják, faképnél hagyja a neki hódoló 
kultúrtársadalmat, a rajta; ülő paráznát. Olvassuk, hogy a 
nagy paráznát a fenevad és uralkodó tárS!ad meggyülölik, 
pusztává és meztelenné teszik, húsát megeszik és lH maigát 
megégetik. (17, 16.) 

83. A NAGY PARÁZNÁT BELSŐ HAZUGSÁGA 
HONTJA MEG. 
Ez azt jelenti, hogy ·az Istent és az. Isten igújél mcg

l1azudloló hazugság előbb-utóbb azok előtt is utálatos lesz, 
akik abban f egyvertársat láttak. A haiZugság csak addig él, 
míg magát igazság1mk tudja kendőzni; amikor a rákent 
festék alól vaaó orcája előtün.ik, szemétdombr.a kerül; mint 
ízetlen sót, megtapossák. A szépn.ek, áligaznak és vallási 
fölemelkedésnek képmutató, hazug és álpátossml ajánlott 
szövevényét, mely a mai művelt emberek belső tartalmát 
teszi, undorodva fogják eldobni azok is, akik abban ideig
óráig h'YÖnyörködtek s a modern Jezabel vérét újra ebek 
fogják fölnyalni. Annak az egyháznak, mely keresztyén 
csomagolásban pogúny emberimádúst árul, napjai meg 
-vannak számolva. 

84. A „MA" IRÁNYZATAI. 

A hazug miíveltség helyertt aiz embereknek kedveseJbb 
1esz a nyers műveletlenség s az emberek a1 nyersben, dur
vában és rútban fogj,ák perverz örömüket találni. Korunk
ban n felébredő s Krisztusát visszaváró igaz kercsztyén~ég 
mellett mind világosabban· alakul ki 1) egy az Istentől ben
sejében elszakadó s a polilikiai hatalom kegyében sütké
rezl) álkeresztyén társadalom; 2) egy tisztán hatalomra törc') 
s n kultúra nélkül tisztán a civilizációt értékelő politikai 
hatalom; végül 3) egy erősen terjedő ízlés, mely míivészet-

. hen a primitívet, a rikító vada.t keresi. 
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85. AZ IGAZ PRÓFÉCIA M,i\GYARÁZATA 
A TÖHTÉNELEl\L 
Sokan fogjúk azt mondani, hogy mindezek a Jelenések 

Könyve jövendölésében nincsenek benne s e dolgokat csak 
belema.gyar:.ízzuk oly kor felfogásába, melv a• mai fejWdésl 
11em üsmeirhelte. Igaz, hogy e történeti fcjlüdl-s a Jelenések 
Könyvéből a maga teljességében ki nem olvasható. Ám ez 
az ellcnvett>s csak aikko·r jogosult, ha a próféciát emberek 
gondolták ki. Ha a prófécia IstmWl származik; ha a 
préfélúk a szellemi világ való Ll-nyczőit pillanlollúk meg,\ 
akkor ezeket ai ténycz{ikct a szellemvilúghan ma is nwg-· 
~alúljuk; akkor a bihliamagyan'izónnk nem azt kell kt'resniP, 
hogy a próféta mennyit értett meg a maga jövendölésébéll; 
hanem azt kell keresnie, hogy a törtt>nclcm folyam{m mii~· 
fejhm1ényekhen és mely eseményekben tcljesiill a próf{•cia. 

86. A JELENÉSEK KÖNYVE MAGYARÁZATÁT 
AZ IDŐ HOZZA MEG. 

Ha megértjük a hitetlen l>s hív() bibliamaigyarázat kü
lönbségét és bibliaolvasás közben nem a•z·t keressük, hogy 
mire gondolhatott .a JJi.bliai könyv emhcd írója, hanem azt, 
hogy mit 3karl kijelenteni lslen, akkor korunk története 
a Jelenések Könyvének legjohb mahryarázala les~ l>s mrg
értjiik, hogy a könyv azért volt évezredekig ,;lepecsétPlt" 
könyv, mert a megértéséhez szükséges történelmi betelje
sülés hiányzott. Mennél jobban haladunk a történelem vl>gc 
felé, annál könnyebb lesz a könyv magyarázata. 

Ezek cWrebocsálása után most nuír térjünk viss•z.a a 
16. fejezet utolsó verseihez. Említettem, hogy az új fejeze
tet a 19. vers második felével keillenc k<'zdeni. 

87. A SZIGET ÉS A HEGY SZELLEMI .JELENTI~SE. 

, . .Isten emlékezetébe jutott a 1wgu Babilon, lwgu -;za
ragvá indulatának borával telt polzál'ból megitassa. Ekkor 
minden sziget elmenekült s heg11ct nem lehetett i<Jbbé 
találni; az égből· pedig talentumnyi nagy jégeső esett az 
emberekre. S az emberell a jégeső csapása miatt káromolták 
Istent, .mert ig.en nagy volt annak verése." 'l\lpst múr !út
juk, hogy itt a fizikai fogalmak s•zellemi fogalmak képei, 
hordozói s így a nyelvezet apokaliptikus: minden fizikai 
fogalomhan egy megfelelő szellemi fogialmat kell olvasnunk. 
Sziuet a tengerhez viszonyítva a szilúr<lsúg érzékell<'fííje, 
tchM a sziget az apokaliptikus nyelvben a népt.'k hullúmzú 
trngt'nrn.~Iyl>hen ~.zervezetf eomhc1~küzüsséget jelent; dc nm_n 
az egész szervezett társadtalmat, mint a föld, hanem annak 
egy körülhatárolt darabját, tehát egy országol, egy kiriily-
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.súgot. A J1egg már Zakariás és Dániel apokaliptikus nyel· 
vében más szellemi hatalmak ellen fölemelkedö tekintélyt, 
Iöleg politikai hatalmat jelent, Zakariásnál Isten ellen föl
emelkedőt, Dánielnél a világbirodalmak ellen fölemelkedőt. · 
(Zak. 4, 7; Dán. 2, 34. 35.) Sziget és hegy tehát ugyanaizt 
a fogalmat különböző szempontokból. mutatják. A „minden 
sziget elmenekült" mondat ma·gyarázatát a 18, 9. skk adják, 
melyek szerint a föld királyai, ai politikia,i szervezetek urai 
.a paráznát pusztulásakor magára hagyják. A „hegyet nem 
lehetett többé találni" mondat pedig azt fe<jezi ki, 1hogy 
Istennel sziemben minde1~ nagyság el fog tűnni, mint a 
Zaka~iás hegye; tehát azok, akik a parázna sorsát ki akar
ják keriilni, újabb ítéletnek futnak neki. ( 19, 19. skk.) 
A parázna után a veres fenevadra fog lesujtani Isten, hogy 
minden Isten ellen fölemelkedő emberi nagyság a porba 
hulljon. 

88. A JÉGESŐ SZELLEMI ÉRTELME.-

Még egy fizikai kép vár magya!fázatra .. Micsoda szel
lemi jelenséget példázhat a jégeső kopogó, riasztó, nyájla
kat szét.verő ús megvadító túmadása'/ 'A tiszta szellemi világ 
szünetlen ostromát jelentheti az istenlclenségben kújelgö 
-emberek ellen, a lelkiismeret szünetlen figyelmeztetését, 
mely már az ötödik kürtszó csapásánál az öngyilkosság 
kívá.uúsúba sodorta a megszállott emberiséget. Mint a jég 
óriás szemei, d viselhetetlen sűrűségben úgy f og.nak érkezni 
azok a csapások, csalódások és új szerencsétlenségek rém
hirei, melyek az Istentől elszakadó emberiség figyelmez
tetésére küldetnek. A társadalom összetartó erői meglazul
nak, az államok gépezete csikorog, mindenfelé veszélyes 
szakadékok tátonganak, régi kipróbáltniaik hitt oszlopok 
megroppannak. A társadalom alatt· inogni fog az alap, 
melyen fölépj.ilt. A jognak nevezett jogtalanság, mely a 
kiváltságosak érdekeit szolgálta; .az emberiességnek (huma
nizmusnak) nevezett állatiság, mely csuk élvezni akB!rt s 
a maga étvágyának kielégítésével törődött; a tudományos 
·vívmányként ünnepelt is.tentagadás, a szépnek kikiáltott 
a1ljasság és sátáni öntetszelgést rosszul f edö vallásos máz 
mindig. kevésbbé lesznek képesek az istentelenség szétbontó 
erőit visszatartani. Csalódás csalódúst fog követni; a kultúra 
párf ömös ízét ·mind émclyílőbbnek ta1álja a világ s las
saukint magától meggyülöl mindent, amit azel<Ht rajont;va 
magasztalt. A csalódások, mint siíriín kopogó jégeső, ostro
molják az embereket s olyan le1kiáUapotot idóznek elő, 
a.milyen nem volt még, amióta ember él a földön. (16, 18.) 
A folytonos rázkódások lassankint aláássák az emberek ön-
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bizalmát s egy Ielk.i világrengést készítenek elő, melyben 
a nagy város társadalma három részre szakad, hogy mint 
egykor a babiloni torony építésém~l, most a kultúrai ~s 
civilizáció cs,úcs.pontján ugyanaz uz isteni ítélet frjc utóI 
az embereket: nem fogják többé megfrteni egymást. 

89. AZ ANTHROPOMORPHISTICUS KÉPEK HELYES 
l~RTELMEZÉSE. 
„Isten emlékezetébe jutott a .nagy Babilon!" Isten bcils<> 

világába leereS1.Zkedni nem tudunk; 1111.~gi·s azt kell g0:11dol
nunk, hogy a:Z öntudat szflk köre s az cmlék·ezús nagy 
raktára között Istennél kiilönbst>g nincs; Isten mindent tud 
s amit tud, iUz sziinteleniil szeme ·eiWtt is van;· mindent egy 
pillantással útfog és midenunel egyszerre számol. Azt mon-: 
dani tehát, hogy valami Istennek emlékezl'.tébe jut: anlhro
pomorphismus, vagyis emberi tulajdonsúf~oknak Istcnre
ru hazása. A?- ilyen anthropomorphisticus képek a hihlia
kritikusok ·számára kezdetlül fogva botrúnykövcknck sz{nní
IGttak; d·e• az ilyen botrúnkozúst komolyan vennünk nem 
kell. Aki meg akar Lolla!lli, kő nélkül is meg fog botlani. 
Mi gyarló emberek Istent nem tudjuk másként megérteni, 
mint sa,ját lelkünkön keresztül. .Jogunk is van· r{1, hogy 
sajút emberi lclkiinkön kereszliil próhúljunk meg llozzú 
kapaszkodni, mert az Ö képére teremtettünk. Anthropo
morphisticus _képeket a pogányság is gyakran használ s a 
racionalizmus -ezeket a képeket is helytelenül értelmezi. 
A racionalistúik, kik mindent az ember lelki világából fej
lfülés útjún magyarúznak ki, <logmújuk szerint idiSrcndheu 
mindig cWrc teszik 3~z ahtcsony:.ihb~t é·s tökt>lcllcnchhet, 
utána helyezik a magasahbrcnclííl. Ezi~rt nevezik a modern, 
elfajzott, vad n{•peket primilíve1rnek, noha ezek az emberi
ség elgyerekesedett, kivénült aggastyúna:i. A pogány vallá-· 
sok épen annak következtében keletkeztek, hogy a kcz<lcl
ben csak kép gyanánt használt ianthropomorphisticus vo
nást később valóságnak vették s ezz·eil az Istent emberi szín
vona~lra rántották le. A Biblia abban kiilönbözik cgykorít 
pogány írásoktól, hogy az Isten l>s ember között levü .sza
kadékot nem hidalja át; Istent meghagyj.a az ember fölött 
végtelen magosságban; de azért Istennel rokonnak tartja 
magát és s1reretetteljes simogalás•sal úgy beszél Islcnröl, 
ahogy emberHeg képes rít l-s Isten megbocsátja ezt a gyarló 
felfelé való kapaszkodást; süt ű muga ereszkedik le az 
ember színvonalára és kijelentésében is ilyen emberi kifeje
zésekbe öltözködik. Nekünk persze _.az ilyen emberi burok-
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ból meg kell próbálnunk .az isteni valóságot kifejteni. Vaj
.ion mit jelent az, hogy valami „Istennek emlékezetébe 
jut?" 

90. MIT JELENT AZ ISTEN EMLÉKEZETÉBE JUTÁS? 

Isten a maga, végtelen türelmében teremtményeinek 
megadja ai7Jt a szabadságot, hogy belső természetüknek meg
f elelöen a maguk választotta úton kif ejlödjcnek s ehhez a 
fejlődéshez ·erőt, értelmet és élet'el ád nekik. Századokon 
keresztül hagyja a népeket fejlődni; ezredéveken át az 
emberiséget éts elviseli a l~cnnük levő gonoszt. Egysrer 
4itzonhan 1>ontot tesz ai fejlődés után {~s ítél. Az ítélet idejét 
lilZonhun nem önkényesen, szeszélyböl vúl.as,ztj.a, hanem ak
kor, amikor a fejlődő egyén vagy núp magából „mindent 
kirrukott", amikor Isten ·el}ütt egl>szen. kHerült, mint egy 
kiterített szünycgtekercs. Az „evolució" szó is ily kiterülést 
jelent s ez az evolució egyetlen helyes értelmez:ése. Ezt a 
k.iterülést megérésnek nevezzük. A megfrés pillanatábru1 az 
addig türéss·el félrerakott egyén, nép vagy társadaJom újra 
„kéz:be kerül", mintba Isten e pillauatban gondolna reá s 
ezt a rúgondolást. ezt az ítéletre va.Jó eWúllítást nevezziik 
Isten emlékezetébe jutásnak. 

91. ISTEN INDULATA. 

„Isten emlékezetébe jutott a nagy Babilon, hogy 
haragvó indulatának borával telt pohárból megitassa.'' Az 
„indulat'.' meg.int anthropomorphisticus tkif'e1jezésként hat, 
noha be kell ismernünk, hogy az „isteni lélek" bclsü alkru
táról semmit sem tudunk, .hisz még az emberit is alig is
merjük! Az embel'i lélek két fő munkáját az értelem és a 
kedély végzi. Min<lkellü u szív munkújál készíti eUl, mely 
az értelem és kedély munkája felől u tlönlésl meghoz,z1a•. 
Ezt a döntést az érlelem munkájában ítéletnek, ·a kedély 
munkájában akarásnak nevezzük.*) Hogy Isten belső élete 
milyen, nem tudjuk s csak emberi analógia kaposári felfelé 
mászva, emberileg mondjuk, hogy Isteniben is van kedély 
-vagy indulat. Ez az indulat sokáig lefojtva vár. De amikor 
a bűnös hazugsága kiderül s belső romlotlsúgai kiterítve 
látható, a lefojtott indulat megindul, hogy lesujl_§,on s a 
belső hazugságban élő bűnöst az élet és hatás atlkalmától 
elvágja. A kedélynek f téletre indulása a harag. A harag 
csak akkor- bűnös, ha· ha~ugsítgon alapul, igazságtalan 
törekvésből fakad. Isten haragja csak igazsúgos lehet. 

*) L. szerzőtől A Hóniai Levél függelékét 1 
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92. A HARAG POHARA. 

·A pohár szellemi értelemben az összegyüW isteni 
indulat összesége. Ez az indulat úgy gyíílik, whogy a bií
nösben a hazugság gyűlik. A megtérö, híínvalló híinösrc 
Isten nem haragszik; de az ellen, nki híinél elrejlcgcti, 
szúpíti, gyűlik a hwrag, mert a hií1trejh;s t-s szépítés J1azug
~itg. A hazugságnak u parúznúhan való össz;cgyííl1.\~e 
gyűjti lstenben a haragot össze. Egyszer a mérll>k ítl is, 
ott is betelik s a pohár kicsordul. Amennyi ru hazugs:íg volt, 
annyi haragot kell a bűnösnek megin1tia, annyi hiinlelést 
elszenvednie. A hazugság clre,jli, étkss(> teszi a biínt; a 
hazugság emberi szemek eWl eltakarja a poharat, mclyhcn 
a1. isteni harag gyíílik. A törlénelcnmek vannak rPjlclt 
fiókjai; a harag pohara: is rejtett. Ahból, amit ·mi lúlunk, 
nem lehet a jövőt megúUapítani; de ha a rejlett fiókok 
tarla:lmál ismern6k, jobban tuc111bk, mit hoz a jüvií. ·A rd
lctl fiókok Istenben vannak. Me11r111'•l meghillehh s oltho110-
sn};b valaki,_ Isten szívében, annÍll johban tucl,ja, megérzi, 
mi rejlik az idük méhl>hen. A nagy paor:ízna víd:ím {•leld t'I; 
az l~mheri !kultúra gazdagodik: a híínösük Plhizakoclnak: cl<• 
nem ez a Yalósúg. A vailósú~ lslen cmlékczelflwn van! 

Vili. A hét pecsétes könyv megnyílik. 
9:3. ~ll NYITJA MEG A Hl~T PECSÉTES KÖNYVET? 

A Jele11t~sck Könyvének eseményei aköré a lu;l 1wcsl'+ 
lel leid1rt lekeres .körl'> csoportosulnak, melyf't u lúlnok a7. 
<~gi trónuson ÜWnek kezéue.n megpilhmlott (5. f.) s mely
nek fölnyitiisúra egyetlen tercmlml-ny sem bizonyult mél
tónak. Helytelen az a· füÜogús, hogy e1m0k a könyvnek 
tartalmút azok .a csapások képezik, melyek a könyv ki
nyitásakor az cmberisl'~grc zúdulnak, mert a, könyv csak 
akkor nyílhatott ki, ha már mindenik pecsét lefejtödöit, 
vagyis a csapások a p'€csétekhez csatlakoznak. míg ·a könyv 
tartalma a csapásokat követö isteni szabadítás. Ezért vúgyik 
a kön~·v megnyihísára az apostol c."~s e1zért fakad sírva, 
mikor arra nincs remény. Ezért nm, hogy a könyv meg
nyitúsúra csak egy lt'ny mc."•ltú: Az, a:ki a pecs{~lek esapú
sainak szorongúsút úrlaUanul sajút lcsl{•hcn sz<'11ve<llc cl 
el<Jbb, a Bárúny. A könr' pecséte a bfü1 rnialt ldmondoll 
isteni ítélet; .amikor egy ítélet teljesül, a! pecsa lepattan. 
Az ílflelekel Az kiil<li, aki uzokut eliíhu maga sZl'llV'Ctllc el; 
tehát a csapús csak annak nehéz~ aki 11cm az 0 irgalmas, 
szerelő ke.zfhül fogadja azt. A csapúsokQn .Jézussal és 
Jézus nélkül lehet iitI.neuni. A e~apások céljai uem u hiil)-
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tetés, hanem a hamissúghoz tapadó emberi akarat meg
törése, a .konkoly és búza ketté · választás,a, a válaszlottak.
ban annak a forró fohúsznak meigérlcU·se, hogy n mai 
világkormányzatot Jézus uralkodúsa: vúllsa föl. . Ezért az: 
.egész könyv v{•glanulsúga e,z: „Igy szól, ki e lanusúgokat 
teszi: Bizony, hamar eljövök! Bizonnyal, .Fl.ij el, .Jézus 
Uram!" (.Jel. 22, 20.) A. könyv folnyitúsúnak akadúlya te
hát nem a hitetlenek grnioszsúga, hanem a hívüknck a 
mostani világgal \·aló mcgclégedt."·se s annak az imádságnak. 
<'rőtelenségc: Jövel, .lézus Uram! Nem józ.an dolog bút az 
Isten igércteit, a l·eljcsüll>s jeleit nem vizsgúlni; chclyctl 
Márta-jótékonykodással, világjavítással foglalkozni, mert 
l-pen a hívőknek ilyen lclkiiletc hátráltatja J(>zus cljöve
·telét. Ajánlatos clíenben .Jézus eljövetelének ígéretét 
t>s a vele kapcsolatos ·egész kérdéskört állanclúan, de józanul 
l>s bibliai fegyelemmel túrgyalni s a világol az Istentől 
megígért jövőnek a fény{~ben megismerni; mert csak ezzel 
a látással lehetünk józan imádkozók és hü hizonysúgtcvük. 

~)-!; AZ EZEHÉVES BIHODALOl\l LAKÓI f~S UHAI. 

Amikor a pccst."-ll'k s a pccst'.·l'eikhc f oglall kiirtszavak 
{•s csészék csapásai munkájukat clvt'.•gczik s a V()lcgény 
fogadására ai menyasszony felkészül, szóval amikor Jézus 
eljövetelének két feltétele teljesül: a földön a következi) l•~sr.: 
a helyzef. A menyasszony, vagyis az egy húz lll'tn lesz löhbt' 
az emberek közölt, hanem elragadott úllapothan. Ez a:r. 
tclr.agadtatás abban különbözik Jánosnak patmosz'i clrogad
talásálól, hogy utóbbi csak szellemi volt, így lelÍitt ai 

apostol az elragadtatás után visszatért a mostani testi 
életbe; míg az egyház elragadtatása testi is lesz, tchúl fei
Unnadás eWzi meg. A tesH elragadtatás állapotáról némi 
sejtelmet nyújt J éz~snak feltámadús utún való állapota, 
mozgása s emberekkel v.aló érintkez.ése. Az egyháznak az 
e7eréves uralom alatt elfoglalandó helyzetéről semmit bő
vebbet nem tudunk; egyébként uem f eladatrmk ilyen kér
déseken törni a fejünket, mert már erre az :lllapotra· illenek 
az apostol ·szavai, hogy amiket szem nem látott, f iil ncnt 
hallott s emheri értelem ki nem gondolt, olyanokat kl-szítetl 
Isten a·z őt szeretülmek. (1. Kor. 2, H.) Ugyanakkor a 
fenevad és a hamis próféta testestül vettetnek, a kt'.·nköves
tüzes mocsároo (l. 195.), vagyis a kárhozat végleges úlla
J>Olúba: · számukra vissz.atérés többé nem ·tehetséges. 
A visszatérő Kris.ltus <~s válaszlottai ellen támadók screg-'t 
megöli Jézus szava (a szájából kijüvü kard); de ezek cs.a.k. 
a h.alúl martalékai lesznek, úgyhogy végleges ítéletre most 
ml-g nem kerülnek s a második, nem okvetlen boldogító 
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. sem a· vá1a&ztottak. ·sem ·a mos.t meghalók csoportMba nem · 

J· 

. tadozván," tovább is 'ugyanabban az állapotban marad és:· · · 
átmegy· a·: következő korszakba, melyben Jézus - .a Jele
nések Könyvének szavai szerint - ezer .esztendeig fog 
.uralkodni s Vele együtt uralkodnak azok is, akik. .a! fenevad 
bélyegét . nem vették magukra, tehát a győzedelmesek. · 
(Jel. 20, 4.) Ez a.z ezervéves <birodalom vagy millenizmus. 
melynek ezer évét azonban nem szabad számmennyiségben 
szúmftanunk, hanem a számszimbólika sza·bályai szerint 
csalt egy hosszú kerek korszaknak vennünk. _ 

?5. A NAGY VÁLTOZÁS. 

Mi 1-esz sátánnal e hosszú korszak alrutt? Jel. 20, f.....,... 
3-ban olvassuk, hogy lánccal megkötözik és a feneketlen~ 
mélységbe vetik. (1. 165., 193.,. 216.) Ez annyit jelent, hogy 
~átánnak a képlege.S ezer esztendő elteléséig nem lesz mód
já'ban működni, tehát kísérteni ·sem. Az emberi társada!lom 
gonosz sugallatok. és vezetők nélkül abban áz irányban fej
lődhetik, amelyet az új urak fognak megszabni és sugalni. 

·.Még mindig megmarad a·zonban az önkfsért~.s lehcWsége„ 
;mert a kormányzottak, a. föld ön akkor élö emberek a 
büritöl megrontott . lelkiségben élnek s így a testiségire haj
lamosak~ De az egyéni h.a•jlamQkat vissza fogja szorítani az 
új korszellem ·S így ,a közület fejlődése egészséges és szeUemi ' 
lesz; Jegföljebb , anuyi lehetséges, . hogy a.kinek ez az uralom 

,.,: 

nem tetszik, az félrehúzódik.. tőle. Ezt az uralkodást vas-: · 
~esszövel va1ló umJ:k9d~sn!ak jellemzi.' J~zus,. tehát a jónak,',,,/ 
és igaznak :Parancsuralma lesz. ·(Jel. 2, 27; '.v. ö. 247.) ,Az.; · · 
isteni akarat tehát · ebben a korszakban minden akadályt · 
letör, mely megvalósulása ellen támad. Akkor majd ·nem ;; :; 
szállhat ilyen panasz az ég. Jelé: M.iért engedi meg Isten , 
a rosszat 'l I Ám·· akik ma ·is elégedetlenek Isten világkor- · 
mányzatával, akkor m~jd amiatt fogn.a•k zúgolódni, hogy 
uem tehetik~ amit akarnak, Isten· nia is angyalain keresz.tül 
ulósftja meg akaratát: akkor egy könnyen-véren át nevelt . 

' s minden próbában hűnek tal~It sereg áll még szolgálatára: 
a .választottak, a föld új urai, ltjk multjuknál fogva a 
kicsinynek, elnyomottnak, alázatosnak lesznek gyámolílói 
és szolgái. Megkezdődik •a szolgálva uralkodás, melynek jel- · 
szavát az ú. n. felvilágosult abszolutizmus halÍgoztatta, de 
amelyet az emberi ·természet önzö és' rabló volta miatt még·, 

·csak meg sem kezdhetett.· Mi más· lesz minden akkor, há ·· , 
azok fogják kormányozni ar világot, akik Jézus iskolájában:">):' 
tanulták meg a s~olgálatoU Hogy fognak gyógyulni az é~- .: : ;'.;~:. 

· .. aredes sebek, · melyeket családi, osrdály· és nemzeti . ell~n~ \.~:.\~ 

' >~; 
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.. ;~ .. ~,'··<.;::~,„~~z:ir'~~:~~:~t.q'.:-~:?:~~t• 
Hétek,}ütöttekf. 'i:I9gy. fognik.p UjJQnganLa ·, megsegUeit" szegé,'.;}}'(; 
,~•yek,;:a ~·fölemelt· lesujt~ttak, a megkeresett árvák s. a meg„:: ··· 1 ;): 

„ -.fgasztalt sírók! Hogy fog a ,szeretet e világra. hai'matkén~ · " 
~r; aláperm~tezni," virágillatké~l mindent. betölteni, .~cagá~~ · '· 
i~> 

1 
· · ként. mmdenen átcsengem 1 Mert mmdenen, anut az. UJ 

~L;"; Yilágurak tesznek, Jézus neve fog áthangzani. Csodálatos 
.i(''. ' lesz· a· változási . ·· . 

r 96.' AZ EZERÉVES 13IRODALOM R9SSZ HIRE. 

Sajnos az ~eréves uraLkodás fogalmával az emberek · 
:,'„ : olyan te5ti tisztátalan és önző vMadalimakat kötöttek össze, 
~:' melyeknek a Bibliában semmi nyoma.; mégis fanatikus )lit ... 
. ,;,:. tel várl{tk ereknek teljesülését. ; ~gyes csoportok ai · maguk 
~;"".· · , :•ralmának~, · kezd~tét_ s. ·ellenségeiken~. veendő bosszújiµmak 
ti~,,· · alk,almát': várták · az. ez~réves uralkodás.tói. Minden · bihlia,i 
rl~.„ '· reménység' ösellensége, a racionalizmus, nem tett külön~ ' 
;.;'·:< ·séget biblia, és emberi h~zá.toldás k~lt, hanem a kel
. · :tőt együtt. ítélte el. A •racionalizmusnak nem é~n az önző 

testi , képzetek fájnak, melyeknek e világi megva1lósulása, 
nagyon is szájuk íze szerint való, hanem épen az fáj nekik~ ' 
hogy ennek ·'vége. lesz s Jézussal új uralom jő a világba~ 

. ".. Ok azt tartják testiségnek és alacsony képzetnek, ha a 
· .· · testit a szeJleminek, az önzést a szolgálatnak alá kell ren-

. delni. Azért nincs okunk az· ezeréves uraloin képzetét, sem ,:· ... 
~~:~ .. a .Krisdus ur.ailmának megvalósulásáért való buzgó imád-
~(~.', kozást szégyelni 1 · . 
#• ' '• ' 
:~~;·. 97.· AZ EZERÉVES URALOM ÉSZSZERŰSÉGE. 
~i;:.,. : , ' ' '„„ '. ' i 

·:·.~:/„' · 4 Bibliának az ezeréves uralomról adott tanítása nem 
~.·.·~.'~.:.;.,.· . .::„~,· .. testi, mert. nem test, han~m a szellem diiadalát tanítja: a~.· 
~.. anyagon. Ma pénzvágy, élvezetvágy és erőszak kormányoz~ ' · 
("::.. 2ák a világot; ma a politikusok bűnnek la·rtják„ha népeik- \·· t?, nek kihai:@ltt:·,,te..sti .·clö11yökböl a ~gényebb. népdmek
:~~> ,„ 'failamit áteiik~4~k; ma a külső erőt, a hódítót imádják; 
~f.<· .. ipa a testi er~J'-~'::szépség állanak az érdeklődés középpont
~r . jában. Az ezeréves birodalom ura olyan valaki lesz, aki az 
~.:'.'/. előtte leyő. örömért a mo!Stani világban szégyenteljes ke
~::::,, ~ r~sztet sz~nvedett (Zsid '12, 2) s uralkodótársai azok lesz~ 
~~:.:'· ~' 'akik· Öt követve, gyalázatát hordozták. Akkor ök a 
~1:',;, most elmulasztott örömöt fogják aratni. Ak~ a!Z ezeréves . 
~~.r;· birodalom fogalmát Aetstine:k mondja, .-az a hegyi beszédet 
~;rQ·:.;'.tartja.:testinek,, melynek bOldogságigéi a szegénynek. ural
t•;:>:.;:;~\f><lá.st, · "5!~sfrónak vigasztalást, a SIZ!elidnek földbirtokot ígér-
. · · %1~~;,:· AJDi\ a boldogságigék. ·ígérnek, mindaz az ezei:éve~ 

. 1.,;1.:\ 11tal9m. ahl_U valósul .meg. Akkor valósulnak meg a, Miatyánk 
;~;~)'e~0k~rései: · i} megszentelik az Atya! nevét, 2) . megvalósul:; 

·A71~sr1,~:~;:;,:~i~:)L~<ú~:·, . 
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·Krisztus uralkodása, 3) megtörténik a földön Isten ak~rata. 
És ezt nevezik a racionalisták ala:esony vagy testi képzet
nek! v.agy azt tartják képtelenségnek, hogy Jézus eljövetele 
utún nem azonnal a v(•gleges megújulitst ígéri a Szentírás, 
hanem a mostani földön egy közbevetett korszak kezd<'>dik? 

• Ei a közbevetett korsz.ak .azonban igen észszeríí, ha meg
gondoljuk, hogy az antikrisztus uralma alatt a tömegek 
kényszerítve lesznek a fenevadnak való mcghódolúsra ·s 
így ha a!Z utolsó ítélet nyomban ·ez uralom ulún következ
lll~k, sokaknak nem volna módja szahadon, teljes tudattal 

• választani sátún vagy Isten közölt .. h;zus <>zeket a·z elvakí
tott embereket nem fogja egy elsielell utols6 ít<-l<>tlel 
'örökre ehetni, hanem miulún az <>zeréves hirodalomhaR 
vz ellcukez<) kényszert alkalmaz! a· nliik szemhcn, alkalmat 
ad még egy utolsó vál.aszlásra. Ez az utolsó vúlasztús már 
nem a hit alapján fog végbemenni, mint a.z cgyhúz úllú~
foglalása, hanem a lálús alapján, mert úgy sútún uralmát 
a fenevadon kcreszti.il, mint Isten uru·lmút a Bú rányon kt•
rcszti.il az emberek nkkor m{1r lapaszlalalhúl fogjúk 
ismerni. 

~)8. SÁTAN MEGKÖTÖZÉSE. 

Termés:zctescn sútán megkülöz{•sét is gúnyosan .lem•~ 
solyogják a racion.alistiík Persze ())( ezt nem tudják má~
'ként elképzelni, minthogy egy nagy szúruyas angyal lerepül 
ilZ {•gbül a földre, olt megragadja a szarvas„ sz.ukúllas ör
df1göt s kél nagy vasliinccal összekütözi; azutún valami 
szíík kútba tus~kolja bele, hogy a. föld alú keriiljün. Ezek
nek a racionalistúknak sejlchniik sincs a szclkm hafalmií
ról, a testi világon túl levi> szellemi vfüigról; annak a földi 
'Lcrendezésekhez hasonló berendez{·sérül s arról, hogy :i 

festi világnak nincs önmagában léte, hanem csak a szel-
lemi vilúgnak visszaliikrözödése. A Bihlia k{·1wi a szellemi 
-és testi vilúg analógiáján alapul11ak. Van szellemi hörlün 
és vannak szellemi láncok; Juci. 6. szerint a szellemi hlirlö11 
a sötétség, meilyet. Isten húrmikor teremlm{•nyeinek IPlkt-rc 
l•ocsáthat s iíket a miíkö<léstfü elvúghatja. 

'99. AZ EZEREVES UHALOM LÁZADÓI. 

Említettem, hogy sútún flolrctaele ntún is lcs.z a füldött 
kísértés, mely a Krisztus uralkodúsúnak úldúsail lúlú embe
riség cllenállásúból l-hred. A rl-gi önzés megpróhúl utut 
törni; a n~gi hatalmasok megpróhMják helyüket l-s jogai
'kat megla·rtani; a régi hazugsiíg mocsarni itt is, olt is IUl~g 
-!illanak az emberek emlékezct(>hcn. S nz igazság acPllcvegö
'jéWl fázó hazugok, a megszégyeníh~H igazsúgtalanok, a fél-
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reállitolt erőszakosok, a s.zeretet melegét el nem viselő ön
zők (•s a. napfénylűl szívük bensejét rejtő tisztátalanok. 
lassankint félre fognak hÍ1zódni. l\lost cserélődik a helyzet. 
Mig a fenevad l>irodalmúban a napba öilözött asszony 
111euekült a sivatagba, most a napfény ellens(·gei fognak 
Yisszahúzódni a szent kultúra és a szeretet civilizációja 
elöl a föld négy sarkúra (Jel. 20, 8)", vagyis a·z új civilizá
ción kf viii. Nem azért húzódnak vissza m.a1jd, mert üldözik 
őket, hanem mert az új uralomma:l egyet nem értenek és. 
annak küzéls<~gét elviselni nem képesek. 

100. SATAN ELOLDÁSA. 

E sajátságos népvándorlás befejezésekor, mikor az ÚJ. 
konkoly .az új búzútúl önként elválik, Isteü még egyszer 
módot úd arra, hogy kiki nyiltan megmula!S:Sa belső titkos. 
törekvését. Az ezer év, azaz egy befejezett, kerek fejlő
dés végén sátánt f eloldjúk a láncoktól, vagyis Isten a ho
mályt elveszi szemérül. Nem kell hosszú iclö arra, hogy 
sálún al7J ttj helyzetet úllekiutse s természetes szövetsége- , 
seH felfedezze. A hosszú magúba mélyed(•s úllal csak a 
bukott clüJyf dühe nütt meg, úgyhogy flws mohósúggal veti. 
magút az úl<lozatra. A hazugok, lörvl'H)'lelc11l'k, erüszako
sak, önzük és tisztátalanok szellemjelenéseket kaipnak; új. 
isten létérfü győzüdnck meg; a levegö újra megtelik gonos·z 
szellemekkel s azok az embereket megszúlljúk. A sötétsl'g. 
ltátor, majd szemtelen, végül elbizakodott lesz. Hatalmas 
szervezkedés indul meg, hogy a „mulyúktól", a sz·eretet 
srzolgáitól a föld uralmút clragadjúk. Még egyszer s utol- . 
jára megszerve:mel< ai szentek túbora ellen egy támadást, 
melyet fanaHzúlt ördöngösök elvakult diihiikhcn indíta
nak. L. 153. 

101. AZ UTOLSÓ ÍTÉLET. 

l\likor aztún minden földön l>lü ember h<'lsü indulata 
kt>tiyszer nrlkül napvilúgra jött s kiki szahadon ahhoz a 
túburhoz úllolt, melyben jól l-rz.i magiit: ell>rkczik az utolsó, 
végleges fü~let órája s trónusok, vagyis tekintélyek emel~ 
kednek föl, hogy ítéljenek. l\lily csodúl.a,tos isteni Lülc!.cs{·g 
hozita ·a híínös emberisl-gel eddig a pontig! Az ezer eszten<lfr· 
s az uzl küvcW rüvi<l alkalom tH;lkiil, ú1ellyel mindenki 
szahadon vúlaszthatta 1~1eg, hogy kihez tarlozik, sokan azt 
mondhatlúk volna: Uram, iwm lúltuk, mirül Ytm szó; meg
kötözöttek voltunk! Most nem lesz mentség! Az ítélet nem 
E"rnberi képzelek s•1crint fog véghcmenui. Nem lesz sorban. 
állás, nem lesz várús. A halottak feltúmndnak s minden· 
kinek külsejére lesz ráfrv.a'- lelke {>s ítélete. Egyszerre egy· 
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villámfény sujt le s mint sötét teremben magnéziumf ényro 
az .arcok, tűnik fel mindenkiinek addig tudott ítélete. A miu
cent betöltő isteni fény elöl az elítéltek hátrálva fognak 
menekülni s mindenki önönakaratáva1l találja. meg helyét, 
egyik a szeretet ragyqgó fényének összeköt() hatafo1ábau, 
másik a külső sötétségben, melynek sírása s dühödt fog
<:sikorgatása is elviiselheWbb. leisz, mint J.steu tekintete elölt 
maradni. A könyvek megnyitása az emlékezet és önismeret 
megnyitása lesz. Az élet könyve a választottság tudata, me
lyet I,stein boldogító szeretete húz alá. A választotlak, az elsi 
feltámadás részesei, nem kerülnek ítélet alá. Sát{m örök 
ítélettel vettetik a tüzes mocsár tehetetlen tespedésl'·bc. 

102. A ZSIDÖK VÉGSŐ SORSA. 

Mielőtt az utolsó nagy változás tanui lennénk, nehány 
régi fogailmat kell az új világban elhelyeznünk. Hol lesr. 
lzráel az új világban? Sokan a 7. fejezet 144.000 elpecsé
teltjében akarják látni Izráelt, :amint .a: nagy nyomorúság 
elől ,elragadott egyház szerepét .a• földön átveszi. De a 
12Xt2.000-nyi sokaság .a minden oldalról 12.000 futamatot 
mérő meillnyei városnak felel meg; arról pedig azt halljuk, 
hogy a!Z az egyház, Krisztus mennyből leszálló felesége. 
A napba öltözött asszony képébe sem lehet lzráelt bele
öltöztetni, mert nem ennek hizonyságtevü magva hatol be 
az égbe, hogy sátánt onnan ledöntse; Jézusra sem alkal
mazható a mennybe ragadott mag képe, mert .Jézus szüle
tésekor az atS'SZony és a sátán viszonya nem a~ akkori té
velygü zsidóság és a sátán viszonya volt; a zsidóságot 
sátán Jézus földi élete idején különösebben nem üldözte. 
{Jel. 12, 4. 12-17.) A Jelenések Könyvében a testi lzrácl 
két alakban jelenik meg: 1) mint sátán zsinagógáj.a! s 2~ 
mint az egyházba megtérő válas·ztott mag, mely azonbam. 
az egyházhoz la!rtozik. (Jel. 2, 9; 3, 9.) Az ezeréves biroda
lomban kezdődik lzráelnek, mint megtérő né.pnek a szerepi(~ 
s ekkor bííneinek nagysága ()t a bűnbánók elsfijévé teszi. 
Mint aii ·els() biínbánó, () lesz az egész emberiség vczctfije 
a megbántott Messiás elfogadásáhan és szolgála:tában. Ar. 
új teremtésben Izráel külön szerepéről nem olvasunk; ak
kor, úgy látszik, a nemzetek soraiban kell <>t keresnünk. 

103. A POGÁNYOK VÉGSŐ SORSA. 

Sokat beszéllek az emberek iarról, hogy mi lesz a mcc 
nem térő pogányokkal, kik Jézusról nem hallottak s • 
bünhocsánat ismerete nélkül haltak meg. A „pogány" szó 
nem bibliai; cs.ak .az ókofli keresztyénség későbbi századai
]Jan akkor állott elő, mikor a báh·ányimádás a hódHó k.e-
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resztyén egyház elöl a falvakba és tanyákba húzódott 
vi·ssz.a:; pogány t.~myait jelent. (Latin paganus-ból.) A Bibliá:.. 
han olyankor, mikor a magyar pogáinyt fordít, „nemzetek" 
(ethnoi, etlmikoi) úll. Ez alatt pedig a nem zsidókat kell 
érteni. A Jelenések Könyve legnagyobb rll\Sz.étben is meg
tartható a szónak ez a jelentése; bár az lassan átformálódik, 
úgyhogy a;z. űj teremtésben a nemzetek az egyházzal s már 
nem a zsidó néppel állanak szemben; süt ekkor már a zsidók 
is köz.éjiik számítanak. (Jel. 22, 2.) A nemzetek, azaz az 
egyházhoz nem ta•rtozó emberek, a fenevad uralkodása alatt 
.sátáni szuggesztió z·sákmányává lesznek s részlvesznek az 
antikrisztus imádá·s{lba!ll. (Jel. 13.) Krisztus visszajövetele· 
kor rettenve látják be tévedésüket s a „vasvesszö" kormá
nyának kénytelenek engedelmeskedni. Idővel egy részük 
belátja :a l{risztus uralmúnak igaZ1ságál és önként Krisztus 
oldalára áll. Sátán f eloldozásakor azok, akik e belátást 
cltasiz.ították m'lguktó1, nyiltan Krisztus ellen fordulnak s 
ezzel az itl>lelre megérnek. Az új teremtésbe csak azok 
jutnak be, akik sátánnak ellenálltak. De mi történik 
u közben meghalókka 1; azok milliárdjnival, akik a!Z üdvös
ség ismerete nélkül ha1rnak meg? Vajjou igazuk van .a2ok
nak a szűmkeblüeknek, akik fiket mind pokolba taszítják'? 
Erre nézve a következőket mondhatjuk: 1) Isten a! halottak 
dolgát elzárta előlünk s aki e rejtett kérdéseket engedelem 
nélkiil ifeszegeti, ugyanabba a bűnbe ·esik, mint a halott
idézők (spiritiszták); 2) ha az élő nemzetek megvilágosítá· 
sáról Isten oly hölcs·etl tudott gondoskodni, mint a·z ezer
éves uralom alatt, akkor a halottak sorsát is rábízhatjuk az 
Ű bölcseségére; 3) a Biblia egyes helye1i halvány célzást 
tesznek ennek a1z eJ.intézésnek módjára s rámutatnak an-a, 
hogy ha a halottak nem térnek is meg, de megvilágosodnak. 
s aszerint, ahogy a földön rei1delkezésükre álló 'világossá
got fogadták, fog ez a világosság kiegészülni s fogják az 
addig rejtett kérdésekre a! fel eletet megkapni. (1. Pét. 3, 
18-4, 6.) Senki ll'em kap igazságtalan ítéletet; emberek, 
akik magukat keresztyéneknek mondják, lehelnek elfogul
tak és igazságtalanok; egy kézlegyintéssel elintézhetik pogá
nyok millióinak sorsát; de Isten nem lesz iga1zságtalan sen
kihez sem. Aki Jóná1snak a futónfrv<my példázatát adta, nem 
fog kezéből ok nélkül senkit kiejteni! 

104. ELSŐ ÉS MÁSODIK FÖLTÁMADÁS. 

A Jelenések Könyvének utolsó fejezetei kél föltáma
<lúsról és második halálról beszélnek. ú jt születés, új terem
tés és föltámadás részben egy fogalmat jelentenek. ·(Máté 
19, 28; Ef. 5, 14.) Az Isten új teremtése a szíven kezdődik 
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el: Isten új ·szívet ád belénk, a kős1zfvet hússzívvel cseréli :j, 
ki, ami azt jelenti, hogy az isteni hangok iránt úrzéketlen 
!\ZÍV szellemi (•rzékenységet kap. Egyelc'írc az új szív a régi, 
Líínüs lcslhen lakik s .abban nwgút ros,~zul frzi. A halúl 
mcgszahadíljn ugyan ai testi kís(•rlt;sektül, dt> (oh.•Hev(okeny
~{·g"i11c•k nagy rl-szi-(()1 megfosztja. A fellúumdáshan a mcg-
Íljult szív magúhoz mt'Hb lúkúst Jrnp; tehút ai szív üjmman 
~ziiletését a test föltámadása tesz.i befejezett mííveletté. 
Miért nem követi a szív újjáteremtését rögtön a test új.fá
teremtt'•se, a föltámadás? Azért, mert a szívnek a bűnös lest 
folytonos kísértései és próbái kiizütt kell megszilárdulnia 
s ha ez a megs1zilárdulús megtörtént; ha a lélek győzcdel
nH•ssé lt>lt, akkor készült el a menyasszony VlHegé'11YC szá
lllÚr:l. (Hóm. 7, 21-25; 1. Kor. 15, 58; Kol. 4, 12; Ef. f>, 
27; II. Kor. 11, 2; Róm. 11, 25.) Ekkor ért meg a lélek arra 
a feltúmadásra, melyről 1. Tessz. 4, 16. és Jel. 20, 4-6. bc
szé>hwk s mely azokra n{•zve, akik földi Hetl)khcn érik meg 
a fiillúmadús idiíponljút. u lest úlvúllozúsúval fog júrnii. 
(1. Kor. 15, 52; II. kor. 5, 4.) A választottaknak vagy gyö-. 
zcdelmcseknek ez .rn feltúmadi1sa kapta a Bihliáhan az elsü 
f iill<ímadás nevét. Hogy a .JC'len{•sek Könyve az elslí frllí1-
madús1s.'.ll kapcsolat:>nn csak azokat ·említi, akiknek .Jézus 
bizonysúglételéért fejökel vették, nem jelenti a többiek kizúrú-
sút; csak a kön~·v képes heszédt'·Iwz tartozik, hoay a fcj
vPl<>lhcn a l\risztusfrt való szenved(>s minden fujtújút ös1z
szefoglaJja. Az clsü lesszalónikai levél vilúgosan mi1ubzokat 
említi, akik Krisziushan haltak meg. A második feltámadás 
az utolsó fü"letkor lesz {;s mindazokrw vonatkozik, akik az 
clsi> föltámadásba bele nem jutottak. Míg az elsö f eltúma-
dás csak dicsőséges lesz; a második fcllúmadiís dics(iségre 
vagy gya1nz.a1ra történik, aszerint, hogy a le~tet f elvev(i 
l{·lclrnek mi felel ml'g. (.JC'l. 20, 12. 15; J:ín. 5, 25-29; 
Mútt'· 25, 31 skk.) 

105. ELSŐ ÉS MÁSODIK HALÁL. .„ 
Búr az l'/siJ JmM/ mihcnlt"t{>t a Szenlír:ís nem határozza 

meg, a kl-t fclh'ímadás analógiájúra n.z elsö halúl alatt a 
szívnek Isten szúmúra való érzé>kelleus{·gét kell tekintenünk, 
melynek a közüns,~gcscn halúlnak ll'C'VC~clt testi hnlúl a le
zárása, ép úgy, mint a szív ujo1man sziiletésének az clsií fül
túmadús a .Jdcgó'izítése l~S lezúrúsa. Második Jzalál alatt a 
Iliblia a második fcltúmadás ulún elkárhozók sorsát, tehát 
:.t kénkövrs, tiizc.1\1 mocs:írha vn·l<> vetteh~st í-rti; mely utitn 
feltúmaclús több(· nincs. l\ik jutnak a m:ísodik halúlha? 
Azok, akilmrk sz:hnára nincs több hocs{mat; akik a szi~int 

0 Szellemet kúromoltúk, azaz tndntos, sz:índékos, sznharl aka-
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~~·· rattal vétkeztek. Az első halál és ·a második feltámadás 
kevés kivétellel egyetemesek; az első feltámadás és a máso- . 
dik halál részlegesek, előbbi a Krisztus tagjait, utóbbi a 
haizugság fiait éri. 
106. EXANASTASIS. 

Pál többször említi, hOb'Y az örök élet elnyerésl"Il túl 
még egy különös isteni kegy,elem vár azokra ia. küzdőkre, 
akik Krisztus ismeretéért minden e világi kincset sz.emét
nek állítanak s ez,t a különös kegyelmet exanasta.sfs-nak 
nevezi. „Ex" j,elentése:-ból, ki, e.Jő; „anastasis" feltámadást, 
f elkeMst jelent; úgyhogy az exanastaLSis a többi halott kö
zül V1aló előállást jelenti, tehát az első feltámadásnak Pál
mil előforduló neve. Másutt az apootol jutalomnak vagy 
bérnek említi. (1. Kor. 3, 14. 15; Fii. 3, 11-14; 1. Kor. 9, 
25-27; Zsid. 12, 14.) Maga Jézus is sokat beiszélt az élet 
elnyerése mellett megjutalmazásról, mely ahhoz igazodik, 
hogy a rá bízott taleintumokkal ki hogy sáfárkodott. Pál 
aizok. közt, akik ugyanarra az alap.ra építenek, megkülön
böztette azokat, akik fát, szénát, pozdorját építenek s épít
ményüknek az ítélet tüzében való elégése után puszta éle
tüket mentik meg s tűzből kiragadott üszögként jutnak a 
másvilágba; megkülönbözteti továbbá .awkat, akik ugyan-

. arra az alapra aranyat, ezüstöt és drágakövet építenek és ju
talmat kapnak. (I. Kor. 3, 10-15.) Pál tehát az üdvözü
löknek két csoportját különbözteti meg s :eizek közül csak 
az egyik jut az exan.astasis-ba. Minden keresztyén küzd a 
levegőbeli gonosz hatalmakkal; de csak aki testének olyan 
állütést ad, .a1mely iazt elkábítja s megfékezi, részesül ju
talomban. (1. Kor. 9, 27.) Sokan futnak, de a célt csak az 
éri el, aki mindent elfelejt, ami· háta mögött van. (Fii. 3, 
10 skk,) Mind e feltételeiket egybe foglalvai, így szól: Tö
rekedjetek egymással való békességre és megszentelődésre, 

. mely nélkül senki sem látja meg az Urat! (Zsid. 12, 14.) 
Az arany, ezüst és drágakő: Isten gyermekeinek békes- u 
sége; a fa, széna, pozdorja.: az egyén érvényesülése és di
csősége, mely versengést hív ki; a lest elkábHása és a világ 
dicsösógének elfelejtése: a megszentelődés. Az .énen nyert 
diadal, mely Kris1?-tust választja s nem a világ jutalmát: 
a gyüzelem, melyről Krisztus a Jelenések Könyvének 2. és 
3. fejezetében beszél. A exanastasis Pálnak vil~gos és jól 

. körvonalozott tainfüi sa;. magyar igehirdetésünkből Monban 
eddig majdnem teljesen hiányzott. 

107. AHOL IGAZSÁGOSSÁG LAKOZIK. 
Az utolsó Hélet után új eget és új földet látott az 

apostol s aztán a földre leszállani látta atZi Új Jeruzsálemet,· 
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vagyis a Bárány feleségét. Az ezeréves birodalomban jók 
„ és gonoszok még együtt lesznek; az új földre ellenben gyá

vák, hitetlenek, undort keltök, gyilkosok, paráznák, va
rázslók, bálványimádók és haizugok nem mehetnek által; 
de ezekkel együtt ideát marad a könny, a halál, a kiáltás, 
a fájdalom is. (Jel. 21, ~· 4.) A0 új égben és az új földön 
igazságosság fog lakozni. (II. Pét. 3, 13.) Az utolsó ítélet 
tehát, mely az új teremés küszöbén áll, a bűnnel való vég
leges leszámolást jelenti. 

108. SZELLEMI TEST. AZ ú J TEREMTÉS ANYAGA. 

Isten mindeneket megújít! Még az anyag is más lesz, 
melyből az új világ f elépiil. Mostani testünke,t Pál lelki 
testnek nevezi, mert azt a kiizdötért adja, melyen ma lel
künk a sötétséggel való harcát vf vja.; lelki test, mert a 
ll>lek működésének területe. Szellemi testnek azit a testet 
nevezi az apostol, melyen és mely által egykor Isten Szel
leme mutatja meg hatalmát ·é.~ dicsl)ségét. Az új teremtés 
runyaga olyan lesz, mely könnyen tud majd simulni a S'Zel
Iem akaratához és képességeihez. Ma a hiábavalóság átka 
köti meg az anyagot s· tartja azt romlandóság rahszolgá
latában. Amikor Jsten választottai új szellemi teistet ölte
nek, az anyag i·s megszahaidul valami lenyügöző tehertől s 
erőben, dicsőségben, boldogító hatalomban valami olyant 
ad, amit szem nem látott, fiil nem haillott, emberi értelem 
ki nem gondolt. (Róm. 8, 18--20.) Az anyagnak ezt a vál
tozását jól mutatja Jézus megdicsőülése; a feltámladás és 
a mennybemenetel teste. 

109. ÚJ JERUZSÁLEM. 
Az üj teremtés középpontja egy égből leszálló város 

J.esz·, melyről a~t halljuk, hogy az az Új Jeruzsálem, a Bá
rány feJesége. A Bárány felesége pedig csak Jézus egyháza 
lehet, melyet vérén vásárolt: szetretetével ápolt. (Ef. 5, 22-
33.) E város minden részében pontosan kimért és tökéletes 
arányú, akárcsak. a kegyelem ajándékainak az a tökéletes 
elrendezése, melyről 1. Kor. 12. beszél. A város szellemi 
pompáját testi képek tündöklés·ében mutatja be a látomás. 
Minden átlátszó benne, mint az üvegten~er, melyhez tar
tozik. Azért az egész várost a trónon Ülőnek ragyogása 
hatja át, mely jáspis, azarz gyémánt szfnébe111 tündököl. 
(L. 168.) Minden alapkő más színű, mint külörnbözők a kö
zegek, melyeken Isten dicsősége átragyog, de együtt vala
mennyi a fehéret adja. Különbözőségünk nem tartja fel iaz 
életet, Isten szeretetét, csak az, ha mindent a saját szí
nünkre .akarunk változtani. úgy ragyog át r.aijtunk Krisztus, 
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~; .. · ugy egészítjük ki egymást, h~ mind Istentől adott szfnünkben 
fénylünk. A csodálatos változatosságú város minden utcá
ján szabadon ömlik az élet vize, megtermékenyítve . az élet 
fáját, mely mind két oldalán virul s évenkint 12-szer ad 

/ 
gyümölcsöt, tehát szüntelenül -terem. (L. 168.) Nap nem süt 
a városban, mert mindent beragyog a Bárány és az 
Isten. S ami egyhmas füleknek talán idegenül hangzik, 
templom sem lesz a városban, mert Istent többé sem fal, 
sem szőnyeg: nem fogjai takarni: a város minden lakója 
látja: és szólhat Vele. Itt csak szellemben és igazságban 
imádók lesznek; közbenjáró nem lesz Isten és emberek 
között, mert a város minden lakója pap és király lesz. Ami 
e mostani világ anyagában .airany, ezüst és drágakő, csak 
halványan tudja sejttctni azt, ami ott levegő, víz. és az út 
pora lesz. (L. 122., 124., 131., 137., 139., 141„ 144., 148., 
149., 154., 155., 164., 168., 179., 189., 196., 197., 198., 204., 
233., 244., 245, 249., 251.) Hogy ez a város· a: mennyből 
száll alá (Jel. 21, 10. '11), nem azt jelenlli, hogy a város 
lakói az új földre való leszállásig a menny lakói lesznek 
s onnan csak az új földre fognak alászállani, hanem azt 
jelenti, amit az idézett versek mondanak, hogy a város 
építője, alkotója Isten. Itt tehát a gyülekezet mennybe ra
gaidtatásának bizonyítékát nem találjuk. A város Istentől 
az új földre teremtett szellemi hatalom lesz. 

110. AZ ú J FÖLD LAKÓI. 

A város az újonnan teremtett föld közep·én fog állani. 
Kik lesznek az új föld lakói? A választott egyháizba be 
nem kerülök, az exarut5tasisból , kimaradók, azok, akiket 
Jézus megjelenés·ekor az angyalok a mezőn, az ágyastház
ban és a malom mellett ott fognak haigyni, a tűzön át men
tett üszög, a sl.ahálytalanul küzdök. Még tovább mehet
nénk, de csak sejtés.képen vetjük oda: a pogányok, akiket 
1l1Z utolsó ilélet nem vetett a tüzes kénköves mocsárba. A " 
Jelenések Könyve így nevezi meg őket: „a nemzetek". 
lgen-igoo sokan lesznek; de még nem láthatják Istent szfn
röl-szi.nre. Az új Föld közep.én ott les~ a falakkal körül-
·vett város. Ám a v(lros- kapui éjj:el és nappal nyitva lesz
nek, hogy aibból aiz élet 'fájának leveleit „a nemzetek gyó
gyítására" széjjel hordják s a föld királyainak dicsőségét 

· (doxa: talán inkább „dicsöségvárását") a városba Isten elé 
bevigyék. S a kapuk, melyek a falakat megsmkitják s Ís
tenhez az utat mutatják, eg:y-egy drágagyörigyböl lesznek, 
2bból a drágakőből, mely egy állat sebéből késziil. MindeQ · 

· -g~yöngyszem Jézus lesz. S ezek ai kapuk arra emlékeztet
nek, hogy az új földön az elkövetett bűnökről többé emlf • 
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tés nem lészen, mert Istennek kegyelme, mint a kagyló 
testébe jutott moszatot a gyöngy teste, körül fogja venni 
n mi szégyenünket! 
111. AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG. 

A nemzetek gyógyulása nem fog örökké ta.rlani; a vá
ros falai lassankint el fognak tünni s mindenekb~n minden 
lesz az Isten. S akkor a Fiúnak és az egyháznak a. kiilön 
szerepe megszűnik. A Fiú alája rendeli magát Annak, aki 
mindent Ö alája rendelt volt. Megváltozik-e v.alami az 
isteni Háromságban? Aligha, mert ő változhatatlan. De a 
szent Háromságnak a teremtéshez való viszonyia.1 más 
lesz. A görög nyelv sajátságos kifejezését: „eis tous ariónas 
tón aiónón", mi így fordítjuk: „örökkön örökké". Pedig 
ebben a kifejezésben végtelen korszakokról van szó. Ki 
tudja, mit rejt az örökkévalóság?! Mi fogja betölteni a kor
szakok végtelen számát. Egy bi:zonyos, ott nem lesz una
lom, mint a1 fel világosodás költ{~szele az emberiséget fél
tette! Isten kimerílhetetlenl *) 

IX. Az apokaliptikus nyelv. 
112. AZ ÉRTELMEZÉS NEHÉZSÉGEI. 

A .Jelenések Könyvét manapság hét pecséttel lezárt s 
megérthetetlen könyvnek szokás hirdetni; vagy azt mond
ják, hogy annyif éleképen magy.aráz~k, hogy értelmezése 
bizonytalan._ Pedig az érthetetlenség és a sok magyarázat 
nem azt mutatj.a, hogy· a könyv megmagyarázhatatlan, ha
nem azt, hogy még nincs meg a könyvhöz a helyes kul
crnnk. Racionalista magyarázók nem engednek a könyvben 
többet keresni, mint amennyi a szerző tehetségéből, isme
reteiből s az egykorú történeti eseményekből lcimagyaráz„ 
ható. Ök ugyanis eleve tagadják, hogy a könyv tartalma 
isteni etlevelátásból szárma:mék. Miután eddig semmiféle 
kortörténeti magyarázattal a könyv helyes értelmét meg-

*) ú jahban Magyarországon is foglalkoznak azokkal a 
nézetekkel, melyek az örökkévalóságot a Bibliából kitagad
ják. Aión az aei szóból ered s bár végtelenséget nem jelent, 
de folytonosságot, örökös tartamot igen. Ez a szó elsfi je
lentése. Másod sorban jelent csak folyton tartó n1agy időt: 
korszakot. Aiónios tehát folyton tartót jelent. Azok a mes
terkedések tehát, melyek az örökkévaló büntetést korsza
kosnak' fordf tják és Sátán megtérésének tanát a Bibliába 
bele akarják magyarázni, hamis·ak és .a görög szó értelmének 
téves felfogásán alapulnak. 
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találni nem tudt~, inkább alZl mondták ki, hogy a könyv 
érthetetlen, mint azt, hogy módszerük hibás. úgynevezett 
pietista vagy „liívő'' olvasók igen sokszor renyhe tanulat
lansággal és magukbízó felületességgel nyulnak a könyv·· 
böz s első felmerülő ötletüket már „magyarázatnak" gon
dolják. Persze saját ábrándjaikat és kívánságaikat magyar 
rálzzák ·belei a könyvbe. Ezek a hivő 1hiszékenyek óriási, 
legnagyobb részt használliatatlan irodalmat alakítottak ki; 
inkább csak a zavart növelték; különben a Bibliával ugyan
azzal a durva eröszakossággial bántak el, mint a bibliakri
tikusok: nem figyeltek a·rra, . amit a Biblia mond, hanem 
előre megalkotott gondolataikhoz faragták hozzá a1 Bibliát. 
Jóakaró és szellemi szándékú bibliamagyarázók gyakran 
ott tévedtek, hogy .31 mai kor fogalmain át nézték a kijelen• 
tést s magyarázni kezdettek anélkül, hogy előbb a multban 
otthonosak lettek volna. Pedig a művelődés, mikor kor 
kornak általadja, tovább ha1lad; a szavak értfjlme, a fogal
mak köre.i, a tárgyak megfigyelésének módjia változnak s 
mégha a szav.aik eredeti jelentését szótárakban megtaláljuk 
is, gátolja az eligazodást, hogy mi magunk letlünk mások, 
mint akik a szavakat vailamikor használták. Törekvéseink, 
érzelemvilágunk eltolódott s úgy járunk a szavakkal, mint 
az iparos, ki a különben jó szerszámot más célm1 hasz
nálja, mint ·amire az készült. 

113. AZ APOKALIPTIKUS N:YELV. 

Ezek a nehézségek a·z :egész Biblia tanulmányozásánál 
megvannak. A Jelenések Könyve megértésének külön "'aka
dályai is vannak. A -könyv nyelvezete a Biblia leg
nagyobb részének nyelvezetétől eltér s csak néhány ótesta
mentumi könyv egyes .részletei foghatók hoZizá, mint Dá
niel, Zakariás egyes részei; bár a Biblfa oly helyein is meg
van ez az előadási mód, ahol első tekintetre nem sejtjük. 
Ez .a1 különleges nyelv az apokalr'ptikus. A következő sorok
ban megpróbálom ennek az apokaliptikus nyelvnek a sza
bályait keresni. Ha e törvényeket megtaLáljuk, a .Jelenések 
Könyvének kulcsa is birtokunkban lesz. A kulcsot persze 
e..~ az has·ználhatja, aki használatát megtanulja. 

114. AZ APOKALIPSZIS TENGELYE. 

Az előzőkben láttuk, hogy az apokaliptikus nyelv ab-
. 1Jan tér el más elöadásmódoktól, hogy mondanivalóit 
álomképekbe önti. Az álomképek más hasonlatoktól ahhan 
különböi:nek, hogy a. képek nem értelmi, hanem érzelmi 
tengely körül csoportosulnak; tehát megértésükhöz . nem 
az értelmi vonásokat kell egymás mellé raknunk, hanem 
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'az érzelmieket. Azt i·s mondhatnánk: nem a képzőmű
vész szemével kell őket néznünk, hanem a zenész fülével 
hallanunk; úgy is mondhallnók: az apokaUptikus képeket 
behúnyt szemmel kell olvasnunk. Ez megfelel a képek éj
jeli, álomjellegének. Hogy a szerzővel az együttérzést meg
kapjuk, abba a kedélyirányba kell jutnunk, amelyben atZ 
volt. A képek leírója szintén úgy kapta meg a megjöven
dölt korral való lélekegységét, hogy ugya1nabba a kedély
mozgalomba jutott, amely a jövendölt korban les,z. Pró
fétáknál gyakran látni, hogy Isten - vagy az események 
ala1kílásával vagy mesterségesen - a prófétát előbb a meg-

. felelő kedélyállapotha hozza, aztán mutatja meg neki a 
jövendőt. Kedélymozgalom alatt azonban nemcsak a han
gulatok gyorsan múló felszínét értem, sőt ezt lényegtele
nebbnek tartom, hanem az indulatok, törek.vések világát, 
mely a lélekben állandóbb, mint a gondolatok v.ilága. Az 
apostol Patmosz sivár sziklaszigetén, a Krisztus bizonyság
téteMért odaüzetvén, az elhagyatottságnak s Krisztushoz 
tapadásnak ugyanolyan állapotában volt, mint aiz egyház 
a fenevad idejében lesz. Amit leírt, azt mi is csak a Krisztus 
után vailó sóvárgás, mennyei örömöt és fényt kereső vá
gyakozás hasonló állapotában érthetjiük meg. Az íróasztala 
mellett tollát rágó bibliakritikusnak még csak halvány; 
sejtelme sem ébred a könyv igaizi értelméről; nem csoda 
aztán, ha arról elmélkedik, hogy a könyv érthetetlen, söl 
értelmetlen. Ebben a sóvárgásban az apostolt az isteni 
Szellem sasszárnya r&lgadta meg s vitte oly réglióba, melybe 
ember a maga erején soha fölemelkedni nem tud. A látást 
nem a kedélyállapot adta, hanem a szellemi világ vagy 
régió. A Jelenések Könyvének olvasója sem jut messze 
puszta .érzelmi tornával imádkozás és a Szellem szárnya 
nélküli 

115'. APOKALIPSZIS ÉS ÁLOM. 

A kedélyál1a.pot azonban az apokaliptikus kijelentés
nek csak egyik, feltétele; másik az álomszerűség. Ezt az . 
álomszerű elfogadó állapotot vagy éjje:Li rendes alvás fel
használásával, vagy révületbe ejtéssel éri el a kijelentés 
adója1, esetleg éber-látomás adásával. A r.évületnek a:zt a 
tisztább, magasabb alakját, melybe János apostol is esett: 
szellemben lételnek nevezi az írás. Ezekben az állapotok
ban a látnok teljesen tehetetlenül áll a kijelentéssel szem
ben, sem lakarata, sem ébredő gondolatai nem zavarják 
a kijelentés átvételét. Az ily teljes passzivi.tás oly kijelen
téseknél szükséges, amelyek a1 látnok gondolataitól anY.-
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nyira idegenek és rá nézve váratlanok, hogy a kijelentés 
sértetlen megmaradása csak a:z elfogadó ember lelki mű· 
ködésének teljes k.ikapcsolásáva•l lehetséges. Ez a kikap
csolás a.z álomban és .trance-ban megtörténik. Az égbe fel
ragadott apostol az ol.t yégbemenő eseményeknek ·ép oly 
akaratlan és tehetetlen szemlélője volt, mint az álmodó 'D.Z 

álomnak. Mégis tévednénik., ha a Jelenések Könyvének tar
talmát röpke, elmúló álomnak tartanók. A kijelentő álom 
más, mint a közönséges megszokott: a képek éles fényűek, 
biztosan körvonalazottak s a szemlélő teljes lelki feszült
séggel látja őket, bár ez a lelki feszültség nem az értelem 
szándékos fjgyelme, hanem a kedély fölriadása. Az álom
életet is Isten teremtette s nem cél nélkül; nem kell hát 
megvetöleg arra gondolnunk, hogy Isten az álomélet föl· 
hasznfilásával közli intéseit. A fatraó és Nabukodonozor a 
kivá1asztolt nép s·zámám is értékes álomlátásokat kaptak 
s Józsefnek és Dánielnek Isten adta a képességet, hogy az 
álmokat megfetjtsék. Ne gondoljunk mindjárt .az egyiptomi 
álmos könyvre, mert kijelentő áhnokat csak Isten Szelle
mével lehet fej!lenil Nem álmoskönyvvel és nem freudista 
tisztátalansággal 1 Az álmok magyarázásához élettapasz
talaitokon alapuló isteni bölcseség kell. 

116. APOKALIPSZIS ÉS KÖLTÉSZET. 

A helyes értelmezéshez az is szükséges, hogy költői 
képek és álomképek között különbséget tegyünk; a kü- · 
lönbséget a létrehozó szerv különbsége és a képek egy
máshoz illeszkedése adja meg. ·Költői és álomképek néha 
azonosoknak tűnhetnek ·föl, de csak a hangjegyek azoqo· ' 
sak, s a skála, a hangszín egészen más. Igaz ugyan, hogy 
az öntudatlan álomélet az igazi művész alkotásánál· is nagy 
szerepet játszik s a művész értelme nem ellenőrzi mindig, 
mit miért tau; mégis az ébredő képeket a művész értelmén 
szűri át, átdolgozza, rendezi őket. A művész, ha az ön
.tudatlanul ébredő ihletés kifogy, értelmével utánasegit, az 
öntudatla111ul kapottat tovább faragja s bár ezzel az alko
tás mélységét ron.tja, nem teS'z. helytelenül: a természetes 
gyémántot csiszolni kell, hogy ragyogjon. ·Az apokalipszis 
mindenestül az öntudatlan:ból . száll föl, érte1mi utáha
segftés itt bünös; a képek a . maiguk különös eredetiségük.
Len állanak elénk; idegenszerűeknek, sőt értelmetleneknek 
tünnek fel. De csak ebben az éril1Jtetlenségükbeln képesek 

• a· kutató lelket megragadni s az.t ·a megértéshez szükséges 
lelkiállapotba vinni. A költő csak sejt, az apokaliptikus 
nézö lát. 
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117. APOKALIPSZIS ÉS PHRONÉMA. 

Az apokaliptikus képek idegemzerusége és érthetet
lensége .arzonnal megszűnik, ha az olvasó a képnek meg• 
fel elő kedélyállapotha jut. Abban a pillanatban otthonosan 
forog benne és - mint tárgyakat a vak - taipintja Istent. 
Értelmileg kevesebbet visz el, annál többet kedélygazda
godásban. S ez a kedélygazdagodás tájékozódó képességet 
jelent, mely a ránk gyülemlő események és vihairok kö
zepette szilárdan tart. Az ily kijelentés eredménye: a 
phronéma, ez a lefordíthatatlan görög fogalornkép, mely 
értelmi látást 0is jelent, de sokkal inkább törekvést, kedély
beállflottságot. Az apok.a1lripszisnek egy-egy magm~kkal 

hordott képe olyan, mint mécs a sötétségben, eligazít. Így 
lesz a prófétai szóból „sötétben világító lámpás". (IL' Pét. 
1, 19.) Mikor azt mondoltam, hogy az apokaliptikus kép
ből értelmileg kevesebbet viszünk cl, nem azt mondottam, 
h(•gy keveset. Ellenkezőleg, alJ apokaliptikus képben igen 
sok értelmi elem van, de ezt nem lehet egyszerre kibá
nyászni. A kép gazdagsága nem Jelenti a sokféle értelmet, 
csak a gazdag jelentést. A vizsgálódó értelmet nem az ítélet 
tartja pórázon, hanem a törekvés, a phronéma. (Hóm. 8, 
6 stb.) Az istentelen ember tehát eltéved az értelmezésnél, 
az is·tenf.élő és Istent kereső ember fegyelemben marad. 

118. AZ ERTELMEZÉS ÉHTELMI ALAPJA. 

Az elmondottakból az tűnik ki, hogy az apokaliptikus 
képek értelmezése egyéni, mert a kedélyirányhoz kötött. 
Ez. azonban csak részben igaz, mert a kedélyirány ép úgy 
lehet közös, mint a gondohat, csak a kedélyirány értelmi 
lerögzítése („lekottázása") nehéz. A kedélyirány állandóbb. 
mint a gondolat, de tovább adása a gondolaton át történik. 
Az apokaliptikus képek értelmi alak1ja csak a kkpben fog
lalt törekvés ska~ulyája. A gondolati képben található tehát 
az apokaliptikus kijelentés tárgyi rögzítése. A gondoltali kép, 
az ige az egyéni szabadosságot kizárja, az olvasót megköli. Az 
ige 1aztán szaporodik a leírt magyarázattal. De akinél ~ Szel
lem keltette megfelelő állandó kedélyirány hiányzik s alkil 
mozgó kedélyénél *) fogva nem vezet a folyton működő 
isteni S.z.ellem, annak a leírt ige idegen és értel
metlen beszéd. Az Istentől vezetett bibliaolvasónál 
sz,avak és· kedélyirányok úgy összehangolódnak, mint a 

*) A kedély szó itt használt fogalmáról 1. szerző 
Római Levél e. munkájának lélektani részét. (54. l.) 
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zongorán játszónál hangjegyek és kézmozdul.a1tok; yagy a 
gépirónál betűk l>s ujjnyomások. A Jelenések Könyvének 
olvasását tehát mindenkii1ek épen úgy külön és egyénileg 

'kell megtanulnia, mint a zongorázást vagy gépírást. Ha 
valakinek kott.át adunk kezébe, az a1zt nem fogja tudni 
még lejátszani. De azért hangjegyetk és hetük is kellenek 
s így fontos az értelmezés értelmi alapja. Úgy kell meg
hódítanunk az apokaliptikus szöveget, mint olyan írást, 
amelynek kulcsa elveszett. Kétségtelen, hogy sok próbál
gatásra van szükség s eközben bizonytalanságok lehetsé
gesek. Vannak esetek, mikor a kép értelmét maga. az 
apokalipszis adja meg, például Jel. 1, 20., vagy 17, 15. 
Ilye11kor oly előnyben van részünk, , mint Champolfüm a 
bekeretezett királynevek esetében volt. A megnyert és biz
tositolt területekről megfelelő óvatossággal és a bibliai 
gondolkodás alapos ismeretével kell tovább haladnunk s 
az eredmény nem ma1radhat el. Nem marad el, mert raj
tunk kívül még Valaki dolgozik a helyes megértésen: Az, 
aki a kijelentést adta. Az Isten egyházában jelenlevő isteni 

. Szellem gondoskodik arról, hogy egyetlen kijelentés se 
mara.djon az egyhilzban mindvégig idegen test. A Biblia 
megértésében is működik ai isteni gondviselés és ez a 
gondviselés nem függ az emberi érdeklődés nyugtalan 
higanyoszlopától. Mikor Isten órája elérkezik, ·akármit 
mondanak is a1z írástudók, a nép között a csendesek föl
figyelnek és megindulnak keresni. A Jelenések Könyve 
iránt .való érdeklődés életszükséglet és azt nem lehet · 
tekintély szavával elnyomni, mint az éhséget és szomjú· 
ságot sem lehet azzal csiUaipít.ani, hogy az emberekre rá
parancsolunk: Ne egyetek! De az bizonyos, hogy előbbre 

sem lehet menni, mintahogy Isten akarja. Az Isten min
den korban egy bizonyos fokig 'adta a megértést. A biblia~· 
magyarázattal is úgy vagyunk, mint a kenyérrel: csak a 
mára szükségeset kérhetjük. 

119. FORRÁSAIM. 

Ebben a könvvben hosszabb kutatás eredményeit 
tárom az olvasó eié. Tisztában vagyok a tárgy nehézségé
vel s az t;mberi gyarlóság határaival. Ez a. kísérlet nem 
szentírás., te·hát a jövőben kiigazításra, bővitésre szorul. De 
azt, amit ls'len vezetésével eddig találtam, nem akarom 
lenézni, mert az ily álszerénységgel hálátlan volnék Isten 
iránt. Ami munkámban helyes, nem az én értelmem 
diadala: ingyen kaptam Attól, aki ingyen ád mindenkinek, 
aki Tőle bölcseséget kér. Imádkozó keresésemre nekem 
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is kellett valamit kapnom. Ezzel az isteni ajándékkal sze
retnék másoknak használni. Egy-egy magyarázathoz sok· 
szor évtizedek. hosszú útja vezetett s az utat, amelyet meg
jártam, magam sem tudom mindig áttekinteni. Az olvasó 
számára érdekes volna megtudni, hogy jutottam el bizo.;
nyos eredményekre. De e könyv rövid terjedelme is meg
akadályoz abban, hogy a magyarázat elnyerésének útját 
következetesen ismertessem. Az utolsó két évszázadban s 
különösen lai1J utolsó évtizedekben a Jelenések Könyve iránt 
u érdeklődés külföldön folyton erősödött. Többé-kevésbhé 
felkészült írásmagyarázók tollából sok értékes, még több 
értéktelen gondolat látott napvilágot. Magam sok meg· 
látást köszönhetek. előttem járó kutatóknak. E magyará
zat.módok legnagyobb része közkfocskéut kézről kézre 
megy; ezeknél forrást megjelölni lehetetlen s az irod:iom 
ismertetése nem tartozik. népszerű munka körébe. A jelen 
kis munkában az álomélet törvcuycme.k. az apokalip.sz1sre 
való alkahnazá.sa új. Forrásaam tonlosalJJJ részének meg
jelölése szintén lehetetlen. A szótárakra, régiségtani mw1-
kákra, kortörténetre és te·rmészetismeretre gondolok. 
A racionvlizmus, mikor nem az.zirul a szándékkal kutatott~ 
hogy, a .Bibliát cáfolja, sok kitűnő adattal hozzájárult a 
kutatás eredményességéhez. Másf elöl bizonyos, hogy, előre 
elhatározott kételkedéssel és ross.zakiwratlal nem lehet jó 
mwikát végezni. Tudományos nélkülözhetetlenségükröl 
csak ők vannak meggyőződve. Nem vágyódtam őket 
olvasni, minta.hogy egy nekünk kedves és meghfab.ató em
berről nem kívánunk ~ágalmkkat me.ghali.lgalni. Nekem a 
Bib1ia lsten szaval Ezt a meggyőződesemet ehn.a~yarázga· 

lásokkal szétkenni nem engedem.. S nem akiairom, hogy, az 
Isten beszédét bármiféle tudomány tekintélye is kiüsse a 
kezemhöll Mégis nem a hitemet, hanem az időmet fél
tettem tőlük. 

A következő lapokon a Jelenések Könyvének összes 
fontosabb fogalma.it betűrendben ismertetem. Ajánlom, 
hogy komoly hibliakutaitók ezeket a magyarázatokat, egY,· 

folytában olvasva, igyekezzenek. elsajátítani. A lehetőség 
szerint. a betűrendes beos.z,tás dacára is, a későbbiek a 
korábbiakm épülnek. Attanulásuk után a Jelenések Köny· 
vét vegyék kezükbe. az olvasók; próbálják. meg ismeretei
ket alkalmazni s ahol megakadnak, a betűrend szerint 
könnyen rátalálnak a nehézséget okozó fogalom értelme
z~ére. Ilyen munkával, ismételt kutatásokkal beledolgoz
hatják magukat a könyv gondolkodásába . 
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X. Az apokaliptikus képek. 
betűrendes magyarázata. 

ABYSSOS 1. mélység. -- 120. AJTÓ vagy KAPU 
fogalmával kapcsolatban senki se gondoljon a menny
ben valami bejáratokkal ellátott épületfélére. A 

·szellemi dolgokról minden testinek le kell válnia. Az 
ajtó és kapu fogalmát a fal fogalmával együtt értjük. 
meg (1. ott) ; ajtó szellemi értelemben azoknak az aka
dályoknak leküzdése, melyek az Istenhez közeledést aka
dályozzák. Jézus ajtó, mert Rajta keresztül az Istenhez 
vivő út megnyilt. - 121. ALFA a görög ábécé első be
tiije; jelenti a teremtés kezdőbetiijét, a Fiút, kinek szent 
arca volt az a nµnta, melyre a teremtésnek formálódnia. 
kellett; ezért minden élet, minden világosság forrása ő. 
- ALLELUJAH! helyesebben: Hallelujah! 1. ott. 
- ALVILÁG 1. Hádész. - 122. ANGYAL (1. még 
csillag). Jelentése: követ, küldött. Földi értelemben vett 
követet is jelent; van azonban a teremtett lényeknek egy 
osztálya, mely az embernél hatalmasabb, tehetségesebb 
s mely tisztán szellemi létfokon él; mivel egés~ létük 
célja Isten világfenntartó rendeléseinek véghezvitele, 
azért nemcsak fogl6.lkozásukat jelző, hanem egyetemes 
nevük az angyal. (L. kerub!) Ők a természet erői (szél, 
tűz; v. ö. Zsid. 1, 7.). Tévedés, hogy a természetben 
személytelen erők hatnak, minden erőhatás élő lények 
beavatkozása, kik erejüket Istentől kapják. De nemcsak 
az erőt kapják Istentől, hanem az értelmet s az utasi
tásokat is, melyek munkájukat irányitják. Isten gondo
lata belső törvényként él bennük s ezt a bennük élő tör
vénysze:füségét f~jezik ki Ezékielnek egymásba forgó 
óriás kerekei. (Ez. 1, 15. skk.) úgy is megjelennek azon
ban, mint Isten tanácsosai s ekkor a földi hasonló hiva
tás nevével „véneknek" nevezi őket a kijelentés. (L. ven.) 
Emberek is lehetnek Isten követei, angyalai, olyan ki
választott emberek, akik különösen szellemi ajándékok
kal és égi küldetéssel vezetik a gyülekezeti életet. A gyü
lekezet angyala gyüjtö fogalom, mely a gyülekezetben 
az Isten ajándékával, a charisma-val ellátott tagokat je
löli, tehát nem egyes emberre vonatkozik. (L. csillag.) Az 
Új Jeruzsálemben (1. ott) a kapuk angyalai hivogató an
gyalok, vagyis ~az evangélium hirdetői, az új világ evan
gélistái, kik szavukkal az Istenhez vezető útat megnyit
ják; ott már kapuzárás nincs; · a város kapui mindig 

· nyitva vannak. (L. kul~, ajtó.) Igen nehéz kérdés az űr 
angyalának meghatározása, ki Isten vagy Jézus megsze-
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mélyesítője, de Tőle megkülönböztethető ; mégis úgy szól 
és cselekszik, mintha benne Isten szólna és cselekednék. 

123. ANTIKRISZTUS jelentése: Ellen-Krisztus. 
Amint a Fiúban az Atya láthatatlan lénye vált látha
tóvá: úgy az antikrisztus is az Isten ellen lázadó sátáni 
lelkület látható megtestesülése. Az ily megtestesülés célja 
a krisztusi lelkületnek a teremtésből való kiszorítása, 
azért antikrisztusi. Akik az antikrisztusi szellemet ma
gukba fogadják, s minden krisztusinak hadat üzennek, 
azok antikrisztusok. Van azonban az antikrisztusi meg
nyilatkozásnak egy burkoltabb módja: a messiási re
ménységhez csatlakozni és Krisztusként jelenni meg; ezt 
teszik az álkrisztusok vagy hamis krisztusok. Az anti
krisztusi gqndolat az idők végén egy személyben csúcso
sodik ki s minden sátáni igéret beteljesülésekép, az em
ber fejlődésének legfelsőbb fokaként jelenik meg. L. fene
vad. - APOSTASIA 1. szakadás. 124. ARANY, 
ha salakjától megtisztítják, nem rozsdásodó, minden tü
zet változás nélkül kiálló fémnek bizonyul. Szellemi ér
telemben az arany az ítélet tüzét kiálló s minden kísér
tésben hű lelkület képe. Az emberi természet nem arany 
s csak„ha.Jézus telíti meg, jut belé e drága fém. Az em
berben levő arany a szent Szellem; megszerzésében az 
embernek semmi érdeme nincs. Jel. 21, 21. olyan arany
ról tudósít, amely átlátszó üveghez hasonló. Ez az át
látszó arany a fizikai világban arany fényt jelent, melyen 
azonban más színű fények is átlátszanak, úgyhogy a 
memíyböl leszálló város egyetemes arany fényén az ala
pokat alkotó sokféle drágakő színe is átragyog. A város . 
a fények és színek valóságos özönében tündököl, de hal
vány mérséklettel, mert a mindent magába olvasztó fő
szín az arany. Ennek a fizikailag is csodás szépségű lát
ványnak szellemi jelentése a következő: A mennyei vá
ros· a megdicsőült választott sereg. Az egyes választot
tak az egyéniség más-más színében ragyognak. Mégis 
csodás összhangban egyesülnek, úgyhogy a mindent ma
gába olvasztó uralkodó szin a szent Szellem aranya, ez 
azt jelenti, hogy ebben a városban az igazság fényét 
semmi sem fogja föltartóztatni. A drága köveknek és 
aranynak képe~ül választása azt jelenti, hogy a föld min
den drágasága és szépsége szükséges annak a sejtelem- · 
nek felkeltésére, hogy mily csodás szépségű lesz a szel
lemi Jeruzsálem. Mivel azonban az Új Jeruzsálem az újjá 
teremtett földre fog leszállani s a várost alkotó válasz
tottak is már föltámadás után lesznek, bizonyos, hogy 
a szellemi dicsőségnek fizikai. visszfénye is lesz s a szi-
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nek előbb vázolt pompája ott fog ragyogni az új terem
tés fölött. - 125. ARATÁS az érett termés begyüj
tése. Szellemi értelemben: igazságosak és hamisak szét
választása és begyüjtése. Előbbit búzaaratás példázza. 
(Jel. 14, 14-16.), utóbbit a szüret (14, 17-20.). -
ARMAGEDDÖN 1. Harmageddón. - ASSZONY 
1. parázna, menyasszony. - AGY paráznaság és 
betegség kettős értelmű jelképe; 1. Jel. 2, 22. - B.t\„ 
BILON 1. város. - BALAK, BALAM, BALAMITAK 1. 
nikolaiták. - 126. BÉKA csúf, utálatos állat: az utálat, 
a rondaság, szellemi éktelenség jelképe. (Jel. 16, 13.) Az 
emberi kultúrát a bűn megrontja; iami a kultúrában szép, 
nemes volt, a fenevad idejében terJedő ocsmányságnak ad 
helyet. Ez még a jövőé, de Európa hanyatló izlése, a né
ger zene, undorító tánc, hanyatló képzőművészet, nők vi
selete, arc-, körömfestés eléggé mutatják az emberi fej
lődés hanyatló irányát. 127. BÉLYEG ismertető 
jegy vagy jelvény, melynek felvétele .valamilyen irányzat, 
eszmekör, intézmény tartalmának elfogadását jelenti s a 
bélyeg ezt a lelki tartalmat kifejezi. Szellemi értelemben 
bélyeget fölvenni vagy hordozni annyit jelent, mint a bé
lyeggel jelzett irányzathoz való tartozásunkat tudatosan 
vagy tudatlanul mutogatni. A fenevad bélyege nem testi, 
hanem· lelki bélyeg: a lelkületnek az arcra, viselkedésre 
való kiülése. (A 666-ot 1. a számszimbolikában. V. ö. pe· 
cséttel ! ) - 128. BIZONYSÁGTÉTEL a Jelenések 
könyvének egyik legfontosabb fogalma. A Krisztus Jé
zus bizonyságtétele: 1. a Tőle hozott bizonyságtétel a.Z 
Atyáról, 2. a Róla mondott bizonyságtétel. János ezért 
került Patmoszra. A választottak bizonyságtételükkel 
győznek és letaszítják sátánt· a~ égből. (Jel. 12, 9.) Is
tennek a sátánnal folytatott nagy perében a hívők bi- '· 
zonyságtétele lesz az ítélet, mely a vádlott Istent fölmenti 
és a vádló sátánt elítéli. - L. vádló, sátán! - BOT
RANYKO rossz fordítás, 1. kelepce. CSAPÁ
SOK 1. 41 skk. 129. CSÉSZE . áldozati eszköz; 
füstölésre szolgál. Szellemi értelemben: a szívből kiömlő 
imádat és hála, mely az áldozat szenén ég; amikor a 
földre ömlik ki, ott ítéletté válik; a Bárányról tett bi
zonyság átok arra, aki annak ellenszegül. .:_ 130. CSIL· 
LAG (1. angyal) időt jelző, időt beosztó, a földi életet 
szabályozó, teh,át az embervilágon uralkodó égi hata
lom: az angyalok jelképe; azonban csak jelkép s nem 
azonos az angyallal. A gyülekezetek angyalai: a gyüle.:. 
kezeteknek mennyei ajándékokkal ellátott, Istentől kül-
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dött vezetői. Az egyház csillagokba öltözik, vagyis égi 
angyalok hatalmába, világosságába, ·segítségébe, vezeté
sébe: úgy ölti magára mindezt, mint ruhát. (Napba, csil
lagokba öltözött asszony! Jel. 12.) J~zus úgy jelenik 
meg, mint „ama fényes hajnali csillag", az esthajnal
csillag, a Vénusz, melynek feltiínése a reggel közeledtét 
hirdeti. Jézus megjelenése eszerint az új teremtésnek, 
a felderülő isteni nappalnak hirnöke, ki fényével e világ 
éjszakájában fénylik .. (Jel. 2, 28; 22, 16.) A tisztátalan 
angyalok valamikor szintén f énylö csillagok, Isten dicső
séges teremtményei voltak; Isten világkormányzó mun
kájának részesei, világosság hordozói. Aztán elfordultak 
Istentől, tekintetük magukra irányzódott s elhomályo
sodtak. El kell jönnie az időnek, hogy az égből levettes
senek, mint hulló csillagok. (Jel. 12, 9.) Eze;k között az 
angyalok között a sátán a legnagyobb tehetségű és ha
talmú volt; ezért eredeti tisztaságában ö is a hajnalcsil
laghoz hasonlított. Még ma is a hajnalcsillag latin nevé
vel, Lucifer-rei (fényhozó) jelölik sátánt. - 131. DRA
GAKO, jelképes értelemben, mint a földön a legdrágább 
és legdicsőbb, az új teremtés csodálatos értékét és pom
páját halvány visszfényként példázza. - 132 .. EB kele- · 
ten tisztátalan állat volt, melyet a házakból kitiltottak' s 
lakása, működésének területe az utca volt; ezért jó pél
dázat a tisztátalanok jelzésére, kik arra méltatlanok, 
hogy a szent városban megmaradjanak. - EGYHÁZ 
1. gyülekezet, mécsláb, nap, vajudás, város. - EGYIP· 
TOM 1. város. -- 133. ELSŰ SZERETET az Isten 
szeretete s nem az az első fellángolás, mellyel . kezdő ke
resztyén korunkban buzogtunk. 0 volt az első, aki min
ket szeretett, aztán szerettük mi őt. (1. Ján. 4, 10.) Ezt 
nyertük meg, mikor biínbocsánatot nyertünk, mikor Szel
lemét adta nekünk. Később újra a világot kezdtük néze
getni s magunkban gyönyörködtünk. Ekkor az első sze
retet elhomályosodott bennünk; a szeretetből való szol
gálat lassankint átváltozott verejtékes szolgálattá. A 
lélek ebben az állapotban igen alkalmas a kísértések be
fogadására. A gyülekezetnek vissza kell térnie Isten sze
retetéhez, az első szeretethez. - 134. EMBER FIA, csak 
Annak lehet jelzője, aki a mi emberi testünket hordozta, 
emberi lelkünkkel gondolkozott, tehát az égi lények kö
.zül csak Isten Fiáé, aki emberré lett s utóbb emberi mi
voltát az égbe vitte, megdicsöitette s noha a legfelső 
trónra ült, emberekhez tartozását nem tagadta meg. -
135. EUFRAT~SZ folyam mellett épült az óvilág legna
gyobb városa Babilon. Csak szellemi értelemben vehet-
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jUk, hogy partján a megkötött angyalok ·tanyáznak, kik 
a világhódító gőg, uralomvágy indulatát hordozzák ma-· 
gukban és szellemi tartalmukat a nagy szellemmegszál
lás idején az emberekkel közölni igyekeznek. A folyam 
kiszáradása azt jelenti, hogy útjukból az akadályok el
hárulnak s még teljesebb és vadabb lesz hatásuk. (Jel. 
9, 14; 16, 12; I. város!). - 136. EVANGÉLIUM jelen
tése örömüzenet; tárgya: a kereszt, az Isten ingyen, ki 
nem érdemelt szeretete. Pál szerint nincs több evangé
lium, csak egy s aki mást hirdetne ezen az egyen kívül, 
még ha égi angyal is, átkozott. (Gal. 1, 6-9.) Újabb 
időben kotnyeles frásmagyarázók mégis különböző evan
géliumokról kezdenek beszélni s fgy megkülönböztetik az 
apostolok hirdette evangéliumtól az örök evangéliumot, 
melyet ·angyal fog hirdetni. (Jel. 14, 6 sk.) óvakodjunk 
az ily eltévedéstől! Az angyal evangéliuma ugyánaz, 
mint amelyet az apostolok hirdettek, a szeretet evangé
liuma, mely azonban üdvös félelmet, sőt rettegést kelt
het, mert az az Isten, aki szeret s Fiát értünk adta, szent 
Isten, ki bűnnel és meg nem térő bűnössel együtt nem 
lakhatik. - ÉG I. menny. - ÉLET I. élet fája, élet fo
lyama, élet könyve, élet vize, tűz. - 137. ÉLET FAJA, 
mint az élettel kapcsolatos többi kép, az isteni élet köz-

' lője. Ez az élet különböző útakon érkezik a teremtéshez 
s ezeket a különböző útakat jelzik a különböző képek. 
Isten trónja alatt tűzként tűnik fel az élet (l. tűz, ke
rub) ; onnan mégis üdítő vfzként csobog tovább, hogy 
csakhamar a szentekbe ömölve, tűzzel kevert üvegtenger 

·gyanánt (1. ott) terjedjen a tr6n körül. Az üvegtenger 
városként is megjelenik; ennek utcáin viszont élet fo-

. lyamaként hömpölyög az isteni élet árja. hogy a parton 
ültetett s folyton termő életfákat táplálja. Majd megint 
olajként halljuk emliteni s két olajfán keresztül Isten 
gyülekezetét, a szent mécslábat táplálja. (Zak. 4; v. ö. 
Jel. 11.) Ezeken kívül még a képek egész tömege mu
tatja az életnek a Teremtőböl a teremtésbe vivő útját. 
E példázatokon is látszik, hogy az élet szimbólumai többek 
egyszerű hasonlatoknál, amennyiben a fizikai élet a szel
lemi életnek további megvalósulása s ezért a szellemi vi
lág törvényeit hordozza magában. Az . élet fája a szent 
város utcáin áll, tehát a közlekedés útjain; ez azt jelenti, 
hogy az élet a mindennapos érintkezés alkalmai útján 
lélekből lélekbe terjed. Amerre keresztyének, sőt Isten 

· angyalai egymást szeretetben megkeresik, arra az isteni 
élet folyamai hömpölyögnek, mert mindenki, aki az életet 
magába f.ogadta, annak forrásává változik. (Ján. 4, 14.) 
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Ahol Isten gyermekei érintkeznek, vagyis ahol közössé- ·~ 
gek alakulnak, oda Isten olyan bizonyságtevőket s taní-
tókat helyez, akikből, mint a két olajfáról az olaj, árad 
az élet. Az ilyen bizonyságtevőket másik kép gyanánt az , ·~ 
élet fája jelképezi: gyümölccsel vannak rakva, tudniillik 
bölcseséggel s a bölcseség ízes gyümölcsjént vihető el 
róluk. A paradicsomkertben, hol az első emberpár élt, 
ez a csodálatos isteni berendezés valóságos képekbe volt 
öltöztetve. - 138. ÉLET KÖNYVE: Isten élő emlékezete 
vagy tudata, ép úgy, mint .a többi égi könyv is. Az a fel
fogás, hogy az élet könyve az összes választottak nevét 
tartalmazza s így az isteni eleverendeléssel volna egy
értelmű, helytelen s a Bibliával össze nem egyeztethető. 
Inkább az élettérben pillanatnyilag benne levők jegy-
zéke; mintahogy egyiptomi képeken látható, ura vagyo-
nát jegyző sáfár írta össze az állatállományt, úgy szedi 
számba Isten vagyonát a választottakat megpecsételő 
angyal. (Jel. 7.) Az élet könyvéből ki lehet nevet törülni 
s oda újra be lehet írni. (Jel. 3, 5.) Élet könyvébe be-
1rni vagy onnan kitörülni ugyanaz a művelet, mint má-
sik képpel: a szent olajfába beoltani vagy onnan kitörni 
valamely ágat. (V. ö. Róm. 11.) - 139. ÉLET VIZE. 
Palesztina vízhiányban szenvedett, kevés forrás volt csak 
s általában csak a vízvermekben (ciszternákban) eltett 
pállott esővizet itták. Nagy jótétemény volt az „élő víz", 
a természet adta friss víz. A víz minden alakjában úgy 
tünt fel, mint az élet fenntartásának igen fontos és nél
külözhetetlen feltétele. A víz szellemi értelme : az az 
életár, mely Istenből tör ki, a~ egyetlen igazi forrásból, 
mely a teremtésben hol felüdítő szóként, hol a szeretet 
cselekedeteként jelenik meg, mint irgalom, mint ítélet, 
mint ismeret, mint bölcseség. A" bűn sivatagában eltik
kadtakat csak az élet isteni vize elevenítheti meg. L. élet 
fája! - 140. ÉLŰ FA mind testi, mind szellemi értelem-
ben: gyümölcseivel a testi és szellemi élet táplálója. El
pusztítása az élet megvonását jelenti, Isten ítéletét. Is-
ten sokáig vár; szinte érthetetlen hosszú tűréssel adja 
ajándékait a gonoszoknak; egyszer csak megvonja tőlük 
az életet s ennek egyik módja az, hogy az élő fákat meg-
veri. L. élet fája. - ÉLO VIZ 1. élet vize. - ÉLÖ LÉNY 
vagy egyszerűen csak ÉLO 1. kerub. - ELRAGADTA· 
TAS 1. 25-29. ,_ 141. FAL: sátorfal, templomfal, város• 
fal, a frigyláda fala; az isteni dicsőség, erő efrejtője, ta
karója, tehát ugyanolyan jelentőségűek, mint a szövet-. 
ségsátor takarói és függönyei vagy az ajtószárnyak. 
Más képekben a felhő vagy füst tölti be ugyanazt a sze-
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repet; füst töltötte be a sátort és templomot; ködoszlop 
vezette a zsidókat a sivatagban; köd fedte el Jézust tanít
ványai elől a megdicsőülés hegyén és .a mennybemenetel
kor; felhőn vagy ködön ülve fog egyszer ítéletre eljönni. 
(Jel. 1, 7; 14, 14.) Ugyanilyen jelentőségű volt a Mózes 
arcán levő lepel. (II. Móz. 34, 33-34; II. Kor. 3, 13-
18.) Ugyanilyen okból fedték el magukat a kerubok 
szárnyukkal. Isten közellétét, közvetlen hatását a te
remtmény csak különböző fokozatokban bírja elviselni; 
ezért kerülnek Isten és teremtményei közé leplek, füg
gönyök, szőnyegek, keritések, falak, melyeknek szellemi 
értelme: Isten szentségének, megsemmisítő tűzerejének 
lefokozása, hogy elviselhessük. Persze mennél több a le
fokozó eszköz, annál homályosabb a kép, melyet Isten
ről alkotunk. A test maga is ilyen lefokozó eszköz, úgy
hogy a lélek, amikor elragadtatásban vagy halálban tes
ten kívül jut, egyszerre felszabadul a kötött testi látás 
alól; ez a szabadulás azonban számára ítéletet és borzal
mat is jelenthet, mintahogy még a próféták_}s szinte hol
tan estek le ilyenkor. Valahán~szor a túlvilágot tőlünk 
elválasztó lepel föllebben, bennünket mindig rémület fog 
el. Igy járta meg egyszer egy lélekidéző spiritiszta mé
dium, mikor várakozása ellenére nem szokott tévszelle
mei, hanem a szent túlvilág jelent meg neki, melyhez a 
spiritiszták puszta idézéssel sohasem férnek. (1. Sám. 
28, 11 skk.) A spiritiszták világa a tisztátalan szellemek 
társasága, mely a bűnösben csak a halál borzadását, de 
nem a szentségtől való félelmet kelti. Az úgynevezett 
„egyháziasság" is fal, amely az élő kegyességet a szer
tartásos kegyességtől elválasztja; akik Isten szentségét 
nem akarják elhordozni, szokásokkal és szertartásokkal 
elégesznek meg, melyek Isten való lényét elfedik előlük 
s egyúttal meg is csalják őket. Van azonban Istentől 
rendelt szellemi fal vagy · 1epel, mely a bűnös . számára 
Isten szentségét elviselhetővé teszi, mégis Isten dicsősé
géből semmit el nem takar s ez a fal: Jézusnak a bű
nösért kiontott vére. Olvassuk, hogy még az Új Jeru
zsálemben is lesznek falak, bár a bűn ott már nem fog 
Isten és teremtményei . között lenni. Ez azt jelenti, hogy 
idő kell ahhoz, hogy Istent közvetlen szemlélettel tudjuk 
nézni s ehhez a népeknek gyógyuláson kell általmenniök. 
(Jel. 22, 2.) Ekkor azonban a választottak, tehát az Új 
Jeruzsálemet alkotó szent ,Jrözösség, már közvetlen szem
lélettel nézik az Istent s ezt a közvetlen szemléletet az 
Irás úgy· fejezi ki, hogy a városban nem lesz többé temp
lom, hanem az Úr, a mindenható Isten lesz maga a temp-
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lom, továbbá a Bárány. (Jel. 21, 22.) Isten örökké a Bá
rány alakjában jelenti ki magát s a szeretet e tényén 
keresztül dicsősége elhordozható l~z. L. templom udvar, 
város, Jeruzsálem. - 142. FARK az alattomosság, ahá
tulról támadó kiszámíthatatlanság jelképe. Olvasunk 1. 
sátán farkáról, mellyel követőit maga után söpri; e kép-· 
ben a fark az értelmet elvettető szuggesztió jelképe, 
mely a sátán hóditásának természetszerű és rendes 

· módja; veszedelmes tehát miriden szuggesztív, hipnoti
kus „gyógymó4"; mert az öntudat és akarat elaltatásá
val az ember sátán követéséhez szokik; 2. a spiritiszta 
szellemeket jelképező sáskák farkáról, mely skorpióhoz 
hasonlit s a gyanútlan áldozatnak alattomos pusztulást 
okoz. L. sáska, ~korpió, 273. - 143. FÁKLYA görögül 
lampas; nyugtalanul lobogó lángja a bűn ellen harcba 
induló szent Szellemnek jelképe, tehát a harcoló, támadó 
isteni világosságot jelenti. - 144. FEil~R szín, jelkép, 
melynek szellemi jelentése: folttalan, homálytalan, szent, 
élő dicsőség. A veres vér fehérré tesz. L. veres. - 145. 
FEJ az értelem székhelye. Mivel pedig az értelem még 

· a sárkánynál és a fenevadnál is Isten ajándéka, melyet 
azonban azok rosszra· használnak, azért ezeknek az álla
toknak hét feje van. A földi hatóságok Istentől vannak, 
mégha bűnös emberek töltik is be őket. (Róm. 13, 1.) 
Sátánnak hét feje Isten adta nagy értelmét mutatja, 
melyet Mihály főangyal annyira tiszteletben · tartott, 
hogy a sátán megdorgálását Istenre hagyta. (Júd. 9.) A 
világbirodalmak nem fennállásukban, hanem irányukban 
rosszak. ·Ezért Cirus (Kürosz, Kóres) Isten fölkentje
ként szerepelhet. (Ézs. 44, 28 ; 45, 1.) Egy-egy fej nem 
okvetlenül egyes uralkodókat jelöl, inkább kormányzati 
rendszereket, dinasztiákat, uralkodó tipusokat. Mivel a 
világon való uralkodás isteni akarat (Isten neín az anar
chiát akarja), azert a világbirodalmak száma hét. A he
tes számot tehát itt is a számszimbolika szabályai sze
rint nem mennyiségként kell feifógni s így haszontalan 
munka a világtörténelemből okvetlen hét birodalmat 
akarni kibányászni. E hetes számból öt esik el, a világi 
történés száma szerint, megint nem kell tehát öt biroda
lomra találni, mely János korát megelőzte volna. (V. ö. 
Jel. 17, 10.) Még kevésbbé kell hét vagy öt császárt. ke
resni a képek megmagyarázására. A fejeken levő ká
romló nevek a fejek tartalmát jelentik (1. név), vagyis 
azokat a gondolatokat, melyekkel a fenevad értelme telve 
van: Isten ellen lázadó, káromló terveket. - FELESitG 
1. menyasszony. - 146. FELHO annak a szellemi ho· 
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málynak jelképe, mely Istent szemünk elöl eltakarja. 
Jézust felhő takarta el· tanitványainak szeme elöl s felhőn 
fog visszatérni. (V. ö. fal.) A felhő tehát a szellemi lét 
láthatatlanságából a testi lét láthatóságába való belé
pést . vagy a láthatatlanból a láthatóba való távozást· ki
séri és igy jelzi. (L. menny.) -·FELTÁMADÁS 1. 104., 
106. -147. FENEVAD: elvadult állat; ennek természeté
vel próbálja az isteni kijelentés az Istentől elvadult és csak 
testi kivánságaitól vezetett ember lelkületét kifejezni. Aki 
Istentől elfordul, a szeretettől fordul el ; ha uralkodik, 
nem szolgál, hanem önző falánksággal csak birtokolni, 
élvezni akar. A fenevad ellentéte a szelídség és engedé
kenység szimbóluma a Bárány. A Szentírás több fene
vadat emlit. Dániel a négy birodalmat különböző fene
vadak alakjában jelenteti meg, melyek közül egy a való-

. ságban elő nem forduló állatalak. A Jelenések Könyvében 
emlitett fenevad a ·párduc kegyetlen vadságát, a medve 
letipró otrombaságát és az oroszlán széttépő erejét egye
siti magában. (Jel. 13, 2.) Ugyanannak a szellemi tarta
lomnak több földi megvalósulása is lehet. lgy a fenevad 
jelentheti 1. azt a szellemet, mely a világbirodalmakat 
egyetemesen áthatja; 2. a történelem összes világuralko
dóit egy fogalomba összesítve; 3. az utolsó világuralko
dót, az antikrisztust. L. antikrisztus, fej, kulcs. - 148. · 
FO~YAM, FOLYÓVIZ fizikai értelemben is áll, szellemi 
áramlatok jelképe is lehet, néha pedig mindkettőt jelzi, 
például azoknál a csapásoknál, ahol a folyók vize meg
romlik, hol a testi csapások szellemi eredetre mennek visz
sza és sokszor testi és szellemi alakjukban egyszerre je
lennek meg. Szellemi értelemben 1. gonosz szellemi áram
latot jelent, hazugság-propagandát, amilyent a hazug
ság atyja, a sátán indít az egyház, a Biblia s Isten meg
rágalmazására (Jel. 12, 15.). 2. 'Isten életárja is folyam, 
mely Isten gyermekeinek közösségeiben ömlik szét, mint 
a hazugság árja Isten ellenségeinek közösségeiben. L. élet 
vize. - 149. FORRÁS a szellemi áradat kiinduló helye. 
Aki az élet forrásához jut el, Istenhez érkezik. (Jel. 7, 
17; 21,- 6.) Mennél köz~lebb jut valaki az élet forrásához, 
mennél kevesebb közvetítőt használ (l.í élet fája), annál 
bőségesebben és erőteljesebben kapja az életet. A csapá
sokban a vizek forrásait veri meg Isten, t~hát az élet ere
detét vágja el. L. folyóviz. - 150. FÖLD szintén fizikai 
és szellemi értelemben fordul elő. - 1. Fizikai értelemben 
az emberi település helye s mivel a településben rendszer 
van, a földön irányok különböztetendők meg. Osidőtöl 
fogva 4 ilyen irányt, négy égtájat gondoltak el az embe-
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rek s amikor ezt tették, a legtökéletesebben osztható 
idomnak, a négyzetnek . vagy kockának négy irányú ki
terjedésére gondoltak. A világ négyes szemlélete t é r -
filozófia. Ha tehát valami szellemi fogalom az apokalip
tikában négyes számban fordul elő, ez nem mennyiséget, 
hanem az illető fogalom természetét jelöli: a fizikai„ 
anyagi világhoz való tartozást, szemben a kiterjedéstelen 
szellemvilággal. L. számszimbolika. 2. Szellemi értelem
ben a föld az emberiség történelmi letelepülését jelenti, 
tehát a· fejlödésirányokat, a tradíciót, a hagyományos 
rendet, a történelmi fejlődés folyamán kialakuló szilárd 
szervezetet, a civilizáció megbízhatóságát jelöli a népek 
kiszámithatatlan, forrongó árjával szemben, mely utób
binak a „sok víz" és a tenger a jelképe. L. ott. Ezzel a 
színezéssel a négyes szám a bűntől megrontott testiséget 
jelöli. - 151. F"ÜST: köd vagy f elhö értelmével rokon. 
Szellemi értelmében: 1. mint fehér, fénylő füst vagy köd 
Isten dicsőségének tőlünk át nem látható voltát jelképezi 
(1. felhő, fal); 2. mint sötét, kavargó füst a bűn zűrzava
ros homályát jelöli (1. homály), melyben a bűnös tájéko
zódni nem tud s jövőjét nem látva, kétségbeesik. A barna 
füstszínű jácint (hiacint) a füst helyett áll. Ilyen vak 
homályban, át nem látszó füstben élnek a feneketlen 
mélység szellemei . (1. mélység) s mikor ennek a mélység
nek ajtaja kinyílik, ez a füst, vagyis szellemi sötétség az 
emberekre ömlik s őket a kétségbeesés, reménytelenség 
és bizonytalanság rettentő kínjával gyötri. (Jel. 9, 1-6.) 
- 152. GÁBRIEL Isten egyik föangyala. A név nem tu
lajdonnév, csak ismertető jelző s Isten erösét, vitézét je- ' 
lenti. Harcosa tehát annak a harcnak, mely a szellemek 
világában, a mennyekben (második égben) Isten serege 
és sátán serege közt folyik s mivel ez a harc az igaz
ság hatalmával folyik, Gábriel a kijelentés angyala is. ű 
közli Dániellel Isten üzenetét. - 153. GÓG ÉS MAGÖG 
az emberi művelődés- területein kívül élő, igen vad népek 
voltak, kik északon laktak (Ez. 38, 2., 3., 14., 16., 18.; 
39, 1., 11., 15.), a műveletlen vadság földén; a régiek 
képzeletében a pusztító vadság megtestesítői, gyülevész 
emberek, Isten népének megtámadói. Már Ezekiel titokza
tos, apokaliptikus modorban beszélt róluk s elpusztításu
kat kilátásba helyezve, temetőjüket a választott nép föl
dén jelölte ki. E vad,_ mindent felforgató elemmel szem
ben Isten népének rendeltetése a béke megala_pitása. 
Krisztus ezer éves országlása alatt azok, akik az 0 igaz
ságos és szolgáló uralkodásával elégedetlenek lesznek, 
úgy látszik, lassankint félre fognak húzódni, mintahogy 
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Góg a föld kerekségének szélére húzódva lakott s ezzel a 
félrehúzódással el fogják árulni elégületlenségüket. Sá
tán újabb s utolsó fölszabadítása az ő kívánságukra fog 
megtörténni s így a felszabaduló goposz szellem a cél
jaihoz szükséges hadsereget bennük azonnal megtalálja. 
A Jelenések Könyvbeli Góg és Magóg tehát nem az el
múlt idő népével azonos, nem annak feltámasztásával 
áll elő, hanem az ótestamentumi nép vadsága csak képül 
szolgál az ezeréves birodalombeli vad hordák jellemzé
sére. Az emberiség aljanépét, a nagy városok kitermelte 
söpredéket, minden idő és kor lázadó anyagát; a forra-
dalmakra mindenkor készen álló gyülevésznépet jelölik 
-e nevek. L.100. -GYOLCS 1. fehér, ruha. -GYERTYA
TARTÓ 1. mécsláb. - 154. GYÖNGY élő szervezet ké
pezte drágakő, az Új Jeruzsálem kapuinak anyaga, per
sze jelképes értelemben. Minden kapu Jézust jelenti; te
hát nem több gyöngyből épül egy-egy kapu, hanem csak 
egyből. (Jel. 21, 21.) A gyöngy az élő kagylóállat fáj
dalmának szülötte, mely teste feláldozásával adja e kin
cset; ahogy Isten Fia is teste feláldozásával, fájdalmas 
szeretetével lesz számunkra mennybe vivő kapuvá. L:· 111. 
- 155. GYVLEKEZET vagy EGYHÁZ, a görög EU.· 
KLÉSIA fordítása s a kihívottak közösségét jelenti. Két 
értelemben áll: 1. egy helyen lakó keresztyének gyüle
kezetét jelenti, ez a h e 1 y i g y ü l e k e z e t ; igen fon
tos újtestamentumi fogalom, mert az egyetemes egyház 
ezekben él és fejlődik ki s őket nemcsak a hely, hanem 
a jelleg, történelmi küejlődés is megkülönböztetheti. Aki 
a helyi gyülekezet egyéni jellegét el akarja törülni s az 
egész egyházra valamely általános jelleget kényszerít rá, 
Isten bölcs intézkedését félreösmeri s Isten rendelésével 
száll szembe. A Jel. 2. és 3.-ban említett hét gyülekezet 
mind más jellegű s a különböző jellegek nemcsak a helyi 
gyülekezetek számtani összegéből, hanem azok történeti 
fejlődésének minőségi összegéből tevődik össze az az isteni 
gondolat, -mint az egy szivárvány hét szinből, ,.......- melyet 
az egyetemes egyház jelent. )iodern időben készült „bib
liai" gondolattal vagy sablonnal valamennyi helyi egy
házat egyszínűvé és egyjellegüvé tenni: Isten gazdagsá
gának eltüntetése, olyanféle művelet, mint mikor a tudós 
presbitérium a templom falán levő kissé kopott közép
kori freskót egyöntetű szép fehérre meszeltette. 2. A vá
lasztottak egész teljességét, minden hely és minden idő 
összes keresztyéneit is jelenti a gyülekezet vagy egyház 
szó, vagyis az egyetemes egyházat s az egyház ebben a 
teljes értelemben lesz Jézus menyasszonyává s Új Jeru-

101 



... ,. '71 
zsálemmé. · A hét ázsiai gyülekezet jellegében úgy van 
'összeválogatva, hogy azok fejlődésében, mint kicsiny, éles 
tükörben az· egész egyház~örténelem látszik ; a hét üzenet 
tehát nlinden kor és ország összes keresztyéneinek szól. 
L. udvar, templom, Jeruzsálem, élet fája. - HAJNAL
CSILLAG .1. csillag. - 156. HALÁL, amennyire a Bib
liából értjük, személy. Lehetséges, hogy a sátánt . egyik 
szerepében tünteti fel, melyet akarata ellenére tölt be. 
A sátán építeni, teremteni akar, Istennel versenyre kél; 
de keze és lába nyomán mindenütt halál támad; amihez 
hozzányúl, abba halálos kór csiráját oltja be. Halljuk, 
hogy utolsó ellenségként fog megsemmisülni (I. Kor. 15, 
26.), ami megegyezik a Jelenések Könyvének azzal a köz
lésével, hogy csak a fenevad és hamis próféta félretétele 
után, az új ég és új föld küszöbén fog végkép félreszo
rulni. (Jel. 20, 10. 14., hol a két vers egyet mond, mi a 
Jelenések Könyve előadási módja szerint nem lehetetlen.) 
L. Hádész. - 157. HALLELUJAH! jelentése: Dicsérjé
·tek Jehovát! Mint a régi zsidó templomban állandóan 
hangzó magasztalás, héber alakjában került át más 
nyelvekbe, akárcsak később a Kürie eleüson görög nyel
ven. Fontos benne a Jehova szó, mely az Isten változha
tatlan, örökké hü lényére mutat. - HAMAR (görögül 
en tachei) nem azt jelenti: nemsokára, hanem ezt : gyors 

- ütemben, gyors egymásutánban, hirtelen. Jézus sokáig 
elmaradhat; de ha a jelek egyszer teljesülni kezdenek, 
hirtelen fog jönni; amikor nem várják, „hír"-telen, vá
ratlanul megjelen. - 158. HAMIS PRÖFÉTA. A .!!átáni 
háromság harmadik személye (L. 163.) ; az isteni három
ságban a szent Szellemnek felel meg. Feladata az lesz, 
hogy a fenevadat (antikrisztust) dicsőítse és imádatát 
megszervezze, amit Krisztussal a szent Szellem tesz. Mű
ködését Jel. 13, 11-18. beszéli el. Valószínűleg-az Isten 
ellen felemelkedő emberimádás prófétáit és fanatikusait 

· is magában foglaló fogalom, mely az utolsó időben egy 
személyben kicsúcsosodik. - 159. HARAG Istenben nem 
emberi szeszély, ingerlékenység vagy kicsinyes bosszú
állás értelmében található, mert ipindez Istenhez méltat
lan, hanem a gonoszság és hitványság kihívó támadása 
miatt érzett isteni elkeseredést jelenti. Sátán nagy ha
ragja ellenben a levettetése és megszégyenítése miatt ér
zett vak düh, melyért bosszú-tárgyat keres. (Jel. 12, 12.) 
HARAG NAPJA 1. Úrnak napja. - 160. HARMAGE„ 
DÖN, jelentése: Megidd6 hegye. A régi világ egyik leg
fontosabb csatatere, hol igen sok csata folyt le Egyip
tom és az északi birodalmak között; mindig népek csatá-
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·· jának szinhelye volt. Itt n~m szóról-szóra értendő, mintha. 
az antikrisztus nagy csatája a Messiás ellen tényleg ezen 
a földrajzi helyen folynék le, mintahogy a testi magyará
zatra hajló irástudók gondolják, hanem a Babyon, Egyip
tom, Sodoma, Jeruzsálem, Sion stb; szavak példájára jel
képnek tekiµtendö s mindazoknak az indulatoknak össze
sürűsödését jelenti, melyek valaha a népek nagy csatái
ban vérben és kegyetlenségben tomboltak. (L. 63.) -
161. HÁD:f!}Sz pogány görög eredetű vallásos fogalom 
neve, melynél a Biblia nemcsak a nevet vette át, hanem a. 
vele összekötött képzetek egy részét is igazolta. A budd
hista hatás alatt kifejlődött középkori pokol képzete a. 
bibliai Hádész képzetével nem azonos, úgyhogy pokol-lai 
való forditása megtévesztő. A közismert „pokol" képzet
nek inkább a bibliai tüzes és kénköves ~ocsár képzete 
felel meg (1. mocsár). A Hádész különben gyüjtő .foga
lom s a Bibliában nem helyet, hanem állapotot jelent„ 
amelyben nemcsak az elkárhozottak, hanem az összes ha
lottak is résztvesznek. Azt is fontos tudnunk, hogy ez az
állapot nem örökkétartó, hanem csak átmeneti; csak a 
feltámadásig őrzi a halottakat s ha szerepét betöltötte; 
megsemmisül, mint gazdája, a Halál (Jel. 20, 14, 1. Halál). 
Ekkor lakói közül az üdvözülőket az új földnek, az elkár
hozókat a tüzes kénköves mocsárnak adja át. A görög 
pogány mitológiában a Hádész egy r~szét a Tartaros al
kotta, hol a gonosztevők töltötték büntetésüket. A Bib
lia majdnem hasonló értelemben használja a Tartarosz 
szót is; valószínűleg· a mélységgel vagy tömlöccel kell 
egynek vennünk; ez is állapot, melyben az Istennek ellen
álló szellemek, lelkek őriztetnek összezárva az itéletre. A 
görög és a bibliai Hádész között mégis nagy különbségek 
vannak, például a pogány mitológia testi vonásai a bib
liai képzetből teljesen hiányoznak s a használt testi ké
pek, mint külső sötétség, fogcsikorgatás, tűz, féreg, szel
lemi fogalmak szimbólumai. - 162. HÁ.RFA vagy CI
TERA az égi zenészek hangszere. Hogy nem igazi hárfá
ról van szó, mutatja az a jelzés, hogy a hárfások szava 
a sok viz zúgásához és a mennydörgéshez hasonló, ami
lyen hangú hárfa tudvalevőleg nincs. Azt akarja mondani 
a kijelentés, hogy az égiek énekét fenség mellett az ér
zelmek rendkivüli ·finomsága jellemzi. Minden fizikai tü
neménynek valamilyen szellemi ősképe van, a zenének is. 
A földi zene az égi szellemi harmóniának és 
melódiának halvány testi képe. A földi · zene 
valami csodálatos szellemi élménynek ígérete. 
168. HARO!WSÁG: az Isten kikutathatatlan gazdagsá-
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gát teremtményei sohasem tutlják teljesen küsmerni; . „ '1 
működésében azonban hármasság jelentkezik. (L. 264.) ~ 
Az Istent utánzó s magát Istennel egyenlővé tevő sátán 
is hármasságban próbálja véghezvinni terveit, meiynek 
tagjai: 1. sárkány. (sátán); 2. fenevad v. antikrisztus és 
3. hamis próféta. - 164. HEGY képes értelemben a lelki 
vagy szellemi síkról kiemelkedő magaslatot jelenti, te-
hát a tekintélyt, az uralmat, az uralkodót. A hegy eltör-
lése: a tekintély ledöntése. (Zak. 4, 7. az ellenséges po-
gány uralkodók tekintélyét jelenti.) Dániel égből leszálló 
kis köve heggyé lesz, azaz egész világot betöltő tekintély-
lyé. Jel. 17, 9. hét hegye nem Róma városára mutat, ha-
nem egyszerűen csak a hét fej tekintélyét jelzi. L. 87. -
165. HOMÁLY nem értelmi, hanem szellemi vakságot je-
lent, vagyis a történelmet mozgató erőknek nem ismeré-
sét; nem tudatlanságot, hanem bölcseség hiányát. Ép-
pen élesebb értelemnél a szellemi sötétség a bizonytalan-
ság rettentő kínját okozza. (Jel. 16, 10. 11.) A homály 
vaksága az a kötél vagy lánc, mellyel Isten az elítélte-
ket, sátánt is megkötözi, vagyis tétlenségre kárhoztatja, 
hogy ne árthassanak. (.Tel. 20, 1. 2.; v. ö. II. Pét. 2, 4.) 
L. Hádesz, mélység, tömlöc. - 166. HOMLOK a fej 
elülső, felső része, a szarvak hordozója; a támadás 
szerve, de a lélek belső tartalmának kifejezője is. Azt 
hordjuk homlokunkon, amivel fejünk tele van (1. fej, 
név); a névnek homlokon hordása azt jelenti, hogy nem 
rejtjük el, hanem a körülöttünk levő viláe-g-al nvilt bi
zonyságtételként szembe szögezzük. - HŰSÉG 1. nap. 
- 167. IZRÁÉL jelentése: Istennel küzdő, a zsidóság ne
mesebb neve; de a Jelenések Könyvében csak az ótesta
mentumi zsidó népet jelöli e névvel a kijelentés. újtesta
mentumi időben pedig az Isten újtestamentumi válasz-
tott népét, vagyis az egyházat. (Jel. 2, 14.; 7, 4.; 21, 12.) 
Izráel 12 törzse, melyekből 12-12.000 pecsételtetik el, 
nem jelentheti a tényleges 12 törzset, mert a törzsek fel
sorolása nem felel meg a valóságnak (Dán hiányzik, Jó-
zsefet és fiát külön említi); hanem Izráel tökéletes be
osztásán mutatja be a választott egyház tökéletességét. 
Az Új Jeruzsálem 12 kapuján is Izráel 12 törzsének nevei 
olvashatók, holott a 9. vers világosan mondja, hogv a 
város nem a testi zsidóság, hanem a Bárány menyasz
szonya, tehát az egyház. Éppen a 9. és 12. versek össze
vetése. bizonyítja, hogy ezek az ószövetségi kifejezések 
szellemi értelemben veendők. A testi mindig megelőzte 
a szellemit, mint annak képe, árnyéka s ha valaki a szel-
lemi valóságot ismét a testi árnyékkal akarta helyettesi-
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teni, arra Pál átkot mondott. (Gal. 3, 3.; 4, 1-12.; 5, 
1-6.) Ma mégis testi írásmagyarázók a szellemi válasz· 
tott nép helyére vissza akarják állítani a testi választott 
népet, noha Isten igéje csak zsidókon való könyörületről 
beszél (Róm. 11, 31.) ; a szellemi templom elkészülte után 
fel akarják építtetni a jeruzsálemi testi templomot s 
Krisztus egyszer s mindenkorra érvényes áldozatának 
birtokában a felépített jeruzsálemi templomban ismét 
testi áldozatok viteléről beszélnek. Ez a galatabeliek té· 
vedésének felújítása! L. 102. - JÁCINT 1. füst. - 168. 
JÁSPIS Jel. 21, 11. szerint a legdrágább kő, valószínű· 
leg a gyémántot jelöli. Az arany melegében ragyogó fe. 
bér sugárzása (1. arany) adja meg a mennyei trónterem 
(Jel. 4, 3.) s az Új Jeruzsálem alapfényét, azt az át· 
látszóságot, melyet üvegszerű aranynak is nevezhetünk. 
Csak az újabbkori fizika jött rá a fehér fénynek színekre 
bontására, de a Bibliában már ott látjuk az égi város 
fehérségében az összes drágakövek színeit összeolvadni. 
(Jel. 21, 18-20.) - JERUZSÁLEM 1. arany, élet fája, 
fal, gyöngy, gyülekezet, pogányok, város. - 169. JEZA· 

· BEL Akhábnak, az északi zsidó állam gonosz királyá· 
nak még gonoszabb felesége, a szidoni királyleány, ki fér· 
jét rávette, hogy a Bálok és Aserák erkölcstelen pogány 
kultuszát Izráel földjén felállítsa. (I. Kir. i6, 29-33.) 
Az erkölcstelen istentisztelet végzésére papokat és pap· 
nőket is rendelt, kiket Illés megöletett. Ez a gonosz csá· 
bitó asszony, ki még halála pillanatát is csábításra hasz. 
nálta, jelképe lett annak a spiritiszta jellegű tévelygés· 

· nek, mely a tiatirabelieket megejtette. Jezabel parázna· 
sága a s z e 11 e m i p a r á z n a s ág szimbóluma. Isten 
tiszta kijelentését elhagyni és pogány spiritiszta jellegű 
kijelentésekre figyelni, mint ez az újplatonismussal kar· 
Qltve járó későbbi görög pogányság szokása lett: ez volt 
az a súlyos hűtlenség, melyet csak Jezabel paráznaságá· 
val lehetett kellőkép megbélyegezni. - 170. JÉZUS a 
zsidó Jöhósua, Józsua görögösen átírt alakja. Jelentése: 
Jehova idvezít! Már Mózes utóda ezt a nevet viselte s 
később más személyek is viselték, például a templomépítő 
Józsua pap, kit Zakariás buzdított. - 171. JOBB_ KÉZ 
a cselekvő tevékenység jelképe. Hogy J~zus az Atya 
jobbjára ült: ez az Atya örök s rejtett gondolatainak 
megvalósítását jelentette.-KAPU 1. ajtó, angyal, gyöngy, 
kulcs. - 172. KARD szellemi jelentése: az ítélet ereje, 
mely az igazságot a hamisságtól elválasztja. Ilyen ha· 
talma van a szent Szellemnek s Isten igéjének, ha a Szel· 
lem forgatja. -KEDIJLY 1. az előszót. -173. KELEPCE 
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v:agy botrlmy, az alattomos, ravasz, sátáni támadás es:~,:~, 
köze. Görög neve, skandalon, görbe fát jelent, mely a ke- 1 
lepce csappantyúját képezte; erről kapta az egész ké- ,' 
szülék a nevét. Bálám, a hamis próféta, tehát nem bot-
rány k ö v e t vetett Izráel fiai elé, hanem -kelepcét, mellyel 
megfogta őket. Ez a kelepce pedig a testi gyönyörűség 
volt, mely Izráel fiait csábította. - KERUB 1. 122. Más 
nevei: élő, élő lény, szeráf; v. ö. még angyal, tűz. -
174. KÉNKO facsaró bűze a szellemi undor jelképe, a 
bűntől való undorodásé, melyet még a meg nem térő 
·bűnös is érez. A kárhozat kénköves mocsarában a legfőbb 
kin az lesz, hogy a bűnös önmagától undorodik. L. mo
csár. - 175. KIG}{O nesztelenül járó, porban csúszó, 
„okos", de rosszakaratú állat, a ravasz, alattomos, aljas 
és kegyetlen kísértés jelképe. L. sátán. - 176. KIJE
LENTÉS a görög apokalüpsis szó forditása, melyet azon
ban pontosan leleplezés-sel, vagy lelepleződés-sel fordí
tunk. Krisztus apokalüpsis~e: az Úr rejtett lényének övéi 
és a világ előtt való kitárása. Ez a kitárulás történt Pat
moszon s ez fog megtörténni, mikor övéi szabadítója-

.· ként s a világ bírájaként megjelenik. - KIRÁLYI SZEK 
1. trónus. - 177. KORONA vagy KOSZORÚ pályadíjat 
és királyi díszt is jelent. Azok a gyözedelmesek kapják, 
akik az eléjük r 6 t t pálya megfutása után Jézussal 
együtt királyi uralkodásra jutnak. L. 107. - KÖD 1. 
felhő. - KÖNYV 1. tekercs, élet könyve. - KÖT:f;L 1. 
homály. - 178. KÖVECSKE szavazó cserép a gö.rög élet
ben, mellyel a népgyűléseken titkosan szavaztak.. Jelké
pesen a Krisztus választását jelenti, melyet csak az ösmer, 

~kinek szól. - 179. KRISTÁLY átlátszó kő, mely a fényt 
fel nem tartóztatja; szellemileg az olyan embert jelöli, 
akinek lelkén Isten fénye átmegy és azt benne bűn el nem 
homályosítja; kinek tettein Isten látszik keresztül, tehát 
az őszinte embert. Az égi trón körül csak ilyen lények le
hetnek, de a mennyei Jeruzsálem s annak folyama, vagyis 
a lelkek egymással való érintk~zése (1. folyam) is csak 
ily átlátszó lehet. (Jel. 4, 6; .21i 111; 22, 1.) Ami ezt az 
átlátszóságot zavarja, annak a városból el kell tűnnie! 
(Jel. 21, 4. 8.) Hogy a város anyaga a kristályként át
látszó jáspis (Jel. 21, 11.), annak értelme az, hogy az 
őszinteségen Isten dicsősége fog átragyogni, tehát az Új 
Jeruzsálem lakói nem m a g u k a t mutogatják, hanem 
olyanok lesznek, mint a kristály vagy üveg, ők maguk nem 
láthatók, hanem Isten látszik rajtuk keresztül. L. tenger, 
üveg, üvegtenger. - 180. KRISZTUS a héber Messiás 
görög fordítása, magyarul felkentet jelent •. Jézus nem 
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külső kenetet kapott, mint a zsidó főpap· és király, ha
nem az igazi kenetet kapta~ mellyel Isten maga keni fel 
választottait: a szent Szellem ·kenetét, melynek a külső 
olaj c8ak jelképe. Ez a felkenés megkereszteléskor ·tör
tént ,azután, hogy a keresztelés által kimutatta szándé
kát, hogy a halálba megy. - 181. KULCS szellemi érte
lemben a j o g o t és kép e s s éget jelenti valamilyen 
lezárt lehetőség vagy alkalom felnyitására. 1. D á v i d 
k u 1 c s a a Dávid tróntermébe való bemenetel lehetősé
gét jelentette, melynek megengedése az udvarmester ha
táskörébe tartozott. Ézs. 22, 22. szerint ezt a hatalmat 
elvették a hűtlen Sébnától és a hűséges Eljákimnak ad
ták· oda. Ez az eset· példázza a ·mennyi trónterembe. való 
bejutás lehetőségét, melynek megengedése a· hű tanubi
zonyságnak, a felkent Jézusnak adatott hatalmába. (Jel. 
3, 7.) 0, akit akar, nemcsak bevisz a trónterembe, hanem 
a trónra is ültet. 2. A feneketlen mélység kútjának kul
csán Az rendelkezik, akinek hatalma van homály láncaira 
verni a tisztátalan· szellemeket (L. kötél, homály): az 
Isten. Mikor jónak látja, a mélység kútjának kulcsát oda
adja sátánnak magának, kinek neve abaddón, apollüón, 
elvesztő (ugyanaz a szó héberül, görögül, magyarul) s ek
kor a sátán e kulccsal jogot nyer ahhoz, hogy tömlöcbe 
zárt híveit rászabadítsa az embervilágra. (Jel. 9, 1.) -
182. KÚT szellemi értelme körülbelül az ajtóénak felel 
meg, de ebben a lefelé vivő irányt mutatja: a mélység 
lejárata csak kút vagy akna lehet. Persze mélység, le
felé vivő irány, kút csak képek, melyeket· szellemileg kell 
értenünk. A „lef elé" az aljasság felé irányul; a „mélység" 
a tartás nélküli zuhanást mutatja; a „kút" szűk lejárata 
meghatározott útat fejez ki, melyet tudatosan kell ke
resni és megválasztani. Nem lehet a mélységbe véletle
nül leesni; a lejáratot keresni kell s az útnak meg kell 
nyilnia. Ez a keresés: a spiritizmus. A feneketlen mélység 
kútja tehát a szellemidézés, nem feltétlenül szóval, ha
nem esetleg csak vággyal. (L. mélység.) - 183. KVRT· 
SZÓ: jelkép, a riasztásnak, hadba indításnak, királyi ér
kezésnek jele. Mikor Jézus közeledik, megszólal az ég 
kürtje. Persze nem fizikai kürtök szólanak majd, hanem 
szellemi jelzést adnak: az· idők súlya fog ránehezedni az 
istentelen világra s fogja felelősségre ébreszteni a hívő
ket. - 184. LADA. A zsidó szent sátorban a szentek 
szentjében ott állott a frigyláda vagy szövetségláda s 

· abban a törvény két kötáblája. A kőtáblák szövege Isten 
beszéde, . a sátorban és templomban Isten jelképe. A láda
fal azt a szerepet tölti be, amelyet a láda körül a sátor 
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fala (1. fal): elválasztja Istent a bűnös embertől. A Je„ 
lenések Könyve a mennyben is említ szövetségládát s azt 
mondja, hogy az egyszer láthatóvá válik. (11, 19; v. ö. 15, 
5.) Már Mózes azt állította, hogy mindannak, amit a földi 
szentélyben alkotott, ősképét a mennyekben látta. Tehát 
nem a Jelenések Könyve utánozza Mózes istentiszteletét, 
hanem a Jelenések látnoka az eredetit látta, melynek 
nyomán Mózes dolgoztatott. Ezt persze nem úgy kell ér
tenünk, hogy a mennyekben is anyagból épült láda, sátor, 
oltár stb. található, hanem úgy, hogy Mózes is, János is 
szellemi fogalmakkal ismerkedtek meg s azoknak földi 
szimbólumát leírták. A szellemi törvénytábla Isten igaz
ságossága, mely e világ rendjéből kiolvasható. A szellemi 
szövetségláda az Úr teste, melyben ez az igazságosság 
benne lakott. Az Úr teste eltakarta szellemi dicsőségét s 
akinek belső látása volt, pillantotta meg az Úr földi éle
tébe belehelyezett isteni fökélctességet. Jézus igazságos
sága a hívőnek hitén által belsejébe költözik; a hitetlen 
számára fenyegető vád és ítélet lesz. Isten igazsá
gosságát, ítéletét az emberek vaksága elfedi szemük elől; 
nem látják, nem rettegnek tőle. De amikor a hívőknek, 
a választottaknak életében megvalósul, titokzatos meny
nyei jelenség, fenyegető ítélet gyanánt odalép a hitetlen 
világ elé s azok félve s gyűlölve próbálnak elrejtőzni a 
titokzatos, néma ítélet elől. Érezik, hogy a szent Isten 
közel ; mégsem akarnak tudni róla; ki akarják írtani a 
hívők bizonyságtételét, mégis mindig látható lesz az égi 
bizonyságtétel ládája. Az égi bizonyságtétel ládája a hí
vők bizonyságtétele. Amaz utolsó istentelen világban Is
ten közelléte a hívők bizonyságtételében különösen érez
hető lesz. - 185. LÁGYMELEG vagy langyos embernek 
nem a hitetlen vagy közönyös embert kell gondolnunk, 
hanem a „vallásost", aki elhagyja a hitetlenség hidegét, 
de nem melegedik fel Isten szeretetének tüzéig, hanem 
valami· jellemtelen, határozatlan, látszat-keresztyénséget 
produkál; elbizakodottan gazdagnak hiszi magát, holott 
„vallásos" képmutató, aki semmi valódit Istentől nem 
kapott. Az ily önámítás és képmutatás Isten előtt utá
latosabb, mint a nyílt hitetlenség. - LÁMPÁS más, mint 
mécses. L. fáklya. - LÉLEK l. az előszót. - LELKE~/ ,,. 
ALLAT h~lytelen fordítás. L. kerub. - LÁNC 1. homálY. 
- 186. LO nem a béke, hanem a harc állata. A régi zsi
dók békés közlekedésre, munkára a szamarat, öszvért, 
marhát használták. A négy ló: négy támadás. A fehér ló 
(l. fehér) az isteni szentség és dicsőség támadása a szeny
nyes, bűnös világ ellen. A veres: a háborús indulaté; a 
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fekete: a gyötrő éhségé; a fakó (sárga): az orvul pusz
tító halálé. - 187. MAG, MAGZAT: szülött; szellemi 
vonatkozásban: ugyanannak a szellemnek tovább plán
tálása. A napba öltözött asszonynak, vagyis a mennybe 
öltözködő egyháznak magzatai: az egyház bizonyságtéte
lét tovább vivők, tehát az egyház folytatólagos tagjai. 
- 188. MANNA, mint sok ótestamentumi valóság, a Je
lenések Könyvében jelkép gyanánt áll s az égből alá
szálló Szellemet, a hívők táplálékát jelenti, kik e világ 
sivatagában égi buzdítás, vigasztalás és reménység nél
kül eltikkadnának. Egyszer ott fognak állni e hívők az 
égi táplálék forrásánál s ami most rejtett, mert a világ 
nem ismeri, nem érti, akkor megszokott, mindennapos ke
nyér lesz. - MEDVE 1. fenevad. - 189. MENYASZ
SZONY vagy FELESÉG, a választottak egyházának jel
képes neve; tehát nem a külső, hanem a b e l s ö •e g y -
h á z z a 1 a z o n o s. A férfi és nő egy lélekké válik, hogy 
szeretetükből egy harmadik lélek váljék ki. A házasságba 
a Teremtő egy szent titkot, meg nem értett csodás gon
dolatot helyezett, hogy az életnek s minden új élő sze
mélynek szeretetből kell születnie. Minden tiszta földi 
szeretet forrása a szent-háromság-lsten s abban a Fiú 
helyzete a szeretetből születés isteni ősképe. További 
szent titok, hogy Isten egy néppel, kiválasztott szent kö
zösséggel szeretetben· egyesül, hogy ebből a közösségből 
az egész emberiség számára a szeretet megmentő ereje 
folyjék. A testi néppel kötött házasság a „földi" f e l e
s ég házasságtörésével, t.ehát sz e 11 e mi parázna
s á g g a 1 végződött; a testi nép idegen isteneket kere
sett. A szellemi népet, az egyházat egyelőre menyasz
szonynak tekinti a szent Szellem; égi Vőlegényét várja, 
hogy Vele szent lakodalomban egyesüljön. Felkészülése 

. abban áll, hogy minden idegen isten iránt való vonzó
dást kidob szívéből s a felkészülésnek neve: megszente
lődés. Jézus visszajövetele Reá váró egyházához: a Vő
legény érkezése a lakodalomba, tehát örömünnepely; a 
világ EJZámára való érkezése: idegen isteneken tartandó 
ítélet, a sátán tekintélyének ledöntése, a sátán megkötö
zése; a fenevad' híveinek számára: a veszedelem és ré
mület napja. A Vőlegény és menyasszony egyesüléséből 
új üdvösség születik e világ részére; tehát Krisztus és 
az egyház házas élete csak az Úr visszajövetelével kezdő
dik. A menyasszony szépségét a Báránytól fogja kapni 
s ez s z o 1 g á 1 ó s z e r e t e t lesz. - 190. MENNY vagy 
1JG: kettős fogalom, sőt Pál harmadik égről is beszél 
mely úgy látszik a paradicsom fogalmával egy. (II. Kor: 
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12, 1-4.) 1. A fizikai ég, a Mózestől emlitett boltozat 
vagy kiterjedés (rakia) azokhoz a testi valóságokhoz 
tartozik, melyek s2!ellemi fogalmak visszatükröző képei 
s igy egyszerre maguk is valóságok, jelképekül is szol
gálnak. Ilyen jelképül szolgáló valóságok a teremtés és 
bűnbeesés eseményei, melyek valóban megtörténtek s 
mégis mély apokaliptikus értelmük van. Jézus először a 
fizikai égbe ragadtatott fel s onnan a felhő közbejötté
vel tért vissza a szellemi világba, a szellemi értelemben 

. vett mennybe. A testi égbe ragadtatás volt a szellemi 
égbe ragadtatás elözménye és képe. Visszatértekor a lát
hatatlan mennyei világból a látható fizikai ég birodal
mába fog jönni ·felhlSkön (Jel. 1; 7.) s a testi égben, 
vagyis a . levegőben egyesül elébe ragadott menyasszo
nyával, mint ezt Pál kifejezetten mondja. (I. Tessz. 4, 
17.) Az egyház tehát nem ragadtatik a szellemi égbe, 
mert szellemi ·eredete és jellege még nem teszi öt az an
gyalokkal egyenlökké; megdicsőülése feltámadás lesz, 
az „első feltámadás". 2. A szellemi ég (1. Móz. 1, 1.) az 
angyalok világa. Nyelvét, közlekedését nem ösmerjük, 
de az eddig ismert jelenségek és értesülések szerint eb
ben a világban nem testi mozgással történik a közleke
dés vagy távolodás és így Jézus űtja a felhön tűi még 
rejtett és számunkra felfoghatatlan marad. János is tes
ten kívül a Szellem .erejével ragadtatott el ebbe a világba. 
(Jel. 4, 2.) A fizikai égbe való repülés csak jelképes 
mozgásnak tekinthető a szellemi ég közlekedésével szem
ben; azt mondhatjuk, hogy Jézus, ahogy a felhő mögött 
eltűnt. azonnal a mennyei trónteremben volt. Jelenleg 
megoldhatatlan rejtély, hogy mi lett testével: mivel azon
ban sem az „anyag", sem a „szellem" mibenlétéröl a leg
halványabb sejtelmünk sincsen, efelöl aggodalmakat nem 
kell magunknak csinálnunk. Hiszen azt sem tudjuk, hogy · 
Emmausban mi történt testével, amikor tanítványai 
szeme elől eltűnt (Luk. 24, 31.) s azt sem, hogy bezárt 
ajtón át hogyan lépett tanítványai körébe. (Ján. 20, 19.) 
A szellemi ég valóságai csak jelképekben jelenhetnek 
ineg a földön; ezek a ·jelképek azonban, míg egyfelől a 
mennyei valóságok vonásait, törvényeit hordozzák, más
felől maguk is valóságok lehetnek az anyagi világban. 
lgy jelennek meg Jánosnak a mennyei valóságok azonnal 
földi jelképekben is. 3. A „harmadik ég", űgy látszik, 
Isten közvetlen szemlélete, ami nem zárja· ki, hogy az 
Istenben még belsőbb titkok és rekeszek nem vol
nának. Az első emberpár a paradicsomban közvetlenül 
érintkezett Istennel (1. Móz. 3, 8. skk.), bár valószínű, 
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hogy az Isten megjelenése már ekkor jelképben tör
tént, mint a kígyóé is. Az Édenben ültetett kertet 
paradicsommá nem a kert szépsége, hanem Isten jelen
léte tette s ahogy Isten jelenléte eltűnt, eltűnt a kert gaz
dagsága is. Az elvesztett paradicsom ma ott van, ahol 
Isten jelen van: Isten trónusánál~ Mikor a „paradicsom" 
elragadtatott a földről, kerubok állták el a visszavágyó 
ember útját, ami körülbelül azt jelenti, hogy az élet ma
gasabb mértékének megvonásával az ember alkalmat
lanná lett a „paradicsom"-i életre, azaz Isten látására. 
A büntetés áldás is volt, mert Isten meglátása a bűnös 
embernek· halált jelentett volna. Isten látása még az 
angyaloknak sem teljesen s nem egyforma mértékben áll 
rendelkezésére. Erre mutat, hogy a kerubok Isten. jelen
létében szárnyukkal fedezik testüket. (Ézs. 6, 2 ; Ez. 1, 
23.) Míg János csak a szellemi égig ragadtatott el, addig 
Pál. a harmadik égig, a paradicsomba. De amíg János 
ma1dnem mindenről beszámolt, amit látott s hallott és 
csak a hét mennydörgés képez kivételt, mely, úgy lát
szik, Istennek közvetlen benyúlása a világ történelmébe 
(Jel. 10, 1-4.): addig Pál nem beszélhette ki tapaszta.: 
latait. A harmadik ég és paradicsom azonban nem marad 
örökre zárt és láthatatlan. Az Új Jeruzsálemben a pa
radicsom, vagyis Isten j~lenléte · érkezik a földre alá. 
(V. ö. Jel. 2, 7-et 22, 1. 2-vel!). Falak,. függönyök nem 
fogják itt Istent a város l_akóitól elválasztani többé. (Jel. 
21, 22. 23.) De a ki nem választottak, kiknek még gyó
gyulniok kell (22, 2.), nem vesznek azonnal részt az Is
ten közvetlen szemléletében, ők egyelőre a falakon kívül 
m,aradnak, bár a város kapui számukra csukva nem lesz
nek s az új város fénye az egész „új földet" bevilágítja. 
(Jel. 21, 24-27.) L. udvar. -191. - MENNYDÖRGÉS, 
mint a villámlás a .fizikai égnek a jelensége; mindkettő 
fizikai valósága mellett szellemi valóságok jelképeiül is 
szolgál, azoknak a mennydörgéseknek és villámlások
nak szimbolizálására, melyek Isten trónjából jönnek elő 
s melyeknek egyik megnyilatkozása a fizikai dörgés és 
villámlás. A mennydörgés megrázó hangja alkalmas an
nak a megrendítő hatásnak kifejezésére, melyet Istennek 
a fizikai világba való beavatkozása kihív. Úgy látszik 
azonban, hogy Isten a szellemi világba: is megrendítő mó
d.on fog benyúlni s ennek következménye lesz sátánnak 
és angyalainak a mennyből való letaszítása. Ahogy Isten 
tanubizonyságai, az egyház választott tagjai bizonyság
tételükkel a mennyben megjelennek (Jel. 11, 12 ; 12, 5.), 
ISten ·kitörő haragja a sárkányt és híveit onnan leveti 
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(Jel. 12, 9.); ennek a régóta elfojtott s a sátán levetése
kor kitörő haragnak megjelenése az a hét mennydörgés, 
melynek tartalmát Jánosnak nem volt szabad elmonda
nia. (Jel. 10, 1--4.) - 192. MÉCSLAB a szövetség sáto
rának s a templomnak viláe-ítására szolgált; utóbbiban 
tíz mécsláb volt. Hét ága s hét mécsese a szentség szá
mát mutatja és szent eredetére vall. A villtgító olaj a 
szent Szellem jelképe, az olajat tartó láb a gyülekezet 
képe, mely éppen úgy Isten Szellemétől ég, mint Mózes 
csipkebokra. De míg az ótestamentumi gyülekezetre csak 
várt a hivatás, hogy a népek sivatagában világító mécs
lábbá legyen és sötétséggé lett, mert Messiását megölette; 
addig az egyház a szent Szellem ereje által ·azzá is lett. 
-(193.)MÉLYSÉG a föld titokzatos, az elfojtott tűz örök 
forrongásában emésztődő belseje. Szellemi vonatkozás
ban az Istennek ellenálló szellemeknek sötétségbe süly
lyedése, visszafojtott, lázadó dühüknek önemésztődése. 
Görög neve: abüssos, ami feneketlen mélységet jelent s 
arra mutat, hogy a mélységben levő szellemeknek nincs 
talajuk ; talajtalanul, tartás, bizonyosság nélkül örök 
zuhanásban süllyednek alá. Ez a vonzás húzza a halál 
sötétségébe alá az öngyilkosokat, kik támaszpontot többé 
nem tudnak találni. A mélységből feltörő szellemek sok
szor öngyilkosságra biztatják azokat, akiket megszálla
nak. (Jel. 9, 1-6.) Ezeknél az egyszerre gyötrődő s 
gyötrő szellemeknél is mélyebb kín és lázadóbb düh in
gerli magát sátánt, kinek szellemi lénye a többi szellemre 
ráül, azokat maga alá hajtja s új céllal hadsereggé szer
vezi. (Jel. 9, 11.) Sátán mélységéből örök lázadás, taga
dás, árulás, vád, rágalom száll föl Isten és szentjei el
len; az Istennek engedetlen szellemi mozgalom, a spiri
tizmus is e sátáni mélységekből meríti tanításait. (Jel. 
2, 24.) Sátán mélysége gonosz távlatban Isten harmadik 
egének felel meg. if-- MÉRŰVESSZO 1. vessző. - 194. 
MIHÁLY főangyal, a sátán és Isten között folyó harc 
részese. (L. 152.) Nevének jelentése: „Ki olyan, mint Is
ten?" Tehát sátánnal szemben Isten egyedülállóságá.t, 
Isten szent&égét védi s e küzdelmében sátán legyőzője 
(Jel. 12, 7.) és a választott nép szellemi vezetője. (Dán. 
10, 13. 21.) - 195. - MOCSÁR, a tüzes és kénköves, in
kább megfelel a magyar pokol szó mögött rejtőző foga
lomnak, mint a holtak lakóhelye, a Hádész (1. ott!); 
csakhogy ez a mocsár csak az egyetemes feltámadás után 
kezdi meg teljes működését; mibenlétét megérteni csak 
akkor fogjuk, ha a test és szellem összefüggését szemtöl
szembe való látással fogjuk ismerni. Abból, hogy a fene-
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vad és hamis próféta elevenen vettetnek bele ; hogy az 
istentelen halottak feltámadnak előbb, hogy aztán a tü
zes; kénköves mocsárba vettessenek, azt kell következtet
nünk, hogy a mocsárnak bizonyos testi jellege is van. Ab
ból ellenben, hogy sátán is odavettetik, azt kell következ
tetnünk, hogy ez a testiség éppen úgy, mint a választot
tak új teste, szellemi természetű lesz, nem olyan, mint 
a mi mostani hús testünk.*) (Jel. 19, 20; 20, 10. 14. 15; 
I. Kor. 15, 35-55.) A tűz az élet égő, ki nem elégített 

· szenvedélyét példázza ; a kénkő a bűn undorát, melyet a 
bűnös önmaga iránt is érez; a mocsár a céltalan, tevé
ketlen lét tespedését. A tüzes, kénköves mocsár tehát 
.már most készül az Istennek ellenálló lelkekben s ami 
b e n t készül, az az általános feltámadáskor k i v ü l is 

· megjelenik; mintahogy Isten országa is láthatatlanul ké
szül a lelkek mélyén s egyszer meg fog jelenni. (V. ö. Jel. 
14, 10. 11.) - 196. NAP fizikai valóságában a világos
ság és élet forrása, de a perzselő, égető, pusztító ítéleté 
is; szellemi jelkép gyanánt a szellemi élet és világosság 
forrása, mely azonban a· bűnöst égeti. A napba öltözött 
asszony az egyház, mely Isten éltető ~szeretetét, szent 
szellemét, mint ruhát veszi magára; a nagy parázna el
lenben skárlátjával és bíborával sem tudja elrejteni me
zítelenségének rútságát s részeg szajhaként kínálja ká-
bító borát. (Jel. 12, 1; 17, 1-4; '3, 18.) - 197. NÉGY- 20:1 
SZÖG, illetve kocka a régiek legtökéletesebb idoma, a 
szabályosság legnagyobb foka, persze egyenlő oldalú és 
derékszögű, tehát négyzet vagy ·kocka alakjában. A kör 
vagy gömb, melyek az építészetbe:n n~hezebben használ
hatók s melyeknél a felosztásnak és mérésnek ugyan
olyan lehetőségei nem nyílnak, számukra nem jöttek te
kintetbe. Az Uj Jeruzsálem kocka alakja (Jel. 21, 16.) 
semmiféleképen sem érvényesíthető fizikai kiterjedésben, 
hanem _csak szellemi arányosságára mutat, az isteni ki
számítottság és belső összhang legteljesebb fokára. 
Ugyanez a szabályosság már most megvan az egyház 
.belső valójában s azoknak az isteni ajándékoknak kiosz
tásában nyilatkozik, melyek az egyház belső fölépítését, 

*) Ágoston Sándor szerint a tüzes mocsárba elevenen 
belevettetés összevethető azzal a megfagyásra itélt viztömeg
ből előálló jégtömbbe!, melyben folyékony víz, mint zárvány, 
képződik. Ez az eleven viz, bár viz és nem jég, teljes tehetet
lenségre van kárhoztatva. A legnagyobb fokú szenvedést pél
dázza, melyben egy magasabb fokú életre elhivott anyagot 
egy mélyebb törvény uralma bebörtönöz. 
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a Vőlegény számára való elkészítését munkálják. (1. Kor. · 'í 
12; Ef. 4, 11-16.) A szimbólikus mértanban a kocka 
vagy négyzet ugyanazt fejezi ki, mint a szimbólikus szám
tanban a 12. - NEMZETEK l. 103. - 198. NÉV a ,régi 
embereknél megfelelt a jelzendő tárgy természetének, 
kifejezte az elnevezett egyén tulajdonságait, szóval a 
meghatározandó fogalom ellenértéke, belső lényegének 
összege volt. 1. Istennek neve úgy helyettesítette Istent, 
mint a távollevő királyt a pecsét, melyet küldötte fölmu
tatott; ennélfogva Isten neve jogot, hatalmat jelent; ki
mondój~, ha Isten neghatalmazásából beszél, oly hatást 
ér el, mintha maga Isten szólana. Jézus n~vével imád
kozni: annyi mint Jézus hatalmával imádkozni. 2. Jézus 
új neve (Jel. 2, 17; 3, 12; 22, 4.) emberi módon szólva 
az istenségben elfoglalt új helyét jelenti, melyet halálá-
val és feltámadásával szerzett, melynek következményeit 
azonban a jézustalan világ nem ösmeri, így az úr új ne-
vét sem ösmeri. Emberileg szólunk, mert az istenségben 
változás nincs, ~ert a Bárány helye az istenségben min-
dig ugyanaz volt és lesz s a harmadik égben (L menny) 
a Bárány már a világ fundamentumának fölvettetése 
előtt megfeszíttetett. (Jel. 13, 8.) Akire vagy amire tehát 
Jézus új nevét ráírja, az a bűntől megrontott teremtés 
átka alól kiszabadul s az isteni kegyelem szabad, kor
látlan érvényesülésének tárgya lesz. 3. Káromlás nevei: 
annak a fejnek tartalma, melyre írva vannak; a. sátáni 

·vádak nyilt hangoztatása és érvényesítése. L. antikrisz
tus. - 199. NIKOLAITAK a Nikolaos (Miklós) névből 
ered, Nikolaos pedig a héber Bálám fordítása; Nikolaos 
népgyözöt, Bálám nép urát jelent. Bálámot Bálák moábita 
király megfogadta, hogy az országát képzelete szerint 
fenyegető Izráelt megátkozza. (IV. Móz. 22~25.) Bálám . 
azonban tehetetlen volt, csak arra tudott gonosz taná
csot adni, hogy Móáb próbálja meg a maga parázna is
tentiszteletével Izráelt az igaz Istentől elszakítani. (IV. 
Móz. 25, 1. skk.) Amilyen hatást gyakorolt a móábita is
tentisztelet a zsidóságra, épp úgy hatott a pogány vallás 
a keresztyénekre is; a pogányság szépséget, élvezetet 
ígérő istentiszteletéhez hajló keresztyéneket nevezi az úr 
bálám.itáknak és nikolaitáknak. Ma is hasonló hatást fejt 
ki a keresztyén egyházra erkölcstelen művészet, valamint 
az embert az Isten helyére ültető, emberimádásban vét
kes pogány eredetű tudomány, mely az egyszerű isten
hitet megrontja s a szívet először f elfúvalkodottá teszi, 
azután biztos romlásba, katasztrófába taszítja. (Róm. 1, 
18-32.) - 200. OL~AR a bűntől fertőzött föl~ön Isten 
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tiszteletére elkUlönitett szent .hely, asztal, mely a rá he
lyezettet megszenteli és Isten részére elkillöniti. A fizi-
kai világban elhelyezett oltár persze csak jelkép s a bűn
től fertőzött szellemi világban Istennek elkülönített ~zent 
pontot jelent, a Fiú áldozatát, a keresztfát, az emberiség 
egyetlen igaz oltárát, mely mellé ha más földi oltárt ál
lítunk, engedetlenül az elhagyott elemekhez térünk 
·vissza. (L. Izráel.) Oltárról felszálló füst Jézus nevében 
-elmondott imát jelent. Oltár . parazsa: Isten féltő szere
tete, mely a Golgotán Fiát áldozza a bűnösért s most a 
gonoszok támadásaival szemben az elhívottat féltve őrzi; 
-e~rt az oltár parazsának földre vetése az ítélet tüzét 
jelenti. Oltár lábához vetett lelkek: mártír lelkek, kik 
Jézus szeretetétől hajtva haltak meg s most a mennyek-. 
ben Jézus szeretetében találtak óvó és ment9 helyet. -
.201. OROSZLÁN az élő erő megtestesülése (1. kerub) ; 
ellentéte a bárány, a tehetetlenség megtestesitője s mégis 
'Bárány és Oroszlán ugyanazok, mert a Fiúban az orosz-
1ánerő a bárány tehetetlenségén át érvényesül. 2. Go
nosz értelemben oroszlán a kegyetlen, széttépő hatalom 
képe. (L. fenevad.) - 202. OSZLOP az ·épületben a te
herhordó tag, mely azonban az épület legszebb díszét je
lenti. Szellemi értelemben az egyháznak a világ terhét 
11ordó s hordozó szeretetében megdicsőülő szerepe. -
.203. ÖMEGA a görög ábécé utolsó betűje, a vég jelképe. 
Jelenti Azt, aki felé az egész történelem halad, akiben 
minden beteljesül, megoldódik, végső isteni értelmét és 
rendeltetését elnyeri. - 204. PAP Isten és ember közt 
~özbenjáró, ki áldozatot visz Istenhez s az embereknek 
.Isten törvényét hirdeti. Miután a jelképek világa lejárt, 
engesztelő áldozatot vivő pap csak egy maradt: Jézus, 
ld sajáf testét, életét vitte Istennek áldozatul. Melléje 
más áldozó papot állítani az ő egyetlen igaz áldozatá-
nak ördögi tagadása. (Zsid. 10.) A pap azonban az imád
ság, hála áldozatát is vitte; ennek szellemi értelme az, · 
hogy embertársainkért imádságunkkal közben járhatunk: 
:ennyiben minden imádkozó keresztyén egyformán pap 
(egyetemes papság). A protestáns lelkész tehát nem pap, 
hanem írástudó, ige:t}ird~tö és magyarázó s csak az ige 
·ösmerete és hű sáfárként való kezelése adja meg neki 
azt a méltóságot és isteni pecsétet, mely az álpapok meg
vetésével szemben isteni elhivatását igazolja. - 205. PA
BADICSOM perzsa szó s Istennek Édenben az ember 
számára ültetett kertjét jelöli, melyben az első ember-

(i.· pár élt. Asszir leletek tudnak egy ősi Éden nevű tarto-
'.;·. ~ mányról. Egyébként 1. menny alatt. - 206. PARÁZNA. 
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szellemi értelemben az Isten iránt való hűtlenség jel
képe.; jelöli 1. a bálványokat és idegen isteneket imádó,. 
tiltott, hamis istentiszteleteken, például szellemidézése
ken résztv.evő embert; 2. az élő Istentől emberimádásra 
s pogányságra elhajló egyházat. (L. nikolaiták; Jel. 2, 
20-22; 17, 1-7.) A nagy paráznát ugyan a Jelenések 
Könyve ama nagy városnak mondja, amely a föld kirá
lyain uralkodik (Jel. 17, 18.) s nagy Babilonnak is ne
vezi (5. v.); de a 18. fejezet világosan kifejti, hogy Ba
bilon alatt az istentelen kultúrát kell értenünk. Csak így 
érthető meg, hogy a nagy parázna a föld királyain ur'al
kodik: a benne kifejlődött kultúra révén fejti ki királyi 
hatalmát. A „város" szó emberi közösséget jelent, a mo
dern államnak felel meg s városnak nevezi a menyasz
szonyt, a tiszta egyházat is a kijelentés. (21, 9. 10.) A 
nagy parázna. tehát a világ kultúrájától s a· kultúra te-· 
remtette kincsektöl (Jel. 18, 12. 13.) megrészegedett 
egyház, mely evilágon rendezi be a maga életét; itt keres 
hatalmat, befolyást s hogy ezt elérje, kész még a fene
vaddal is szövetkezni s annak kedvéért az élő Istent 
megtagadni ; ezt az a kép fejezi ki, hogy „a fenevadon 
ül". (17, 3.) Ez a fenevadra támaszkodás azt is jelenti, 
hogy a parázna egyházban a fenevad-természet fejlő
dik ki, a fenevad lelkületével őrzi evilági kincseit, a pénzt, 
befolyást, tekintélyt, hírt, élvezetet; nem a báránylelkü
let van benne; igazságtalan elnyomás, az alattvalók 
megfélemlítése, elnyomása, a koncon kevesek osztozko
dása, ahogy az a világbirodalmakban kifejlődni szokott. 
(V. ö. menyasszony. L. 70. skk.) - 207. PÁLlUA a si
vatag homokjába gyökerét mélyen eresztő s a tápláló 
mély vizeket megkereső fa, mely a legkedvezőtlenebb 
környezet hatalmát legyőzi; ezért a gyözedelmesek jel
képe. - 208. PÁRDUC a kegyetlen vadság képe, 1. a fene
vad. - 209. PECSÉT (1. név) a földi életben a hitele
sítés jegye; több, mint a jelkép (szimbólum), mert nem
csak magyaráz, mint emez, hanem annak tekintélyénél 
fogva, aki azt adta, bizonyít is, biztossá is tesz. Szellemi 
síkon a pecsét 1. Isten hitelesítése valamely intézkedésen; 
például azon az intézkedésen, hogy az isteni üdvterv, Is
ten megírt könyvének tartalma (1. tekercs) nem valósul-· 
hat meg addig, amíg az ember megtérni nem akaró go
nosz keménysége meg nem törik; ezért Isten ítéleteit 
egy-egy pecsét leszakítása jelenti be; 2. Isten hitelesí
tése az embereken. Míg az első esetben a pecsét Isten- . 
nek angyaloktól ismert, változhatatlan végzése; a máso
dik esetben a pecsét Istennek a szent Szellem által való 
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maradandó jelenléte, mely a választottakat a többi em· 
bertől megkülönbözteti. Elpecsételni egy embert annyit 
jelent, mint Isten zálogát, a szent Szellemet belé helyezni. 
(II. Kor. 5, 5.) A bennünk s általunk ható szent Szellem 
külső magunkviseletén is meglátszik s így ez a magunk
viselete, szintén pecsétnek mondható. (Jel. 7, 1-4 ; v. ö. 
I. Kor. 9, 2; II. Tim. 2, 19.) Az ótestamentumi választott 
nép igazságossága csak ktilső volt, nála a belső igaz
ságosságot külső· szertartások helyettesítették, ezért a 
külső választottság pecsétje a külső igazságosság jelé
vel, egy szertartással egy, mely a körülmetélés volt. · 
(Róm. 4~ 11.) - POGÁNYOii 1. 103. - POHÁR 1. csé
sze. - 210. POKOL bibliaellenes értelemmel bíró szó, 1. 
Hádész. - PUSZTA 1. sivatag. - 211. RUHA a test szé
gyenét takarja. Szellemi színvonalon az isteni bocsánat 
képe, melynek a 1 apja : Krisztus golgota! áldozata, 
eszköz e : az ő kiontott vére, vagyis az Istenbe vetett 
hitnek az a bizonyossága, hogy Jézus bűneinkért Isten
nek eleget tett s Isten a Benne hívőnek megbocsát. A 
vér takar : azt jelenti, hogy az Úr áldozatának hívő 
ismerete a bünvádat kitörli. A FEHÉR GYOLCS értelme 
is ugyanaz. Jel. 19, 8-nak közkézen forgó magyar fordí
tása helytelen: „A fehér gyolcs a szentek igazságos cse
lekedetei". A görög dikaióma nem cselekedeteket jelent, 
hanem az isteni jognak, világrendnek megfelelő lelkü-

. letet, törekvést, vagy állapotot. Ezt a belső lelki egyen
súlyt csak a Bárány áldozatába vetett hit hozhatja létre 
s nem emberi ·cselekvés; úgyhogy a Bárány menyasszo
nyának ruháját, a fehér gyolcsot (1. menyasszony) a hit. 
alkotja, melyet Istennek a választottakba áradó szere
tete ébreszt. A fehér ruhát nem a hívők cselekvése 
szerzi, hanem Isten ajándékul adja. Jel. 19, 13-ban veres 
ruháról is szó van, melyet az oroszlánként visszatérő 
Bárány visel. Ez a VERES RUHA arról beszél, hogy Is
ten· féltő szeretete bosszúálló szeretetté változhatik .. A 
földön végbemenő keresztyénüldözéseket, a fenevad or
szágában történő iszonyatosságokat Isten egyszer meg
elégli s akik vért ontottak, azoknak vért ad inniok. (Jel. 
16, 6.) A csapásokat hozó angyalok tapossák az ítélet 
borsajtóját (14, 20.) s amikor a mérték be~elik, a már
tírok vérétől meghintett ruhában érkezik ítéletre Az, 
akinek szájából az ítélet éles kardja jő ki. (19, 11-15.) 
- 212. SAJTÓ jelképes értelme: Istentől küldött csa„ 
pások, melyek Isten ellenségeit megbánásra, magukba 
szállásra, őszinteségre kényszerítik. A Jel. 14, 19-ben 
említett sajtó a hét csésze. L. 45. skk. - 213. SARLÓ: 

117 



; . .' ./,~' l ~ • ' • 

a halál életet· elmetszö hatalma, mely a választottakat 
gabonaként, az ítéletre megérő gonoszokat szölqfürtök
ként metszi le a testi életről. --- 214. SÁRKÁNY kígyó
fajta, gyikhoz hasonló nagy mondai állat, a csábító sá
tán jelképe. Csúszó-mászó, észrevétlenül közeledő, mégis 
falánk, nagy erejű. L. sátán. - 215. SÁSKA (Jel. 9. 3.) 
rendkívül kártékony, tömegben járó rovar, mely az éle
tet ott, amerre jár, letarolja. Jelképesen: az antikrisztus 
érkezését megelőző apostasia idején tisztátalan szellemek 
tömeges támadását mutatják be. Ló-alakjuk: támadó, 
harcias készségükre; koronájuk: uralkodó akaratukra, 
asszonyi hajuk: a spiritizmussal járó tanítások szeszé-
lyes, zagyva szépségére, oroszlán foguk: kegyetlensé
gükre, vasmellvértük: ellenállhatatlanságukra, zúgásuk: 
rohamuk hatalmas voltára mutat. E sokféle tulajdonság· 
össze nem illő volta a sátáni kiszámíthatatlanságra jel
lemző, a gonosz, tisztátalanná vált, bukott szellemvilág 
zagyva következetlenségére. - 216. SÁTÁN héber szó, 

_jelentése: ellenkező. Valamikor Istentől hibátlannak te-
1·emtett, tiszta szellem volt, főangyal; de aztán felfuval
kodott s magát Istennel egyenlőnek állitotta. Teremteni, 
újat kigondolni azonban nem tud és soha nem is tudott, 
még kevésbbé azt végrehajtani; mivel pedig önmagában 
sem ereje, sem élete nincs, Isten teremtését orozza el, 
lopott erőből él, lopott hatalmat bitorol, azt magáé gya
nánt árulja. Jézusnak is úgy ígérte a világ királyságát, 
mintha a magáét adná. Ezért evilág ura. Pedig a világ 
urává Isten nem őt tette, hanem az embert; a sátánnak 
tehát csak addig van joga s hatalma evilágo~, míg a vak 
ember neki azt nyújtja. Amely pillanatban az ember el
lene áll, hatalmának vége: „Álljatok ellene a· vádlónak s 
az elfut tőletek!" (Jak. 4, 7.) Mikor az Isten mellett bi
zonyságot tevő győzelmes választott-sereg a mennyben 
megjelenik, sátán onnan levettetik. (Jel. 12. 5-11.) Ek
kor minden hatalmát és egész munkásságát a földön össz
pontosítja. (12, 12.) De itt is csak addig van hatalma, 
míg hitelre talál; azért erőszakolja a világra az anti
krisztust és a hamis prófétát, hogy az embereket el
ámítsák s bizalmukat megszerezzék. (13, 8. 14.) A föl
dön.Istennek és a hívőknek vádolásával és megrágalma
zásával állítja fel uralmát, de minden ügyeskedése csak 
a szélhámosé. (L. vádló.) A világtörténelem isteni célja 
tehát: sátán leleplezése s vádjaival szemben Isten igazo
lása. Nagy per, melynek vádlója sátán, vádlottja Isten 
s bírája az ember, a meghozandó ítélet: a hivök bizony
ságtétele. Amelyik ember világosságra jut s Isten mellett 
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való bizonY,ságtételében végig kitart: győz. Sátán jel-
' képes alakja a sárkány (1. ott), melynek 7 feje és 7 

szarva V'an (1. fej és szarv), vagyis 1stentő1 k a
P ott rendkivüli értelme és hatalma (az isteni eredet 
száma: a hetes szám}. Sátán azonban az Istentől kapott 
ajándékokat, értelmét és méltóságát a csúszó-mászó ha
zugság szolgálatába állította, azért „kígyó" a teste L. 
98., 100. - 217. SATOR a nap tűző sugarai, a tél hidege 
s a veszély ellen elfedő védelem. Valósággal abból a vak
ságból állítja fel sátorát az Isten, mely az emberre és a 
tisztátalan szellemekre borul, hogy őket magától távol
tartsa. A bennünket f edö vakság éji sötétségébe, mikor 
Isten Fia értünk a Golgotán meghalt, Isten szeretete vi
lágított be; azért e percben jelképesen a testi templom 
kárpitja is ketté hasadt. Isten a választottak köré is sá
torát vonja azzal, hogy a sátán és a hitetlenek nem is
merik föl azonnal Isten gyermekeinek valódi természe
tét s az üldöző gonoszok vaksága ezeknek ideiglenesen 
nyugodalmat. szerez. (Jel. 7, 15.) Egyébként 1. fal, láda. 
A sátor másik szellemi jelentése: Istennek övéivel való 
együtt lakása: Jel. 21, 3. - 218. SEB a halál kapuja, 
melyen az életerő elhagyja a testet. A seb meggyógyí
tása: az életerő visszatérése. Szellemi szinten: a fenevad 
sebesülése; az élettérből való eltávolítása. A fenevad 
sebének gyógyulása: új működésre · való engedését je
lenti. Nem egy s z e m é l y sebéről és gyógyulásáról 
van szó, hanem a seb az antik r is z tusi törek
v é s e k visszaszorítását; a seb gyógyulása pedig azok
nak új erőre juttatását jelenti. (Jel. 13, 3.) - 219. SI
VATAG az emberi létfeltételek hiánya. Lelki értelemben : 
olyan életmód, melyben lemondásra kényszerülünk, te
hát a civilizáció nélkülözése. Az egyháznak sivatagba 
menekülése: olyan életkörülmények választását jelenti, 
melyekben az emberi életközösségből való kizártságát el 
tudja viselni; esetleg a föld civilizálatlan helyeire való 
költözést. (Jel. 12, 6.) - 220. SKORPIÓ fejéből kiinduló 
csápjai. az áldozatot megragadják, hátulról felkunkorodó 
farka fullánkjával azt leszúrja. Undorító, alattomos ál
lat: az ördögöknek a spiritizmusban megnyilvánuló ra
gályos lebilincselő hatalmát s utólag gyilkoló természe
tét nagyszerűen festi. - 221. Sl\IARAGD zöld színű 
drágakő: az isteni élet tüzének elviselhető voltát mu
tatja azok számára, akik kegyelmet nyernek. (Jel. 4, 3.) 
a szivárvány a kegyelem jelképe. - SODOMA 1. város. 
- SÖTÉTSÉG 1. homály. - SZABLYA 1. kard. - 222. 
SZARV az állat támadó fegyvere·; lelki síkon: a hatalom 
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s támadó erő jelképe. 7 szarv: az isteni (szent) terem
tésből folyó hatalom, melyet a Teremtő maga adott; 10 
szarv: az emberi történelemből folyó, tehát emberektől 
adott hatalom; 2 szarv: a teremtésből folyó, a teremtés 
értelmének megfelelő hatalom, mely a természetes em
beri fejlődés következménye. (L. a számszimbolikát.) -
223. SZAKADÁS vagy apostasia alatt a névleges keresz
tyénségnek a Krisztustól való nyílt elszakadását értjük, 
melyet a hamis egyház rejtett pogányságának napvilágra 
jövetele idéz fel. II. Tessz. 2, 3. szerint a Krisztus eljöve
telének feltételei közé tartozik. L. • 21, 73. - 224. SZAR
DIUSZ valószínűleg a rubin régi neve, veres színű drá
gakő, a melegítő, tüzes, isteni élet jelképe. L. tűz. - 225. 
SZÁRNY a legtökéletesebb fizikai helyváltoztató szerv: 
a szellemi közlekedés jelképe. Az angyalok, s z e 11 e m i 
lények lévén, testi szárnnyal nem rendelkeznek ; amikor 
a Szentírás ilyet említ, jelképben beszél. - 226. SZEM 
az értelem ablaka, egyúttal az értelem jelképe. Szemek 
sokasága az emberi értelmet felülmuló látó és gondol
kozó képesség jelképe, azé az értelemé, mely egyszerre 
igen sok tárggyal tud foglalkozni. Ilyen a kerubok ér
telme, azért borítja testüket a szemek sokasága. 7 szem: 
a Szelleme által mindenütt .ielenvaló s mindent látó Isten 
jelképe. - 227. SZEMGYÓGYITÓ IR: a szent Szellem 
megvilágosító hatalma. - SZENTÉLY 1. templom, fal. 
- SZENTHÁROMSÁG 1. 163. - 228. SZÉL láthatatlan, 
mégis érezhető s valóságos tény: a szent Szellem jelképe. 
Erősebb fokán: vihar; Isten Szellemének büntető, sujtó 
működése, ítélet vihara. - SZELLEl\I 1. az előszót. -
229. SZIVÁRVÁNY a viharos felhőn mutatkozó szelid, 
szép jelenség; szellemi értelme: az isteni harag tombo
lása után Isten kegyelmének megjelenése, mely Isten 
jelenlétét örömmé teszi. - 230. SZÓZATOI\. mint menny
dörgés, villámlás isteni megnyilatkozások; az isteni aka
ratnak tudtul adása, melyet a megkeményedett szívű 
ember a csapások kényszerítő hatalma nélkül nem akar 
elfogadni. - SZÖVETSÉGJ ... ADA 1. láda. - TA.RTA
ROSZ 1. Hádész. - 23 l. TElíERCS a könyv régi alakj~. 
melyben a szövegoszlopok hosszú szalagon egymás után 
következnek. Szellemi színvonalon: Istenben élő gondo
latok, terv. L. élet könyve. - 232. 1'El\IPL01\I két gö
rög szó fordítása: 1. n á o s az épületet jelenti, mely az 
Isten jelenlétének jelképét, a törvénytáblákat fedő lap 
trónusát magában rejtette; bővebbet fal-nál, udvar-nál 
láss; 2. h i e r o n szentélyt jelent, mely a szentségtelen 
világ közepette az egyetlen szent helyet magában fog-
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falta: az oltárt, 1. ott, 1. udvar. - 233. TENGER: folyé
kony, terjedő anyag; Mózes teremtéstörténetében a „vi
zek" valószínűleg az anyagok folyékony, megolvadt vagy 
gáznemű állapotát jelentik. Szellemi síkon: a szétterjedő 
·szellemi mozgalmak jelképe. Szellemi jelentésben kétféle 
tengerről olvasunk: 1. a népeknek hazugságok miatt át 
nem látszó, zürzavaros tömegéről, melynek ki nem szá
mítható, ismeretlen mélyéből a nemzetek lelke mélyén 
végbemenő titokzatos fejlődés eredményeképen egyszer 
majd meglepetésként bukkan elő az antikrisztus. (Jel. 
13, 1.) ; 2. az Igazságtól, az Isten lényétől átitatott, át
látszó üvegtengerről, az Istennek szentelt lelkek és szel
lemek közösségéről, melyet Jel. 15, 2 a 13, 1-gyel állít 
szembe. Az üvegtengerből semmi kiszámíthatatlan, kínos 
meglepetés nem származhatik; ezt a tengert az Istenből 
kiáradó élet tüze, mint áldó meleg hatja által. Jel. 15, 2. 
szerint a fenevadon győztes vértanu-választottak lelke 
az égi üvegtenger partján áll, hogy abba beszálljon, azzal 
elvegyüljön. Az üvegtengerből fog a földre leszállani az 
·üvegfalú város (Jel. 21, 18.). Az egyház égi polgárjoga, 
a mennyei Jeruzsálem égi eredete az üvegtengerrel való 
"I'okonságot, a hozzá tartozást jelenti. (L. Miatyánk har
madik kérését! L. üvegtenger!) - 234. TERHES az is
teni terv szerint készülő új magzatot mindaddig magá
ban hordozó anya, ameddig a magzat védelemre szoruló, 
titkos fejlődését el nem végzi. Szellemi színvonalon az 
egyházról mondhatjuk, mely egy a győzedelmesekből ki
alakuló magzatot addig magában hordoz, míg az a meny
nyei bizonyságtétel szerepére meg nem érik s meg nem 
születhetik. A terhességgel járó vajudás az egyház szen
vedéseit jelenti, melyek a magzat kialakításához szüksé
gesek. L. ott. - 235. TOLVAJ merész kép annak jelzé
sére, hogy Istennek Fia előre be nem jelentve fogja meg
lepni az alvókat; míg azokat, akik éberen várnak, nem 
érheti meglepetés. - TÖ 1. Mocsár. - 236. TÖMJÉN 
·gyantafajta, melynek kellemes illatú, fehér füstje jól 
jelképezi az eget kereső imádságot, mely, ha őszinte 
szívből fakad, fehéren száll Istenhez és Istennek ked
vessé lesz, mint a jó illat. Az égiek imádsága társul az 
emberek imádságával s annak erejét megsokásítja. (Jel. 
8, 3.) Az angyal-pap, ki az égiek imádságát a föiaről 
jövőhöz teszi, valószínűleg a földiekkel törődő 24 vén 
"közül az egyik. - 237. TÖMJÉNEZÖ parázstartó edény, 
melynek parazsára teszik az elfüstölögtetésre szánt töm
jént. A tömjénezőben levő szén a szenvedések tüze, me
lyeken az Istenért égő szív átmegy. - 238. TÖMLÖC 
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szellemi szinten olyan állapotot jelent, amelyben szelle- , ; 
mek és halottak vakságtól megverve, nem látnak maguk' 
előtt működési teret s kénytelen tétlenségben tehetetle-
nül vergődnek és szabadság után epednek. L. 98., Ho-
mály, Hádész. - TROMBITASZÖ 1. Kürtszó. - TRÖ-
NUS 1. 53., 122. - 239. TRONTEREM jelképesen: a te
remtett világ szellemi központja; tágabb értelemben az 
egész teremtett világ; egyet jelent a mennyei szentek 
szentjével s harmadik éggel. - 240. TVZ részint áldast~ 
részint veszedelmet hozó fizikai elem; a testi élet iS' 
égés; az életerő túlzott kihasználása azonban annak el
fogyását idézi elő. Szellemi síkon: 1. a tűz az Istenből 
kiáradó életfolyamatot jelenti, melyet az Isten trónusát 
tartó kerubok vesznek át, őriznek és továbbitanak. Maga 
Ezékiel a kerubok között izzó tüzet látott (1, 4.), mely 
tűz csak a kerubokon trónoló tűzalaktól, Istentől szár
mazhatik (1, 27.). Ezékielnek a látomás fizikai tüzet 
mutat; de az csak a szellemvilág tüzének testi jelképe. 
A kétféle tűz között mégis megfelelőség van ; a fizikai 
tűzhöz hasonlóan a szellemi · tűzfolyam is éltető vagy 
megsemmisitö hatást fejt ki. 2. A trón körül János olyan 
kristálytengert lát, mellyel tűz keveredik. (Jel. 15, 2.) 
Ez a tűz is a trónustól jön s melegítő, boldogító életként 
járja által a kristálytengert alkotó szenteket. 3. A tró
nusból villámlások tüze is indul ki; ez a tűz tikkasztja 
a lázadó embereket, megemészti Isten ellenségeit; ami a 
kristálytengerben életet kelt, az Istennek ellenálló vi
lágban halált nemz. (Jel. 4, 5; 11, 5; 16, 8; 20, 9.) E 
harcos, pusztító tűz Isten· szétáradó Szellemének hatalma„ 
ki nyugtalan lobogású fáklyaként indul a világ ellen. 
(Jel. 4, 5.) 4. Az Istennek ellenálló lelkekben is ég az-
élet; mikor azonban a halál elmetszi az élet alkalmait, 
az élni vágyó szellemi akarat vad sóvárgással keresi az 
élet lehetőségét, de azt nem találja; így az életvágy bent 
égő, kínzó és emésztő lánggá változik át. A kárhozottak 
égő szenvedélyeinek lángjából áll elő a tüzes mocsár. -
241. UDVAR (régi fordítással tornác, pitvar) a sátor és 
templom hármas beosztásában a legkülső hely; beljebb . 
van a szent hely; legbelsőbb a sze.ntek szentje. E hármas 
beosztás a három égnek felel meg (1. menny). Az udvar 
a fizikai világ; a szenthely a szellemi hatások világa 
(angyalok világa); a szentek szentje a harmadik ég, Is-
ten közvetlen szemlélete. Az udvarban levő véres áldozati 
oltár és mosdó medence az Isten Fiának a fizikai világ-
ban történő föláldozását s az ott folyó igehirdetést pél
dázza; a szent helyen levő mécsláb, kenyeres asztal éS' 
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F::~~~l:· ~!tár a szellemi világosság, tápláló életerő ára
l: _ dását és az imádkozás szellemi küzdelmét jelképezi ; vé

gül a szentek szentjében levő arany fedőlap Isten tró
nusának s az alatta levő törvénytáblák az ítélet büntető' 
hatalmának szimbolumai. Az egyház tagjai az udvat'ban, 
a fizikai világban az oltáron napról-napra halálra adat
nak (Róm. 8, 36) s bizonyságtételükkel a megtisz'tftó 
igét hirdetik ; ugyanakkor a szellemi világban égi vilá
gossággal, égi táplálékon résztvesznek a szellemi világ· 
harcában; föpapjuk, a Bárány pedig b~ment képvisele
tükben az Atya közvetlen szemléletébe s leült a szentek 
szentjének trónusára. Az egyháznak hármas szervezete 
van: a külső szervezet az udvarhoz tartozik minden· jog
szabályával és emberektől választott tisztviselőjével 
egyiltt; Isten szellemi ajándékai, charismái adják belső 
szellemi szervezetét; még ezen is belül él Ura s Királya, 
belső éltető Szelleme, kitől élete jő. Jel. 11, 1. 2-ben az 
udvar (tornác, pitvar) elvetéséről olvasunk: ez a fentiek 
szerint azt jelenti, hogy az egyháznak nem lesz módjá
ban külső szervezetet tartani fenn, mert az antikrisztusi 
üldözés· ebben megakadályozza, az apostasiában a külső" 
szervezet elhagyja a belsővel való kapcsolatát s mint 
„nagy parázna" Krisztustól is elesik. Jel. 11, 1. 2. tehát 
az apostasia megjövendölése. L. gyülekezet, menny, temp
lom. - URALOM 1. fej fenevad, szarv, 94. - 242. ÚR
NAK NAPJA semmikép sem jelentheti a vasárnapot, 
mely a bibliai időben nemcsak az úr napja elnevezést 
nem viselte, hanem annak sincs nyoma, hogy ünnep lett 
volna; ebben az időben a zsidó eredetűek megtarto(t6J.~ 
ugyan az ótestamentumi ünnepeket, de keresztyén ünne
pek nem voltak. Az Úrnak napja kifejezés ótestamen
tumi eredetü s azt a napot, illetőleg korszakot jelentette, 
m~llyel Isten a népek sorsába belenyúl s megígért ítéle
tét és szabadítását elhozza. Mint sok bibliai fogalom, ez 
is több értelemben áll: jelenthet egy napot; jelenthet 
hosszabb korszakot; utóbbi esetben két részre oszlik: 1. 
a harag napjára, m~ly a hét pecsét lefejtéséböl áll s 2. 
a kegyelem napjára, mely a 7 pecséttel lezárt könyvnek 
a tartalma. - 243. tJ'RÖM javíthatatlan keserűsége a 

. bűn· következményeinek keserqségére mutat, , de valószí
nűleg két értelemmel áll: 1. fizikai mérgezést jelent, 
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melyet a vizek szenvedni fognak s mely talán valamely 
üstökös csóváját alkotó mérges gáztól ered majd ; 2. a 

·fizikai tüneményt kísérő szellemi háttért jelzi, tisztáta
lan szellemek hatását. AZ tJRÖM nevű csillag a harma
dik kürtszóra hull alá, de valószínű, hogy benne már az· 
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ötödik kürtszóval érkező szellemtámadás kezdődik s 
hogy a csapások egymásba általmennek. - 244. tlVEG 
a régiek előállításában nem volt oly tiszta, mint a mai; 
azért magyarázatul Jel. 4, 6. még a természetes kristály 
átlátszóságát is említi. L. ott. - 245. ÜVEGTENGER 
alatt sok magyarázó elvont fogalmakat ért, vagy füd
kai közeget, mint étert. A személytelen szeJlemi fogal'
mak szerepeltetése azonban a Biblia szellemétől idegen 
s a görög filozófia gondolkodásmódjához tartozik, mely 
gondolkodásmódot igen nagy divat a Bibliába belema
gyarázni. Hogy az üvegtenger nem fogalmat, hanem élő 
lényeket jelent, az kitetszik a tenger vagy nagy vizek 
szentírási értelmezéséből (Jel. 17, 15.) s az üvegtenger 
fogalmának fejlődéséből: Jel. 4, 6; 15, 2; 21, 18. 21, 
mely versek szerint az üvegtenger nyilván azokból sza
porodik, akik a fenevadon diadalmaskodnak s végül· olyan 
város képzetében jelenik meg, mely üvegfalú, üvegutc:í. iú. 
tehát mindenestül áttetsző. Hogy ugyanaz a fogalom 
egyszer tenger, egyszer város képében jelenik meg, az 
az álomképek természetéhez jól illik. - V ADALI.,AT l. 
fenevad. - 246. VAJÚDÁS a történelem alakulásának 
bibliai felfogása, szemben a hullámteóriával. A vajúdás 
is bizonyos hullámzással jár, bár pontosabban csak lö
késekről beszélhetünk. Míg az események, eszmék, tipu
sok, isteni vagy ördögi diadalok megszületnek, bizonyos 
próbálkozások történnek, félmegvalósulások; közben 
visszaesések, pihenések, amint ez a vajúdásnál van. 
!gy Jézus sokféle előképben jelent meg, mielőtt a földre 
született s az antikrisztus is sok alakban próbálkozik. 
Amikor valami eszme vagy tipus megszületése közel, az
idő s a történelem terhes tőle. L. Terhes. - 247. VAS
VESSZŰ a kemény, de igazságos uralkodás jelképe. Mi
kor az Úr a földre jő, a választottakban kipróbált és 
hajlékony eszközöket fog találni, kik a szolgálat Szelle
mét ismerik és befogadták. De az emberiség akkor föl
dön élő nagyobb része, kik testileg nem „változnak ál
tal", csak lassan tudják majd a régi szabadosságot el
felejteni és leszokni; a jó ügy terjedésének arra a ke
ménységre lesz szüksége, mellyel Kálvin erkölcsiavító 
munkáját Genfben véghez vitte. Ennek a keménységnek 
forrása azonban a szeretet lesz, mint a gyermekét fe
nyítő atya vesszejéé. - 248. VÁDLÓ sátán egyik neve, 
a görög diabolos fordítása, mely rágalmazót is jelent. 
Önmagát minden fölé emelő, kevély és hazug lényéből, 
·továbbá arra való képtelenségéből, hogy alkosson, kö
vetkezik, hogy saját dicsőségét Isten ócsárlásából fogja 
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· meríteni. Féltékenysége az egyház ellen is fordítja (Jel. 
12; 4. 13. 15) s azt Istentől elszakítani törekszik; Isten 

-- előtt az egyházat s az egyház előtt Istent vádolja, mind 
a kettőt pedig az emberek többi része előtt gyanusítja, 
ócsárolja. - 249. VAROS régi értelmében a mai állam 
fogalmának felel meg s áz együttélés közösségét a be
lőle fakadó áldással vagy átokkal jelenti. A Jelenések 
Könyvében a 4. fejezettől említett városok mind az álom
képek csoportjába tartoznak, tehát nem a megnevezett 
valóságos várost jelentik, hanem a hozzájuk fűződő s az· 
emberi történetben tovább fejlődő eszmét; az eszmék 

• összetevődését jelzi a képek halmozása. Hogy eszmékről 
van szó, azt az is mutatja, hogy a városnevek mellé oly
kor ország- és folyamnév is kerül. BABILON a hetven
kedő lázadás levegője s a gonosz példa fertőző ereie. 
SODOMA az aljas, istengyülölő bűn és gonosz támadás· 
kohója. EGYIPTOM a magával megelégedő, világélvező 
evilági szellem szülőhelye. EUFRÁTESZ Babilo?t másik 
jelzése, a világot maga alá hajtó elbizakodottság és ke
vély támadás eredete. AMA NAGY VAROS az isteni vi-· 
lágosságot megtagadó s Messiását megfeszítő hamis. 
vallásosság székhelye, a testi Jeruzsálem. AZ ÚJ JE
RUZSÁLEM: Isten temploma a földön, az élő kövekből 
épülő egyház, mely előbb elragadtatik, vagyis mennyef 
természet, szellemi test részese lesz, aztán a Vőlegénnyel 
együtt fog alájönni az „új földre" s az új földön még· 
mindig az istenlátás helye s az emberiség gyógyulásá
nak farrása lesz. (L. menyasszony, élet fája, élet vize.) 
Mivel mindezek a városok csak képleges értelemben for
dulnak elő, nem kell azt várnunk, hogy éppen e városok 
f ö 1 d r a j z ·i h e l y e i fognak a jövő történelmében na-· 
gyobb szerephez jutni, vagy épen egyeseket, mint Babi
lont, újra felépítenének. A Jelenések Könyvének ilyen 
testi magyarázata ellenkezik a könyv tisztán szellemi 
jellegével és magas látópontjával. - 250. VERES sáf
rány vagy karmazsin színe : 1. a vér színe s így kiengesz
telést jelent; 2. a hitetlenekkel és Isten ellenségeivel 
szemben megtorlást, ítéletet jelent; 3. a tűz színe s a. 
szenvedést jelenti, 4. a kielégítetlen szenvedélyt jelenti. 
- 251. VESSZŐ nádvessző, mérővessző, s z e 11 e m i 
mérték jelképe, mellyel a szellemi (s nem a felepí
tendő jeruzsálemi) templomot méri az apostol. A mér
ték ·nyilván Isten tűztekintete, mely a valódit a hamis
tól megkülönbözteti, mint a tiatirai és laodiceai egyház-
ban. (L. 2, 18 skk; 3, 14 skk; 1. templom.) - 252. VÉ~ 
NEK vagy presbjterek_ inkább a régi zsidó, részben azon-
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l>an a-:ogány ~etben is fontos szerepet játswttak; l~ö-'t :'.i 
zületek kormányzói voltak, tanácskozó testületet alkot- · ~ 
'tak. Angyaloknál az életkor nem játszik szerepet, a szó ' 
használata tehát egészen képes. A mennyei trónteremben 
olyan föangyalokat jelez, akiket Isten különös bölcse
séggel áldott meg s világkormányzó terveinek részeseivé 
lett. Isten szeretetével eltelve, ezzel a szeretettel merül-
nek bele az emberek ügyeibe. 24-es -számuk a teremtés 
és teljes tökéletesség számának szorzata, számszimboli-
kai jelentőségű s nem mutatja valódi számukat. - 253. 
VÉR szimbolumként szerepel akkor is, ha Jézus véréről 
van szó. Nem Jézus anyagi vére törli el bűneinket, mely 
régen az enyészeté már, hanem az isteni igazságszolgál
tatásnak és irgalomnak az az együttműködése, mely a 
Fiút értünk a halálba adta s melynek eredménye Jézus 
vérének kiontása volt. Jézus vére tehát szellemi foga-
1om. Mégis nem jelent egyet Isten szeretetével, hanen~ 
tényt, tettet, történeti eseményt jelöl meg, melynek út-
ján Isten szeretete magát kijelentette s mely a nagy per
ben Isten mellett dönt. (L. sátán, bizonyságtétel.) 
VÉRREL HINTETT RUHA 1. ruha.· - 254. VILLÁM· 
·LAS a fizikai ég egyik tüneménye; szellemi szinten a 
'Szellemi égben végbemenő haragnyilvánulások, melyek
nek eredete azonban a harmadik égben levő trónus. (L. 
menny, szózatok, tűz.) A villám nyugtalan cikázása jó 
képe az istentelen világ ellen harcoló isteni haragnak. -
VIZEK 1. tenger. - 255 .. VIZEK ANGYALA elnevezés 
mutatja, hogy Isten természet-gondozását angyalok vég
zik, kik láthatatlanul mindenütt jelen vannak s Isten 
akarata szerint segítik a választottakat; nincsenek te
.hát ítélő képesség nélküli természeti erők, hanem sze
mélyes szellemek hatnak a természetben, kik egyútt 
.ereznek Isten igazságosságával s azokkal, akiket Isten 
szeretete véd. (L. Jel. 16, 5 skk.) -- 256. VIZEK Zú
·GASA mély, öblös, erős hang a fenség és erő jelképe. -
257. VŐLEGÉNY Krisztus egyik neve, mely az egyház 
iránt való szeretetét titokzatosan jelzi. L. Ef. 25.-33. -
~58. ZSENGE az első fű, a fán a friss hajtás, a ganona
elsö termése, kenyéren a gyöngén pirult· rész. Jelképe
sen: a választottak gyülekezete, melyet Isten üdvözülö
kül először hív ki. Ők vesznek részt az első föltámadás
ban. - 259. ZSINAGÓGA a Jelenések Könyvében a tény
leges zsidóságot jelzi, tehát rossz értelemben áll, mert 
·az a zsidóság, mely a zsinagógában tömörült, az Urat 
:általában elvetette. · 
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1. 

XI. A számszimbolika. 
~60. AZ ITÉLET IDEJE HEJTVE VAN. 

A J·elenések Könyvében s Dániel prúf élánál különös 
-·számada1tokkla1l találkozunk, melyek' bizonyos kerekséget és 

szabályosságot muta1.nak s melyek a Bibliai más könyvei
ben is gyakran ismétlődnek. Ezek a számok sok olyan kí
sérletnek ailapját képezték, melyekkel .Jézus eljövetelét 
vagy más megjövendölt . nagy események iu()pontját ki 
akarták s1zámHani. Ezek a számítások azonban. egyrészt ig·en 
komplikáltak, másrészt erőlteleltek, harmadrészt be nem 
teljesültek s így józ.alll hibliaolvasók előtt hiteliiket már ré
gen el.vesztették. Annál kevésbbé hfzihatunk bennük, me1~t 

.Mzius Urunk többször kijelentette, 'hogy az ű vissz1a1jövete
léneJ< napját vagy óráját senki előre nem tudhatja, tehát 
ki sem számíthatja, mert az időtar~wmokal l>s időpontokat 
U:Z Atya a maga hatalmáhai helyez,te; t-s azokat senkivel ell>ro 
nem tudatja; így még az angyalok sem tudhatják; siH - mi
vel földi életének nap.~ah-a valami r.{~szhen a Fiú is hitre 
volt utalva - a: megaláztalús napjaiban mt'•g .Jézus sem 
tudhatta ·aizokat. (Csel. 1, 7; Márk 13, 32.) A jövendölések 
leljesü.léséneik idejét Isten nyilván azért rejtette el, hogy az 
ltéletre való készülést könnyelműségből senki el ne hanya
golja, hanem úgy v:iselkedjék, mintha az ítélet bármikor 
ltekövetkezhetnék. Mindig készen lenni! ezt kh,:lnjn tüHl.nk 
alZ ítélet Ura. 

2Sl. KÖLTŐI JÁT~:K A SZÁMOKKAL. 

Ha azonban ezek a feltünöcn szabályos számadatok 
nem arra valók, hogy segítségükkel a jövendölt esemfoyck 
idejét kis.zá.mifürussuk, akkor mit jelentenerk és mivégre 
adattak? Hogy erre a kérdésre felelhessek, ismét arra kell 
utalnom, hogy a régiek gondolkodása egészen más term{•
szetü volt, mint a mienk; ők állandóalll a képek és hason
latok költői kertj1ében jártak, mfg mi .a színtelen fogalmak 
prózaiságában. Mi fizikai méréseinkkel apró tört számokig 
kiszámítjuk 18' testeik alkatát vagy viszonyúl: ük szerették 
a kerek szám()k és arányok uralkodását a világmindenség
ben. Számolni ugyan a régiek is tudlak; süt naptáraik meg-_ 
alkotásában bámuliaitos csillagászati pontossúgot frtek el: 
sokszor mégis költői képzeletiik játszott .a szúmokkal (~s 
azokkal nem _tényleges sz.ámmennyiségeket akartak kif c
jezni, hanem ;ai fogalmak ÖSszetartozását, ellentétét, szóval 
harmóniáját. A számokkal való ily költői játszás ma ic; 
megfigyelhető még bizonyos áUandó kifejezésekben, kiilö-
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nösen a népmes{•k adataiba111: hú rom testvér, három ki
rály, három vagy hét próba, go11oszok hetes szúma, nem
z.ctek hármas színe, a teljességnek húrrnas v:agy tizenkette~ 
~záma1. Ezeket a számokat nyugodtan más számokkal is 
helyeHcsílhetnök; de n megszokott arúnyok n{>lkiil Yúlnsz
tutt szúrnok111ak nem volna JJH'~ az a megnyuglal6 hatásuk. 
mintha azt mondjuk, hogy a. kir:ílynak három Iimya és a 
szegény embernek három fia volt; ez n húrmas eliífonlulús 
mesebeli iga·z,gágként hat. Nyilvún nem a mennyiséghe7 ra
~~aszkoclt.ak eleink, kiknek ez az érzése valami kis részben: 
még a mai ember lelkében is meglalúlha·tó. 

262. m=:TFÉLE SZÁMRENDSZER. 

Említettem, hogy a régi ember is tudott számolni s a 
természetben levő, kerek számokkal rendesen ki nem fe
jezhető valódi mennyiségeket pontosan meg tmltia1 hatú· 
rozni. Hogy a szúmok krlfélc hasznúlala nwgldilünhüzlct
lwléí l<:>gyen, már igen kor{m J<·(~tf él~· szúmolúsi rendszer 
f<'.ilíídütt l<i: az rgyiket kor:íhhan kezdték haszn:ílni; hnsz
n:'ll~ll.a. konzc•.rv:ttfv.abh 11(>1wlrní·l mc•J.f m<'glalíilhaló, siíl 
egyes népek szúmsorúhan is felfedczhctü (angol mfal(•kek; 
egyes nyelvekben a töszámok 12-ig tartanak, azután követ
keznek az összete1t számok: zwölf, dreizehn); a masik. 
számrendszer később keletkezett, de nagyobb hódítást telt. 
A kerek számok rendszere a tizenkettes számrendszer; aiZ 
utóbb keletkeze1A a tízes számrendszer. A tizenkettes rend
szer alkalmasahb a kerek szúmokkal való számoJ;lsra, mi
vel 12 : 2-vel, 3-mal, 4-gyel és 6-tal osztható; a tízes rend
szer, melynek csak 2 és 5 .az osztói, alkalmasabb a tört.je
gyekkel való számolásra, tehát 1rn pontos, tudományos, hét
köznapi mííveletekre. A tizenkettes számrendszer számai az 
isteni titkok kifejezésére látszottak alkalmasaknak; a tízes 
rendszer számai a tudományosan világos számításokra; 
előbbinek számai ia.1 szent számok, utóbbinak szúrna, az „5", 
a profán ell>fordulás száma. 

263. A SZAMSZIMBOLll{A BELSŐ IGAZSÁGA. 
A szúmok tehát a kl~pcs hasznúlalhan, vngyis a szí11n

szimholik{1han 11<'111 me1111yisl-gcl jclenknek, hanem :i.rúuyo
kat, összefiiggésckct, a fogalmak ismétlűd{•sM. A szúmszim
holikMmn természetesen nem minden szirnmak van jclen
lPsc, hanem csak .azoknak, melyek származásuknál fogva 
uJkalmasak valamilyen kt>pes érlelem kifejezésére. Kérdés 
múr most, hogy hogy jutunk el a számok képes értelmének 
helyes megállapítására. A fel eleit: részben a régiek megfi
gyelését követve, résziben következtetések útján nyer,t meg-
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~~ · állapftások tapasztal~ti úton való ellenőrzésével. A szám
t~·, · szimbolika szabályiaü. egyébiránt oly tökéletesek; a szabályok 
~~' alkalmazása annyira köve·tkezetes, hogy a belső bizonyság 
;:-·. az eredmények igaz voltániaik. legfőbb biztosítéka. Ha az em-
.,.~, beri elme újra hasonlót akarna teremteni, a.Jigha indulhatna 
~J.t más útakon. Az alábbiakban, követve a számok jelentésének 

leggyakoribb és legáltalánosabb megállapítását, a számsz·im
bolika rövid áttekintését adom. Természetes, hogy a számok 
értelmezésében a részleteket illetőleg kisebb-nagyobb kü
lönbségek előfordulnak, de iaiz értelmezés fő irányában ma
gyarázók között semmi ellentéf sincs. 

·,. 
264. A 12-ES SZÁMRENDSZER. 

A tizenkettes számrendszer számai: 1 : az, amiből több 
nem képzefüető, amiből csak egy van: Isten; 2: amiből 
több is lehet; minden, ami több, tehát a teremtés, al Terem
tővel szemben; 2 hitvalló == akárhány hitvalló, több hit
valló. 3: az „1", mikor a „2"-re hat, a gondviselő, munkál
kodó Isten, a szent Háromság. 4: a. munkálkodó Isten mun
k.ntllrgya; úgy úll s1JCmbcn a 3~mal, mint a 2 nz 1-gyel; az 
új isteni munkára szoruló, tCl11át a Lünlöl megrontott világ. 
7=:3+4: Isten és a világ érintkezése, tehát ia1 teremtésben 

_.ható Isten Jelzője, a szentség száma. 12=:3X4: az Istentől 
áfüatott világ száma, .az isteni munka beteljesülése, tehát 
a tökéletesség, a bevégzettség, befejezettség száma1.~4==2X 
12: a teremtés és tökéletesség szo17..ata, tehát az egész terem
tésre kiterjedő vagy kiterjesztendő tökéletessé.g száma, mely
nek kezessége Isten trónusát körülvevő bölcs angyali vének 
serege; tehát a tökéletes szellemvilág számaL Mivel a szám 
szimbolikus, vagyis aTányt és nem mennyiséP'et fejez ki, itt 
sem kel:l okvetlenül csak 24-re gondolnunk, mint ahogy nem 
lehet a Jel. 11. két falnubizonyság:a alatt csak két bizony
ságot érteni s iaihogy az új JeruziSálem 12.000 futamatnyi 
mérete, vagy az antikrisztusi uralkodás 3 és fél éve alatt 
sem épen ennyi távolságot vagy időt kell érteni. A 12.000 
futamat a. teljes, bef ejezelt té:ikélctesség száma azt fejezi ki, 
amin már változfatni nem kell. 

265. A 10-ES SZÁMHENDSZER. 
A profán számrendszerihez tartozó számok alapja az 

„5" s ez. hol 2-vel, hol 4-gyel, hol ezeken kívül a 10-zel vagy 
többszöröseivel sokszorozódik: 5: a nem szent, tehát profán 
előfordulás s.zárna, vagyis a közönséges történés kif ejezöj,e. 
Ha 2-vel szorozzuk, a teremtésre való vonatkozását .emel
jük ki, például a szentek e világi sorsá1t jelem:ük; ha 4-gyel 
történik a szorzás, 131 bűnös jelleget is hang&úlyozzuk; ha 
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lO-zel vagy· többszöröseiver, a tartósságot, hossiúságot, soka~:~.\-i 
-:ságot ··fejezzük ki. 40 évig volt Izráel a pusztá. ban, Jézus 40 -;„·~·:··.· 
napig, mert sátáni kísértés tárgyai voltak. 40 nap telt el ·a · \: 
·1 eltámadásfól a mennybemenetelig, mert ez az idő a Feltá- · ,~~ 
ma:dottnak. a bűnös' teremtés ellen viruló harcát jelöli s nem ·e~ 
-0 maga volt a történés tárgya. 1600 azaz 40X40 futamat'.", '~ 
nyi1'131 csapott ki Isten borsajtójából a• vér, a szám itt a bűn ;,; 
ítéletét jelenti. 

266. A HÁROM ÉS FÉL. 
A „ 7" fele: 3 és fél: Isten s.zent munkájának megszakf-

1ását jelenti, tehát a fejlődés felél, egyik oldalát. Igy a go
nosz kifejlődése a történésnek csak egyik oldata~ azért az 
antikrlsztus 3 és fél évig fog uralkodni. Ez az idö nehé~ 
lesz; ha gyorsan elmuló v,oltát jelöli a kijelentés, akkor 3 és 
felet mond; ha .azt hangsúlyozza, hogy lsten minden egyes 
napját megnézi ez időnek és Rá percről-percre számítha
tunk, akkor ugyiamC'Zlt az időt napokban fejezi ki, tehát 1260 
napban; a kettő közölt hangsúlyozatlan. áll a 42 hónap; ha 
pedig azt taikarja mondani, hogy valami nem addig az időig 
lelik el, de ugyanolyan fajta történés, akkor határozatlanul 
ezt mondja, 1időig, időkig és félidőig, mi.ben az ;,időkig" a 
régi dualis értelmében azaz kettős számban áll. 

'267. A TÖRT SZÁMOK. 

A tört számok értelmét (például az egynegyedben és 
iegybairmadhan) a nevező (tehát a 4 és 3) jellege dönti ·el 
s vagy a világ jellemét, vagy Isten intézkedésének szent voltát 
1eszi a megoszitás alapjává. A természet megszokott csapásai 
az emberek negyedét pusztítják el; ez azonban nem meny
n yiséget fejez ki, hanem a természetszerű lefolyást hangsú
lyozza. A rendk[vüli es:tpásokban megnyilatkozó különös · 
isteni támadásban, mellyel az Örökkévaló szentségét védel
mezii, az emberek egyharmada pusztul el; ez sem mennyi
ség, hanem Isten kezére mutató szimbolum. 

268. A „666". 

Igen érdekes szám a fenevad száma, a -666, melynek 
értelméhez több úton juthatunk el. A ,,6" eg.gyel kevesebb, 
mint a „7". Isten .a világot 6 nap alatt teremtette s :aJ 7-iken 

·megnyugodott. A világ"terremtése tehát nem a 6-os számban,, 
·hanem a 7-ben éri el célját. A „6" a szombattailan hetet, a' 
megpihenés nélküli, hiábavaló veszlSdést jelent-i; az · Isten ,; 
nélküli, békétlen, meg nem nyugvó, elkárhozott világ száma.· 
Henne isteni gúny nyilvánul meg, mely az · elb.imkodott em
berrel a cél .előtt hiafP1atja abba az építést, mint ez Bábel· 
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:)~myá~ építésénél törtéDit .• Más Ut is van· ennek. a jelen· 1 · 

", .tésnek elnyerésére, . mely a számnak más, bár hason.ló ér-
: 'telmét hangsúlyozza: az önmagában bf.zó, tal bűnt helyrehozni 
' nem· akaró gőgöt. A bibliai .számszimbolika mell,ett. ugyanis 

volt a pogány számszimbolikai is, mely nem vette tekint~be 
· a bűn pusztítását. A pogány ezt a világot, akármilyen rossz 

is, nem akarja másért elcserélni. A pogány nem számol a 
teremtés biinös voltával. Ennek ia1 számszimholikában az a 
'következése, hogy a „2" és a „4" közti különbséget nem 
ösmeri. A babiloni pogányságban tehát tökéletesség számá 
nem. a 3 és 4 szorzata, hanem a 3 és 2 szorzata volt. „2" 

. ·tudniillik a b(íntöl. nem érintett teremtés s.z.áma, ahogy a 
mii a Teremtő kezéből kikerült. A babiloni szent számHások 
alapjiai tehát a 60-as szám. A 6 kettős hónap 60-60 napból 
áll. „666"' tehát a magabízó ember száma; az Isten nélküi 
élő pogányság száma. AkáT fgy, akár úgy jutunk el a 666 

·értelméhez, mindig azon ta;JáJjuk a hangsúlY't, hogy az em-
ber erőlködik, hogy Istent, •a s.zent 7-es számot elérje, de a 
.siker elölt kudarcot vall és a 6-nál marad. 

XII. Hogyan várjuk az Urat? 
'269. HAMIS JÓZANSÁG. · 

Jézus visszajöveteléről még vallásos körökben sem szo
kás beszélni. Igehi'rdetésünkből, vallástaJnftásunkból majd

~' nem hiányzik. Annak, hogy politikusaink az egy.éni, osztály-
2. vagy nemzeti érdek helyébe azt a szempontot állHsák, hogy 

Jézus jön és tetteinket számon kéri, még gondolatát felvetni 
~.is elmebajnak számít. Akadémiai botrány lenne, ha valaki .a 
.természeti törvények érvényének megállapításánál vagy a 
törféµeti irányok megítélésénél arra mut11/lna rá, ~ogy Jézus 
:visszajövetele az események mai folyását megváltoztatja . 

. Ellenkezőleg tudósok, műveltek é~ iskolázaitlanok egyaránt 
~:~: . 'azzal- számolnak, hogy az események mostani folyása örök
~:,*:. J ké megmiaTad. Egyháztörténetfróink gúnynak és nevetésnek 
1·:r~- tennék ki magukat, ha az eseményeket a Jelenések Köny
t:'( " vének 'fényébe állítanák; a „hitvédelem" pedig legtöbbször 
~:„~,. a.'hitet támadó racionalisták álláspontj_át védi. Pedig Jézus 
r<:;„.' viss.za!jöv.etelének tagadására sem tudományos, sem erkölcsi:' 
~~k. :sem semmiféle értelmes ok nincs. Ugyan államférfiak, tudó~ 
:f,F.; ···$.Ok és tanítók ·közül sokan megharagµdnána.k, ha hitetlen 
i~f,~;''' embereknek .mondanók öket; de az ö islenhitük aranyba 
~g'.\ 2ár.t . ~klye s ·az ö istenük bebalzsamozott halott .. Ezt ·a. 
~R'."·:ygy.a:k.orlali istentaga,dást nev~zi a világ józanságnak. Könnyü 
. r.tbelátiú, hogy itt a világ 'legképtelenebb józanságával állunk 
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szemben, melyet ·.épen · an,iyir.u nem .kell komolyan venni~::2: 
mint e hitetlen · hivöknek uertaJI'tásszerüleg eldaráLt mi~; 
atyánkját vagy 1,llszekegyét. füzet a józánsággal. szem~ ', 
nem szégyeljük. megvallani hogy mi Jézust visszavárjuk s<: 
eljöveteléért buzgón imádkozunk/. •;, 

270. KI!.TFÉLE EMBEREK. ·'l 
Jobb egészen· hitetlennek lenni, ·jobb nyiltan Istent ta- .?:~,~ 

gadni, mint Isten nevét emlegetni, de Öt soha komolyan nem ~ 
venni s életünkből Ot egés~en kifelednil Becstelen d.olog <i 
egy társaságban· \ilni, beszéfui, érvelni azzal a tudruttal, hogy · ·-~~ 
ha én innen elmegye~ annak, amit itt hirdettem, épen at. -~~l 
ellenkezőjét fogom 1anfit.ani: Istennel szentl>en állandóan el- · }) 

· követik ezt a becstelenséget; Istennel szemben nem köt a 
1 • ''.~:! 

becsület! A templomban Isten igéjéről beszélünk,· a templo- · ·iíl 
mon kívül tévedések és papi csalások halmazáról. úgy bá- _,·~;.~_' 
nunk . Istennel, mint velünk előkelő ismerőseink, akik nem 
mindenhol ismernek ránk. De ha: homlokegyenest ellentétes 

1 >~.f: 

dolgokat tudunk mondani a Bibliáról, azt hol Isten igéjének,.. 
hol tévedésnek hirdetve, vajjon nem mi vagyunk-e azok, 
akik a Bibliára fogott· „papi csalást" elkövetjük? Különben . 
a mai műveltek nem mindig fitymálják le ai rejtett (okkult) , 
dolgokat. Spiritiszta körök résztvevői majdnem kivétel nél- · ;-:~'I 
kül e „műveltek" közül kerülnek. ki s varázslók, jósok elö
szobáiban gyakran lehet méltóságos urakat tallálni. Nekik 
csak az a jövő ' nem kell, amelyet Isten igéje jelent meg~ 
Rossz lelkiismeret nem bírja el a Jelenések Könyvétl. 

271. A HITETLENSÉG IGAZ OKA. 

Gonosz, hitetlen világnak. az a világ nem kell, amelyet 
.Jézus hoz magával. Jézus uralma kizárja a gőgöt, erösZ@kof 
és harácsolást: Jézus világa tehát nem az ö világukl Ne.kik 
olyan világ kell, melyet. a bűnös ember tehetségeihől és vá
gyaiból ember és- ördög dicséretére lehet kialakítani. Nem 
tudják elszenvedni azt a gondolatot, hogy a bűnösök Űdvö
zitöje az al~zato,,akna.k, utolsóknak és a kisgyermekekhez. 
hasonlóknak alapítson itt országot. De mintahogy sátán vi~ 
lágoss~g angyalának. ruhájába öltözködik, mert saiját kön
tösében senkinek. sem kell: úgy érzik ők is, hogy nyílt hitet
lenségü.kkel hamar lejáratnák magukat még ebben a világ-· 
ban is, annál az egyszerű törvénynél fogva, hogy az ördög- , 
nek még az ördög sem hisz. Ezért· járnak. a vallás köntösé-· · .~ · 
ben s egyháziasabbak az eg)'1ház igaz tagjainál; olyan a 
szarvuk, mint a Bárányé, de úgy beszélnek, mint a f enevad„ :· 
Tudományos pózuk, a tőlük idézett irodallom teméntelen-'~. 

r_,,•·"'.'·-;.;·7,~ 
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~~if ~~e,-·. terrorlsztikus ···hangjuk, 'meilyél a. tudomfmyt.abnság · 
it\ vá.dját osztogatják,· senldt meg ~e döbbentsenl Mind~z csak 
~t.~ P~gamon · ki~á.~yi- · sz~ének po~p~ja; · enélk~l a reklám nél- · 
:~;: . kul hamair kitunnék, hogy· a bibbatagadó irodalom nem a 

~:.'.: · · té~ye.kből, hanem önmagából· táplálkozik s a· terrort, gúnyt 
1.t;;. •. • 

~:: .' :és eröszakot csak azért. ~lmazza, mert aiz Igazság hiány-
t• :zik. a fegyvertárából. .~gyühk józanok! Az ig,azság nem·· 
;t . nagy .zaijjal működő gépezet, melyet emberek. szerkes~tenék 
~::.· ~sze, hanem m~zei v-ir~g, mely emberi. vetés nélkül az út
~f_; '. ~zélen nyílik •. 

~: .. :272. 'A SPIRITISZTÁK ANYAGELVÜSÉGE. 
-i" 

Minden bibliaellenec1?.tévelygésnek titkos rugója és belső 
-valósága . az ·anyagiasság.' Á Biblia· útjait elhagyó ember 

· földi érdekeket keres· s 'azért másnak, ·-mint a testnek, az 
any.aignaik. a· valóságát nem hiszi. Jól látjuk ~t a már em

;. litett. spiril\.s·ztá.knál, · kiket . nevük alapján igeµ „szelle.mi '~ 
embereknek: kellene gondolnunk; de ellenkezője az igaz. ·A 
apiritisztá.k csak · olyan · „szellem"-jelenséget becsülnek, 

. ,amelynél a szellem valamik.épen anyagiasul: kopog, ír, tár
. gyakat mozgat, „kezéről" (l) lenyomatot készít. A szellem
' közlésnek tartalma w külső jelenségekhez képest szinte kö

.zpnyösen ·hagyja .a spiriti&Ztákat s akánnilyen lapos, agyon
csépelt, ízetlen. erkölcsi tanítást iW szellemiség legfelső fo
~ul hirdetnek; söt azon sem ütköznek. meg, ha s·zellemeik 

"'··';· - ·-·mint leggyakrabban teszik - semmitmondó, üres,· sőt :i· . .,.. ... egyenesen .ost~a vagy erkölcstelen szólamokat· közölnek. 
f/::~ -Nekik a csodaf fontO.s: az a tény, hogy a szellemek az anyagi~ 
~}.''<:világban' jelentkez.n.ek. A spiritisztflk ezeket a szellemtelen 
;f: ~ell~meket várják, nem Jézustl A spiritizmus kiöli az em
~:__;; · be~ekhől a· ·Jézusvárás · örömét. A spiritiszta magát műveli 
::·~ ~ megváltón.$, n~i nem kell az ingyen segítő Megváltó~ 
~:~ "Ellénk.~leg; a· megidézett· pajkoskodó gonosz srellemecské
~-- ·. kel ők téi:f tgetik és váltják meg. Az imádság~, bihliaolva
''.;.-~ ással. és . Jézus nevének emlegetésével rendeizett spiritiszta 
> ·: szeánszokon \~gy .szó sem esik a golgotai. halál bűnt törlő 

. hatalmáról, . mert a spiritisztáknak ette nincs szükségük .. Aki 
f,:~~- ·~_spiritis~tákkal eJegyedik, azokn.wk az ördögöknek adja oda 
. _,.~gát,. akik a spiritiszták gyűlésein láthatatla.ll vezetőkként 
~>!.~;..,µ.~r i~ r~~.ztves~n~k, amikor a mruterializáció „csodáit" a 
f~i't.„· •eán.&zok.on kötelező homály leple alatt valanntyen szélhá
~L mos .végzt Aki az éj homályának szellemeit várja, sohasem 
Ua}t~árhatja velök együtt a világosság Urát! Jézus várásával 
,:)~ :~!f~le. homályosság,. 9kku1t dolog. össze nem férl . 
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273. LELEKRABLÓ VILÁGNEZETEK • 
:es GYÓGYMÓDOK. . 
Tehát a spriti.zmussal rokon világn~ek, gnosticismus,~ 

theosophia, anthroposophia, ép oly megölői a Jé.z.us1várásnak,, 
mint a lélek <>kkult erőivel ható gyógymódok, mint a hip
nózis, couéismus, freudizmus stb. Mindezeknek a tarka vi
lágnézeteknek és gyakorlatoknak alakja sokféle, de lényege 
egy: mind az önmegváltás talaján állanaik., mind az em!beri 
lélek erőitől várják a szenvedésekből való szabadulást; de· 
abban is egyek, hogy ha v.afami hatást elérnek, abban sá
táni sötét erők is részesek. (L. 142.) Az önmegváltás tala
ján álló lélek Isten kegyelmében nem his:zi, s később, ·ha 
akar, sem tud hinni. Némelyik minden ibünösség kérdésén 
felül emelkedik, bűnbánatra képtelen; mások vezekléssel 
próbálják a lelkiismerelet csitf ta1ni, de megnyugváshoz nem· 
jutnak; megint mások azért alkalmazzák a lelki kábftó sze- ' 
reket, hogy a felelősség tudattától ·sxabadul,jan.a.k. Sem lelki, 
sem ·sátáni szellemi hatások az idegbetegségek tüneteit ltllan
dóan elvenni nem tudják, hanem csak úgy hatnak a lélekre, 
mint a testre a narkotikumok. A lélek mindig kevésbbé 
reagál a lelki narkotikumokra; whogy a szuggesztfv befolyá-· 
sok alatt akaró erejét veszti, pettyhüdtebb les.zi és a külső· 
hatást tartani nem képes. Belső zagyvaságban, mindig foko-· 
zódó lélekhasadásban és szétz.iláltságban vagy a kétségb~. 
esés öngyilkos szelleme, vagy valami gyógyítha1tatlan dacos-· 
ság lámdó szelleme lesz rajta úrrá, míg az emberben az el-· 
kárhozók rettentő lelki állapota fejWdik ki, melyet Jézus. 
így jellemzett: külső sötétség, hol sírás-rívás és fogcsikor-· 
gatás lesz. Az ilyen meghalSadt lelkűek, teljesen összezavar
tak vállalkoznak majd az utolsó napokban olyan remény
telen vak válla'llattokm, amilyen az égből megjelenő Király 
és serege elleni támadás lesz. A sötétség ura nagyon jól. 
tudja, hogy mindenre kész, vak eszközöket milyen ·útakon1 
lehet nevelnie ma.gának. A spiritizmus és rokonmozgalmai 
szintén egy „eljövetelre" készítenek elő, de ez az antikrisz„. 
tusé lesz. 

274. AZ ADVENTIZMUS ANYAGELVÜSÉGE. 

Az adventizmus nevét Jérus elj.övetelének (adventjé
nek) várásáról vette; igen jellemzö, hogy e szép név mellé 
odakerült a törvényeskedésröl tanúskodó „szomhastos" el.:. 
nevezés is. Már ez a törvényeskedö ,gzfnez.eit is mutatja, hogy 
az adventizmus épen olyan testiségre hajló irányzat, mint· 
a spiritizmus vagy racionalizmus. Az adventisták a Szent„
frás világos utasításaival nem törődve, állandóan Jézus el„ 
jövetele idejének kiszámftásával~ foglalkoznak. Eddig már· 
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több idöpont?t tiiziek. ki, de jós1atuk egy· esetben sem vált 
be. Bolonddá tett híveik. vagyonukat eladták, azt hivén, hogy 
Jézus eljövetele után a.rra szükségük többé nem lesz; fehér 
ruhákba öltözve, háztetőkre vagy hegyekre ültek ki az U rail 
várni, mint ez az erdélyi · Székelykakasd ·községben is tör
tént, hol ia.ztán a vezér-tévelygő szégyenében földönfutóvá 
lett. Mind e csalódások· mellett is minduntalan akadnak új 
~iszékenyek, akiket óriási. gyülekezeti adóval vagyonukból 
kiforgatnak. A nyugtalan lelkiismeret minden áldozatra 
kész, hogy békességet leljen s legtöbbször ott nem keresi„ 
ahol ingyen· találja meg: a bűnösök .Megválitójánál. Az ad
vetn.tista tévtanitóknak különben nem Jézus fontos, kihez -
miután üdvüket a törvény meg.tartásában (szombat, evési 
szabályok) keresik - semmi melegebb szál nem fűzi őket„ 
hanem a külső csoda, a világ végének, Jézus eljöveteléne& 
kiszámi.tott dátuma, inely a csoda.váró, hiszékeny embereket 
hozzájuk köti. A golgotai evangélium nem tartozik tanítá
saik közé, teháit a keresztyénséghez semmi köz.ük! Nemcsak.. 
a Fiúban nem hisznek, hanem a szent Szellem hatalmában 
sem, 18lmikor azt tanítják, hogy a halál után a lélek a test
tel együtt elhaf'I' és csak a testtel együtt fog egyszer öntu
datra ébredni. Ha a lélek sorsa ennyire a testhez van kötve„ 
az iBlZt mutatja, hogy képzeletük szerint a test erősebb a 
léleknél, sőt a lélek csak a test járuléka: ez pedig a leg
durvább materialista felfogá&t jelenti. Aki nem a Biblia 
útaiin jár, hanem emberi kiitalálásoka:t vagy sátáni .tévelyf
tést követ, nem is tud a S'zellem hatalmában hinni; annak 
a test pompája mindeni A· ma: terjes,zkedó adventizmus. · 
amerikali eredetű és megkülönböztetendő a Székelyföldön 
a múlt századokban Dávid Ferenctől is terjesztett szomba'.
tosságtól. Amerikai eredete okkult, tehát a spiritizmussal. 
rokon jelenés~ei megy vissza; a két szellemi áramtalt ro
konságát mindkettőnek durva anyagisága mutatja. Áz ad
ventizmus főleg a tudákos embereket fogjai meg s1 nagyon. 
kielégíti. A bibliahelyekkel való dobálózás a szentírás-isme
retnek kábító látszatát mutatja; tanulattan férfiak és nők 
viailóságos hitvitatkozók.ká kép~ ki magukat; a vitairatok-

. nak, ábrák és képek tömegével kiálHtott könyveknek özö
nével árasrtJálk. el a világot s a vallásos reklámok valóságos 
mesterei; a történeti egyházak a Biblia jövendölő rész~ivel 
nem foglalkozván, az adventisták valamint hozzájuk egé
szen hasonló s belőlük kiágazó utódmozgalmaik, miDJt a mil
lenizmus, russelismus stb., valósággal monopóliumszerü pri-

: vilégiumot élvemek„ 'Mind· ez okokból főleg az. alacsonyabb 
lelkiségre rendkívüli lulltást · gyakoroltak. 
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275. HISZTERIKUS JÉZUS-VÁRÓK. 
Abban a végtelen színsorban, melyben a tévelygések 

egymás mellett elhelyezkednek, vannak emberek, kiknél a 
hivö keresztyénség és testi várakozás kev·eredik: ezek az Úr 
eljövetelében a csodát hangsúlyozzák, viselkedésükben kia1p
kodó nyugtalanságot mutatnak, egyébként a Bárány úlai
nak megértést~ri.H, hűsC:gről, köteles11égtudc'isról és embersze
retetről alacsonyt.:llbb felfogásokat vallanak. Tevékenységük
ben nem „követik a Bárányit, valahova megy", hanem köny
nyebh és díszesebb úta.kat választanak. Míg az Urat váró 
fil.adelflai gyülekezetről Jézus ezt :lllnpítotla meg: „Kev~s 
erőd vialn I" ők még az Úr visszajövetele előtt min<lenf éle 
csodás szellemi ajándékokkal akarnak pompázni s ar.any
nyal és dr:lgakövekkel teleaggatott hiú niik módj:íra kellc~ik 
magukat - az őket ·bámuló embereknek. Spiritiszta szeán
szokhoz hasonlftó istentiszteleteiken valósággal „idézik" és 
kényszerítik Isten szent Szellemét, ki 1a1zonhan az ily emberi 
crüszaknak ellenáll, úgyhogy Isten Szelleme helyett vagy 
ilrdögi szellemeket kapnak vagy a távohnara<ló szent Szel
lemet lelki (emberi, nem szellemi!) fclg~rjcd{~sekkel, érze
!em-fölcsigázással pótolják s ez.ek~l az érz·clmi túltengé-· 
sekkel, sóha,jlások.lml, kiúltúsoklml, testii.knck ·ru földhöz ve
résével, azt állítva, hogy mindezeket Isten munk:llja, a hiszé
keny és tudatlan látogatókat megcsalják. Összejövclcleik.e:i 
aJ.I.nndó lelki mámorban ringirutózva, szentimentális kiúlilá
~ok.al hallatnak: „Az Úr hamar jő! Még ma eljölwt:!" való
súgg:al azonban nem az Úr kell nekik, hanem nz fazc1rni má
mor, mellyel dologtalan, önző éniikct megcsalj'ák. Túlfeszí
tett érzékenység, nyugtalan sietség, személyes sél'ltéJdékeny
ség jellemzi őket; ravasz számítás, a lelkeken való uralko
dás és tág lelkiismeret kl>pesíti a hisz{·kenyek foglyul ejtésére 
vezeitőikel. Úgy a tévelyfité>k, mint az, eltévelyilctlek a Bih
liúl csak fegyverül használják mások cáfolására vagy meg
győzésére, de komolyan és becsiiletes<'n nem kutatják azt, 
h~ves i:ton<lolataiké.rt nagy hévvel szállnak síkra, de n7 el
lenérvek nyugodt meghallgatására nincs sem nyugalmuk, 
sem képességük. Hiányzik náluk az Úr eljöv-etele várásának 
egyik legfontosabb feltétele: az éberség. Az idők je.leit nem 
vizsgálják, mint Jézus kötelességünkké tette. Hisz.terikus 
„még ma eljöhell"-ekkel csak nyugbaiLanítani, összezavarni 
lehet az emhereket; az ilyen beteges nyugta1ainságnak Jézus 
igazi várásához semmi köze nincsen 1 

27ü. ÖNZŐ JÉZUS-VAHóK. 
A hiszterikus nyugtalankodók igazi lelkületét .a1z. a 

Wliik kétségbeesett erőlködéssel védett bibliaellenes tanítás 
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mutaitja, hogy Jézus a hívők számára ítéletre jövetele elölt 
egyszer vagy többször is visszajön, hogy őket ial na.gy nyo
morúság elöl, vagy annak közepéből kiragadja. Ezt a taní
tást új korában komolyiaibb keresztyének is elfogadták, de 
aztán bibliai próba után elvetették. Nevezetes e tekintethen 
a MagyarorS:Ztágon is ismert és szeretett Modersohn Ernőnek 
„Az ember Fiának napjaiban" című (magyarra is lefordí
tott) műve, melyet a szerző többé nem engedett kiadni. 
A Bibliát komolyan kutató, felelősségüket érző keresztyén 
tanítók, mint Modersohn is, hamar felösmel"lték e ba1I1ítás 
v-es.zedelmét s állást foglaltak ellene. Ennek a minden bibliai 
alapol nélkülöző tanításnak, saljnos, még ma is és hazánkban 
is vannak terjesztői, kik azonban állításaikat kétségbevon
habailan bibliai tanHásokként hirdetik~ de igazolásukra csak 
félremagyarázott vagy épen meghamisított bibliai helyeket 
tudnak idézni. A Bibliának. úgy szószerinti szövege, mint 
annak szelleme egészen kizárja, hogy 1) Jézusnak több 
(két, hárnm, virugy épen négy) eljöveteléről beszéljünk; az 
utolsó ítéletet is Jézus eljövetelének tekintsük; minden hívő 
halálakor Krisztust visszavárjuk; 2) Jézusnak övéi számára 
való külön eljöveteléről s a gyülekezetnek a mennybe ra
gadta:tásáról beszéljünk, holott többről, mint leveg<ibe rn1-
gadtatásról és onnian való uralkodásról nem szól a,z írás; 
3) hogy a kiválasztott egyháznak ia. nagy nyomorús„1g elől 
való el-ragadását várjuk s az egyház menyasszonyi örömét 
abban lássuk, hogy az antikrisztusi korban Jézusért nem 
kell majd szenvednie; 4) hogy az anitikriS!Zltus uralma alatt 
az egyház bizonyságtételéről lemondjunk, úgyhogy amíg a 
földön Krisztus és az antikrisztus hívei közt a legfélelmesebb 
osa.ta dúl, addig a gyülekezet tétlenül nyugodjék „az égben" 
és csak a kivi volt csaita uitán jőjjön visszru Jézussal együtt, 
hogy ahol mások· küzdöttek, ott ö uralkodjék. Mindezekben 
a nézetekben annyi hűtlenség, szenvedéstől való félelem és 
uralkodásra való könnyű felemelkedés vágya rejtőzik, hogy 
el ·Biblia szellemét oszló ke.resiztyének még a hallásuktól is 
visszariadnak.. Ha a szenvedés elöl való megfutásban áll a 
„győzelem" ~ akkor a ~encséilen sarkvidéki expedícióból 
~lsőnek menekülő kialpitány a győzedelmes,ek mintaképe s 
a111nak a „háziasszonynak" van „menyasszonyi lelk~", aki a 
költözködés gondjait férjére hagyj1a: s mikor már a férj az 
új lakást kitakaríttabta, bebuloroztalla„ maga szállodaii üdü
lés után akkor érkezik meg, hogy a kész és szép lrukásba 
beüljön - uralkodni. 
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277. A DOLGOZÓ SZOLGA. 
Más a menyasswnyi .lelkület, más a győzedelmes küz

dés és más a Kri~ztus igazi várásail A Kris®tust váró lelkü
lethez hozz.át.artozi.k a hűség, mely iaiz eke szarváról az utolsó 
pillanatig nem veszi le kezét. Pál az.ért szidja a tesszaJóni.ka
belieket, hogy Jézus visszajövetelére várva, !31 megszokott· 
munkát abba hagyták s tétlenkedtek. (II. Tessz. ;J, 6--12.). 
Láttuk, hogy hasonlót cselekedtek adve'llltist.a és núllenista 
tévelygők Amerikában és Erdélyben. Az ilyen „rendetlen
kedökkel" igaz kere&Z1tyén közösséget nem vállalhat. Jézus 
szavai szerint visszajövetelekor az angyalok a mezőn, a 
házban, a mirulom mellett fogják azokait a híveket találni, 
akiket az érkező Krisztus elé .a levegőbe ragadnak, tehát 
rendes elfoglaltságuk közepette, nem tétlen várásban t. Azt· 
a munkát, melyet tainítványaina.k akkor kell végezniök, mi
kor a Gazda visszatér, Jézus fgy írta le: „kiadja az Ö háza
népének a táplálékot idejében." (Máté 24, 45.) Ennek a 
lelki állapotnak ellenkezőjét azokban látta, akik fgy szól
nak: „elidőzik még az én Uram.!" s ezért „verni kezdik rab
szolgirulársaikat s a részegesek.kel együilt esznek és isznak". 
Mondanom sem kell, hogy az az eledel, amelyre az úr itt 
gondolt, aligha lesz más, mint az az égi s·zeret.et, melyet 
felülről kapunk s melyet „szolgatársaJinknak" ki kell ad
nunk; s Isten kegyelmének j6 s.áfara.iként akkor kell tovább 
adnunk, mikor arra segítés, vigasztalás, tanítás alakjában 
legnagyobb szükségük van; amikor a testvér éhezik, szom
jaizik, vándor, meztelen, beteg és rab. (Máté 25, 37--41.) 
Sem az, hogy az Úr késik, sem az, hogy mindjárt itit l~,. 
az igazi Jézus-várót nem mozdítja ki ebből a foglalatos.
ságból. 

278. A JELEK VIZSGÁLÁSA. 

Ahelyett az jdeges kapdosás helyett, hogy „jillj 1 ma, 
még az éjjel itt lehet az Úri" nyugodtan kell vizsgálnunk a 
jel~et, melyeket az idő mutat, ahogy Jézus· tanította: „A 
fügefától talnuljátok el a példázatot: mikQr zsenge ágat 
hajt és levelei nőnek, tudjátok, hogy közel• a nyár; ek.k:ép 
ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel· 
van, csak az ajtó elölt! Bizonnyal mondom nektek, hogy 
nem múlik el az a nemzedék, míg mindez· meg nem tör
ténik!" (Máté 24, 32-34.)~t az órát vagy niatpot kiszá· 
mftani, melyen az Úr visszajő, nem lehet; de felismerhet
jük, hogy közel van már,. csak az ajtó előtti A tíz szűz pél-· 
dázatából tudjuk, hogy mind elalszik; de éjfélkor kiálitás 
fog hiaingzani: „Itt jön a Vőlegény, menjetek ki Eléjel" 
S ekkor mind ·a szüzek fölébrednek. Ebből 8IZI következik; 
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', , hogy1 Jézus. övéi, számára. nem fog oly~ váratlanul érkezni„. 
mint azt .aZQk · állitják, ' akik e.fontos kérdésben nem a . 
·Bibliát, hanem emberi gondolatokat tar:ta.Lmazó könyveket 
szoktak megkérdezni. Az'. a, kijelentés, , hogy tolvajként jön 
el, nem a hfvökre, hanem. a hitetlenekre vonatkozik. Az Or 
azt akarta, hogy bennünket, .,.a:m..ikor visszajö, virrasztva„ 
várakozva ·találjon .. (Máté 24:. 42-44.), Váratlanul csak a. 
gonosz rabszolgához. fog jönni, ki ezzel vfga:s.ztadja magát: 
„Etidözik még az én Oraml" (Máté 24, 50.} Aki virrasztva. 
''ar, annak az éjszaka is nwppallá változik. s amikor a. 
Völegény jön, útra készen, égő. lámpával fogadja Ot. Vir
raszt.a.ni, ébren lenni pedig a1D.nyit jelent, mint a jeleket. 
figyelni. A jelek figyelése komoly, de többet, mint érlellpi 
tanulmányt jelent. Hogy az. idő óraján el tudjunk igazodni„ 
ahhoz ismernünk kell az Urat és a világot, melybe el.jő. 
Imádságunkban, · bibliaolvi~ásunkban és bizonyságtételünk
ben már is meg kelJ próbálnunk a kettőt egymáshoz körelí
teni, az Urait imádságban híva alá, a világnak. életünkkel 
és sza.vunkk!ad tanúskodva Róla. Jézus várása a világ sziik- · 
ségeibe, bajaiba, nyomorúságába való mélységes elmélye
dést jelent; a világgal való együttszenvedést, mintahogy az 
ég ma,ga a három utolsó kürtszó csapását hármas jaj
kiáltással tudta csak a .földre alálüldeni. De épen olyan 
elmélyedést jelerit Isten szerető szivél·e; jelenti a magunk 
üres, hideg, önző szívének. Isten előtt való feltárását, hogy 
súvünkbe az Ű szeretete ömöljön alá. Mily távol v·an az, 
igazi Krisztust váró lelküle.Uöl azok . törekvése, akik a 
Yilágot a legnehezebb időben, az utolsó döntés percében 
magára ak1airják hagyni s ugyanakkor, amikor Krisztus 
eljönni készül, hogy a világ uralmát átvegye, magukról 
minden felelősséget lerázván, a nyugalom párnáin szeret-

. nének heverni! 

. 2Í9. OLAJAT AZ OLAJTARTÚBAI 

Ezzel azonban a Jézusváró lelkület ha~madik vonását 
is megmondottuk: az olajról való. gondoskodást, melyet az 
Úr a tfz. szűz példázatában kötött lelkünkre. Olajt·rurló edé
nyein.kibe az árusokAól idejében olajat kell vásárolnunk 1 Mit 
jelentenek e szavak? Az olajban a Szentírás elejétől végig 
az isteni Szellem példázatát látja. A törvény jelképes vilá
gában olajjal. kenték föl a fölkentet, Ili papot, a királyt, a 
prófétát; a. valóság világában Isten kegyelme szent Szellem
mel kente föl Krisz1ust, a Messiást, a Felkentet. Az olaj a 

-10 szűz példázdában is a szent Szellemet jelenti. Az otaj· 
· tartó· edény csak a szív lehet, melyet máT a régi egyiptomiak 
'.).S· edénnyel jelképeztek. Akinek ·szíve önmagával van tele, 
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annak olajliartó korsója üres; aki óráról órára Jézussal 
telik meg, az telt korsóval jár. Az árusok alatt Azt kell 
érteni, ialki a szient Sz.ellernet azoknak, kik Öt Tőle kérik, 
ingyen 1aidja: Istent. Idejében elmenni .az árusokhoz: any-

. nyit jelent, hogy ne az úr visszajövetelekor kapkodjunk 
majd megszentelt élet után, hanem akkor már abban éljünk. 
Igy az olajkészlet ugyam11Zt fej·~zi ki, mint. a már idé.zeU 
vers: „mcg-szentelödés nélkül senki sem láthatja az Urat!" 
De ugyanezt a gondolatot fejezi ki a „nia1ppafüan járás" 
péJdázata is. Jézust várni annyi, mint magunkat megüre
síteni. A megüresült és lelt keresztyének különbségét jól 
mutatja ·a két utolsó üzenet, melyet a filadelfiai és a 
laodiceai gyülekezetek kaptak. Az egyik erőtelen volt s üres 
szivvel fordult az Ég felé; a másik beteltségével dicsekedett; 
az egyik Jézusváró gyülekezet volt, a másik világias. Öriz
kedjünk 1nitlól, hogy még mielőtt Jézus visszajönne, már 
beteljünk s önteH, fariz.eus gőggel tekinlsiink alá testvé
reinkre; mert az ilyen önteltek nagyon könnyen tapasztal
hatják, mit Jelent az Úr fenyegetése: Kiköplek szájamból! 
Az öntelt keresztyének csak nyugodni 1aikarn.ak, nem har
colni; ezek a szellemi elhízottak restek lesznek arra, hogy 
majd a nagy nyomorúságban az Úr mellett kitarts1runak. 

280. MENYASSZONYI LÉLEK! 
Végül a Krisztusváró lelkület negyedik fontos vonása: 

a szerető várása. Nem a csodarvárás, nem a tétlen pihenni 
vágyás, nem a beteges, kapkodó izgatottság teszi a meny
asszonyi lelkületet, hanem az Úrral együttélés 1akarása, az 
Érte szenvedő készség, a nyomorúságban Rajta csüggés, 
Benne pihenés. A menyasszony sz.eret! Ölhetett kézzel nem 
arra gondol csupán, milyen jó lesz m1a1jd - neki, ha 
Vülegénye megérkezik; fomem az igazi szerető várásáv.al 
azon gondolkodik, mivel tudja majd legjobban megörven
deztetni - a Ha;Ziatéröt. Azért az igaiZi menyasszonyi lélek 
az úr eljöveteléig 11átralévö időt az előkészület szorgalmas 
munkájával töLti. Mivel uedig tudja, hogyha Szerelmese 
távol van is, az éhezökben, szomj1al:lókban, vándorokban, 
meztelenekben, betegekben és foglyokban, „az Ö kicsiny 
testvfreiben" mindenkor közöttünk van: addig is, amíg Ö 
vissza nem jő, J'ézus kicsinyeit úpolja. Az igazi menyasszonyi 
lelket tehát a1 munkás, áldozó szeretet teszi; égi olaj 
bírása, mert ilyen szeretet az önző emberWl nem telik; ahhoz 
az elsö szeretethez való viss.7 . .atfaés, mely az cf ézusi gyüle
kezcthől hiányozni kezdett. Az a szeretet, mely mindvégig 
helyén akar maradni s nem még este elölt lefeküdni, hogy 
a:z éji virrasztást mások végezzék. Az a szeretet, amely 
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· éjfélkor nem a lakodalmas házban akar benn nyugodni, 
hanem kinn az éjszakában vár a Vőlegényre. Mert a meny
assiony nem rosszabb, mint a várakozó nyoszolyó-leányokl 
A tí.lJ szűz nem másodrangú keresztyéneket jelöl, kik csak 
később juthatnak a lakodalomba; menyasszony és nyosz.olyó
leányok két képben egyet. jelentenek: a Jézust váró egy
házat. Ugyanazt ·ai szellemi fogalmat az úr nem egy képpel, 
hanem sokkal szokta kifejezni, semmi okunk sincs rá, 
hogy a kákán csomót keresve, különböző időben üdvözülö 
keresztyénekről beszéljünk, hi~en menyasszony és szüzek 
a példázat szerint is ugyanabban az időben mennek be a 
lakodalmas házba. Menyasszony az egész egyház, minden 
idő és kor választottai együtt; szüzek 'alZI utoljára megmara
dók, kik között PM is ott vágyott lenni. Kicsinyes szőrszál
hasogató emberek szétdarabolhatják Krisztus aráját, de 
Krisztus együtt szereli, egyben látja azt. Az pedig, aki végig 
megáll s ai napnak terhét utolsóig hordja, nem kevésbbé 
gyözJtes és nem kevésbbé kedves, mint aki korábban kiállt 
a munkából - pihenni. Talán nehéz lesz végig az éjsza
kába.n maradni, míg bent a lakodalmas ház már fényes 
és az asztalok rakva vannak; mégis dicsőséget, boldogságot 
és győzelmet jelent az éjs·zakában végig várni s éber, hű 
szolgálat után a legsötétebb éjfelen meglátni a Szeretettet! 
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ZÁRÓSZÓ. -~ 
Magyar evangéliumi körökben régóta érezzük szük.s~ . ··~ 

_gét annak, hogy necsak külföldi fordítások, hanem magyar 
.munka is szólaljon meg az „utolso idők" proféciáiról, a Je- , J. 
1enések Könyvéről. · 

Isten kegyelméből ezt is .megérhettük s örömmel adjuk 
iezt a munkát magyar olvasóink kezébe. , 

Nem a Jelenések. Könyvének részletes .magyarázatát 
kapjuk itt, hanem „kulcsot" kapunk a: kezünkbe, amelynek '] 
segítségével sok minden megvilágosodik · előttünk a Szent- '' 
írás elhanyagolt és ·ezért sok tekintetben magyar olvasók 
elölt ismeretlen részei és fogalmai f elöl. - · ·:~j 

.. Azt is meg kell mondanunk, hogy nem a keresztyén 
-életben most elindult egyének számára lesz különösen hasz-
. uos ez a könyv, _..;_ bár azok is sok épülést szerez.hetnek · 
'belőle -, hanem főleg· a már útban levők s bizonyos bib~ · · 
1iai ismerettel rendelke~ök számára. Ezek sz.ámára . is csak 
akkor, ha mint „kemény eledelt" igyekeznek jól megemész
teni. Ezt a könyvet többször figyelmesen át kell olvasni; 
csak így tehetjük belső tartalmát építő módon sajátunkká. 
A könyv utolsó részében lévő „szólárt" pedig épen sza.van· 
'ként jól meg kell értenünk, megtartanunk. s azután ennek 
a kulcsnak birtokában olvasnunk és tanulmányoznunk figyel
n1esoo. a próféciákat és a Jelenések Könyvét. 

Nem mondjuk, hogy ez a könyv tökéletes világos8ágot 
nyújt. De nyújtja azt, amennyit egy bibliával tudományo
san foglalkozó és Isten Szent Lelkétől segített hivö lélek 
nyújthat. . 

Örülni fogunk ann.ak, ·ha e munka nyomán más magyar 
·szerzők is hozzá fognak hasonló tanulmányokhoz s ha . 
·nyernek Isten kegyelméből, hoznak még több világosságot. 

Akinek lelk~en komoly kérdések merülnek fel a könyv ' 
olvasása közben, kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak a .:·~ 
·szerzőhöz. (Vitéz Csia Lajos ref. lelkész ,Albertfalva, Jókai-:>„~~~; 
út 49.) . ''?~ 

Kívánjuk, hogy a győzedelmes király, az Úr Jézus ('_;,~Vi 
Xrisztus várásában le1nayen sok lélek számára termétkenyitő <~'J1: 
iés eligazító segítség ennek .a munkának minden sora. ·~~\TI~ 

Budapest, 1940. augusztus 12. ' ; · <:~;.; 
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