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„Fődolog pedig azokra nézve”

Ha a Biblia valamivel kapcsolatban egy ilyen kijelentést tesz: „Fődolog”, ak-
kor az nagyon fontos az ember számára. Lényegében a Szentírásban nincse-
nek is fölösleges dolgok. Aki kezébe veszi a Bibliát, annak tudnia kell, hogy 
ebből a könyvből Isten szól hozzá. Isten szólítja meg belőle az embert, és az 
ember válasza is ennek megfelelő kell, hogy legyen. 

Nagyszerű példaként áll előttünk egy tanító és tanítványa kapcsolata, amit 
tanítani és gyakorolni kellene minden időben. Pál apostolról és tanítványáról, az 
ifjú Timótheusról van szó, akit a tanítómester így int a Szentírás tiszteletére és 
tanácsainak követésére: „De te maradjál meg azokban, amiket tanultál és amik 
reád bízattak, tudván, kitől tanultad. És hogy gyermekségedtől fogva tudod a 
szent írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jé-
zusban való hit által.  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fed-
désre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen 
az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített” (2Tim 3:16-17).

Az általános erkölcsi elvek és tanítások mellett azonban vannak a Szent-
írásban különösen hangsúlyozott igazságok, amelyek üdvösségünk feltételeit 
tartalmazzák. Krisztus ellensége, Sátán éppen ezeket az igazságokat igyekszik 
eltakarni az emberek elől, és meghamisítani, hogy ezáltal megfossza őket az 
üdvösség reménységétől. Néhány ilyen nagyon fontos, sarkalatos igazságra 
szeretnénk rámutatni. Engedjük, hogy Isten Szentlelke feltárja előttünk ezeket 
a kulcsfontosságú tanításokat!

Az egész Szentírásban kétszer találkozunk ezzel a kijelentéssel: Fődolog! 
Egyszer Bölcs Salamon Prédikátor könyvében: „A dolognak summája, mind-
ezeket hallván ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad; mert ez 
az embernek fődolga.” Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, min-
den titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az” (Préd 12:15-16).

„Olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle.” 
Zsid 8:1
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A másik Ige az Újszövetségben van: „Fődolog pedig azokra nézve, amiket 
mondunk az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének 
jobbjára üle” (Zsid 8:1).

Ha pedig valami fődolog, ebből nyilván az következik, hogy a keresztény 
ember életében döntő fontosságú helyet foglal el, meghatározó szerepe van 
életvitelére, gondolkodására, cselekedeteire, örök sorsára. 

Két nagyon fontos kijelentés ez: Az első fődolognak nevezi   Isten paran-
csolatainak a megtartását, amelyről sokan azt állítják, hogy Krisztus eltörölte, 
tehát a keresztény ember számára ez már nem kötelező. 

A másik Ige Jézus Krisztusra utal, mégpedig egy olyan szolgálatára, amelyet 
nagyon sok keresztény nem ismer, talán mit sem tud róla. 

A két „fődolog” tehát – jól jegyezzük meg – a törvény és Jézus Krisztus 
főpapi szolgálata. Sajnos, mindkettő háttérbe van szorítva. 

Ebben a kis füzetben csak Jézus Krisztussal foglalkozunk. Mit tud róla az 
átlag keresztény, aki magát kereszténynek, komoly, vallásos, hívő embernek 
tartja? De mitől is lesz valaki „jó keresztény”? Hogyan lehet igazzá? Úgy 
gondolom, a helyes válasz megtalálásához meg kell vizsgálnunk a legfontosabb 
bibliai elvekhez, és az Isten megváltási tervének fontos eseményeihez való 
viszonyunkat.

Nem új felfedezésről van szó. Ha az olvasó számára mégis új valami a kö-
vetkező bibliai kijelentésekből, Isten megváltási tervének nagy eseményeiből, 
ez azért van így, mert valakinek vagy valakiknek sikerült eltakarni szemei elől 
ezeket a nagyon fontos igazságokat.

 Jézus Krisztus nem változik, ő „tegnap és ma és örökké ugyanaz” (Zsid 
13:8).  Az üdvösségünk feltétele és kereszténységünk mértéke sem változhat az 
idők folyamán. Kereszténynek lenni, a történelmi kihívások változásai ellenére 
is, és helyesen viszonyulni a megváltás történelmének nagy eseményeihez, 
ennek meghatározói ma is ugyanazok, mint amik voltak Krisztus idejében.
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Inkarnáció – első advent

Jézus testet öltése, Isten ígéretének teljesedése volt. Közvetlenül a bűneset 
után, Isten ígéretet tett arra, hogy Megváltót küld, aki a nagy ellenséget, Sátánt 
legyőzi, és saját életének feláldozásával visszaszerzi az ember számára az 
elveszített Édent. Ez az ígéret így hangzott: „És ellenségeskedést szerzek 
közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között: az neked fejedre 
tapos, te pedig annak sarkát mardosod” (1Móz 3:15). Ez az „ősevangélium”. 
Ennek az ígéretnek a beteljesedését várták évezredeken át az ószövetség hívő 
emberei.

Ahogy telt az idő – a századok és évezredek –  és a küzdelem heve egyre 
erősebb lett, Isten világító fáklyákként helyezett el egy-egy újabb ígéretet, az 
első ígéret megerősítésére. Isten „menetrendje” szerint, „mikor pedig eljött az 
időnek teljessége”, Betlehemben megszületett a Megváltó. Jeruzsálemben, 
Heródes király udvarában megjelentek a napkeleti bölcsek, az írástudók pedig 
a prófétai igére hivatkozva, megmondták, hol kell keresni a  Megváltót. De ők 
nem mentek el, hogy köszöntsék azt, akit a próféciában felismertek. Vajon ma 
másképpen tennénk?

Karácsonykor a „jó keresztény” minősítést arra adja a közvélemény, ha valaki 
szépen felöltözve elmegy a templomba, mert ekkor emlékezik meg az egyház 
Jézus születéséről. Ha van ideje, kedve, ereje és katolikus, elmegy az éjféli 
misére is. Családja tagjainak, barátainak, munkatársainak, alkalmazottainak 
karácsonyi ajándékot készít, hiszen Isten is megajándékozott bennünket 
egyszülött Fiával, aki eljött erre a földre, emberré lett és itt volt harminchárom 
és fél évig közöttünk. Milyen kár, hogy nem akkor éltem! - gondolják sokan. De 
vajon másképpen vártuk volna-e a Megváltót, mint ahogy várták a Jézus korabeli 
vallásos emberek, akik népéhez tartoztak? Elmentünk volna-e a pásztorokkal a 
betlehemi istállóba? Kiknek hittünk volna: az angyaloknak, akik örömöt hirdettek, 
mert a Megváltó megszületett, vagy a nagy tömegnek, azoknak akik mit sem 

„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, 
aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett” 

(Gal 4:4).
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törődtek azzal, hogy akkor teljesedett egy fontos messiási prófécia? Igaz, 
különösen nem is lehet megterhelni az egyszerű embereket, hiszen a próféciát 
magyarázó írástudók, az egyház bölcsei és vezetői sem mentek el Betlehembe, 
pedig egyértelmű volt próféciamagyarázatuk: „Amikor pedig megszületett Jézus 
a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jövének 
Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert 
láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk neki. 
Heródes pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. 
És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódék tőlük, hol kell 
a Krisztusnak megszületnie? Azok pedig mondának néki: Betlehemben, mert így 
írta meg a próféta” (Mt 2:1-5).

Vajon, ha Jézus akármelyik karácsonykor megjelenne egy templomban, 
ahol a pap róla prédikál, vagy egy-egy otthonban, ahol a karácsonyfa alatt 
róla énekelnek, és azt mondaná: „én vagyok az, akiről szól a prédikáció és 
akiről énekeltek”, nem volna-e ünneprontó? Amikor Jézus megszületett erre a 
földre, valami hasonló történt: „Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be 
őt” (Jn 1:11). Pedig a valójában ez történt: „És az Ige testté lett és lakozék mi 
közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét) 
aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1:14). De kik azok, akik Őt 
meglátták? Nem látványosabb-e a templomban felépített betlehemi jászol, az 
angyalokkal, pásztorokkal, szamárral és a jászolban fekvő, bepólyált szép – a 
kis Jézuskát ábrázoló – kaucsukbabával, akit persze nem kell hazavinni? Majd 
jövő karácsonykor ismét találkozhatunk vele. Itt a templomban. 

Karácsonykor azért sok minden más. A jó gyermekek meglátogatják most, 
legalább egyszer egy évben, a távolabb lakó szülőket és néhány órát ott töltenek 
velük. Elfogyasztják a karácsonyi ebédet, majd nemsokára elindulnak haza. 
„Majd ismét jövünk! Boldog Karácsonyt!” Most a kollégiumban lakó gyermekek 
is hazajönnek néhány napra. Együtt a családnak a kapcsolatot tartó része. 
A karácsonyfa alatt Jézuskáról is esik egy-két szó. Csak úgy formaságból. 
Kétezer év óta még mindig „Jézuska!” A kis gyermeket ilyenkor, már az ünnep 
előtt legalább két-három héttel lehet fékezni rosszalkodásában, mert „ha nem 
leszel jó, nem hoz semmit a Jézuska!” 

Mire az első advent emlékének megéléséig eljutna a jó keresztény, már 
vége is az ünnepnek. Az emlékezés lényegéig el sem jutottak az ünneplők 
úgy, ahogy Pál apostol beszél a nagy krisztusközpontú ünnepekről: „Mindenkor 
testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy az ő élete is látható legyen a 
mi testünkben” (2Kor 4:10). 
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Ennek az átgondolása jelenti az igazi ünneplést.  A megemlékezés módja, 
annak gyakorlata kifejezi az ünnepelt eseményhez való kötődésünket, valamint 
azt, hogy mit is jelent számunkra. Megfigyelhető, hogy ünneplési formáinkat 
erőteljesen befolyásolja környezetünk, vagy az egész társadalom szokásaihoz 
való igazodás. Ez azt is jelenti, hogy az ünneplést nem az ünnep üzenete 
iránti elkötelezettség motiválja, hanem csak a szokás, vagy az emberek ítélete 
miatti félelem. Egy nemzeti ünnep alkalmával kevesen kockáztatják azt, hogy 
ünneprontónkak minősítsék őket. Egy erősen más vallású közösségben általában 
kerülik az emberek mások botránkoztatását. El kellene gondolkodnunk azon, 
hogy ez az ünneplési szemlélet mennyi áldást rejteget magában, és mennyire 
segít megérteni azt, amit Isten üzent számunkra a nagy üdvösségtörténeti 
események által. Vajon nem suhan-e el az ünneplésen elfáradt tömeg között 
„Napkeletnek életre kelt vágya csendesen”, mint Sík Sándor versében?

A NAPKELETI BÖLCSEK

Ama csillag után

A holdsugaras hideg éjszakán,
Mint egy fehérlő, csendes álom, 
Úgy vonult el a komoly karaván.
És elől ment a három.

A sziklás föld mogorván és kopáron
Feküdt el lábaik alatt.
Méltóságos sora száz tevének
A harmaton halkan haladt.
És mintha fehér árnyak lengenének,
Úgy vonult végig a fehér sereg
A völgyön, ahol nem nőttek virágok,
S a városon, ahol az emberek
Nem virrasztottak és nem énekeltek.
S ahol nem látta őket senkisem.

És úgy suhant el csendesen
Életre kelt vágya Napkeletnek
Az ezredéves éjszakán.

Ama csillag után.
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Jézus életének nagy eseményei, a megváltási terv nagy mozzanatai nem 
szoríthatók be néhány látványos ünnepnap keretébe. Egy hithű keresztény 
számára Jézus földre jötte, halála és feltámadása be kell, hogy töltse egész 
életét. Ezekről a nagy eseményekről való megemlékezés nem szűkíthető le 
egy-egy naptári napba. És ezzel már el is érkeztünk a másik nagy eseményig.

Miért is kellett Jézusnak erre a földre emberi testben megszületnie? Isten 
megtehette volna, hogy a bűnesetkor megsemmisítse Ádámot és Évát, valamint 
Sátánt, a mellé csatlakozó angyalokkal együtt. Mégsem ezt tette. Nem tette 
azért, mert ezzel Lucifer állítása - miszerint Isten egy kényúr - kérdőjelként 
maradt volna az el nem bukott angyalokban is. Ha Ádámnak és Évának Isten 
megkegyelmez, és tovább élhettek volna úgy, mintha nem történt volna semmi, 
komolytalanná vált volna Isten figyelmeztetése, és törvényének nem lett volna 
súlya, tekintélye. Ádám és Éva újabb bűnelkövetésekor igazoltnak látták volna a 
mennyei lények Sátánnak azt az állítását is, hogy az ember képtelen megtartani 
az Isten által felállított törvényeket. 

„Betlehem története kimeríthetetlen téma. Benne van elrejtve ’Isten gazdag-
ságának, bölcsességének és tudományának mélysége’(Rm 11:33). Csodáljuk 
Üdvözítőnk áldozatát, hogy a mennyei trónt jászollal, a hódoló angyalok 
társaságát az istálló barmaival cserélte fel. Az emberi gőg és önteltség 
csúfosan megszégyenül jelenlétében. De ez csak kezdete volt bámulatos 
megalázkodásának. Már az is határtalan leereszkedés lett volna Isten Fia 
részéről, ha azt az emberi természetet ölti magára, amellyel az Édenben élő Á-
dám a bűnbeesés előtt bírt.  Ám Jézus akkor vállalta az emberi természetet, ami-
kor azt a bűn már négyezer éve gyöngítette. Ádám bármelyik leszármazottjához 
hasonlóan alávetette magát mindannak, amit az átöröklés hatalmas törvénye 
létrehozott. Hogy mi e törvény működésének a következménye, azt Jézus 
földi őseinek történelme mutatja be. Ezzel az örökséggel jött földünkre, hogy 
osztozzon bánatunkban, kísértéseinkben, s hogy példát mutasson a bűntelen 
életre.” (E. White: Jézus élete 32.o.)

Magának a Törvényadónak kellett eljönnie erre a földre, ugyanolyan emberré 
válni, mint amilyenek mi vagyunk, és ugyanolyan emberi feltételek mellett 
bizonyítani, hogy Isten törvénye megtartható. Ennek bizonyítását vállalta Jézus 
Krisztus, maga a Teremtő és Törvényadó, aki a földi szolgálatának végén, 
amikor Sátán iszonyatos támadása reá irányult, amikor a kereszt árnya már 
reá vetítődött, ki tudta jelenteni: „mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs 
hatalma. (Jn 14:30).
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Üdvösségünk nagy ára

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta,
hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, 

hanem örökélete legyen” 
(Jn 3:16).

Karácsonytól nagypéntekig rövid az idő. Aki magát jó kereszténynek tartja, 
már csütörtöktől nem eszik húst, „csak” halat, hogy vasárnap több bárányhúst 
ehessen, amire bőven kell innia. Mert két ünnep kapcsolódik itt szorosan egy-
másba: gyász és örömünnep, diadal.

Nagypéntek jelentőségét együtt értjük meg a betlehemi történettel. A kettőt 
együtt kell „testünkben hordozni”. Jézus halálának megértése által válik látha-
tóvá bennünk a testet öltött Krisztus. 

Miért kellett Jézusnak meghalnia? A törvény igazsága így kívánta. Isten pa-
rancsolatainak megtartása, ez volt az embernek egyik „fődolga”! A törvény meg-
rontásának következménye, Isten kimondott ítélete alapján: a halál. „Mert a bűn 
zsoldja halál!” – mondja Pál apostol. (Rm 6:23).

Ha az embernek kellett volna ezt az árat lefizetni, a bűn története és az em-
ber története itt, az ember halálával befejeződött volna. Ebből a halálból nem 
lehetett volna feltámadás. Olyan valakinek kellett az árat lefizetni, aki bűntelen 
volt, és így a saját halálával megválthatta a halálraítélt embert, ő pedig ártatlan-
sága jogán feltámadhatott. Annak, aki ezt megtette, egyenlőnek kellett lennie 
a törvény adójával. Egyetlen angyal sem vállalhatta ezt magára. Aki alkotta a 
törvényt, és aki az ember életformáját meghatározta, Ő maga vállalhatta át a 
bűn árának a lefizetését. Ez maga Jézus Krisztus volt. 

Jézus halálában és annak körülményeiben fel kell ismerni az embernek azt, 
hogy mily rettenetes a bűn! Jézusnak ugyanazokkal a feltételekkel kellett végig-
járni a kínszenvedés útját, mint amelyek az embernek is rendelkezésére állnak. 
Jézus Isten volt, de emberként vállalta a bűnért fizetendő jóvátételt, a halált.
Jézus nemcsak a szenvedés fizikai fájdalmait érezte, hanem át kellett élnie az 
Atyától való elszakadás félelmét. Ez rettenetesebb volt a fizikai szenvedésnél. 
A második halál félelmével kellett megküzdenie. A második halál a gonoszok 
végső megsemmisítése lesz. 
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A bűn miatt elszenvedett gyötrelmet súlyosbítja az Istentől való elszakadás 
félelme, a második halál lelki fájdalma.

Később, János apostolnak Pátmosz szigetén mutatta meg az Úr látomás-
ban ezt a helyzetet, amelyet a próféta így örökített meg: „És látám a halottakat, 
nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd 
egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a 
halottak azokból, amik a könyvekbe vannak írva, az ő cselekedeteik szerint. És 
a tenger kiadá a halottakat, akik őbenne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a 
halottatak, akik náluk voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik 
szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, 
a tűznek tava.” (Jel 20:12-14).

„Olyan rettenetes, szörnyű volt számára a bűn, olyan nagy volt a súlya a vé-
teknek, amelyet neki kellett elhordoznia, hogy az Atya szeretetéből való örök ki-
zárás félelme tört lelkére. Miután megérezte, hogy Isten haragja mily rettenetes 
azokkal szemben, akik áthágják parancsolatait, így kiáltott fel: „Felette szomorú 
az én lelkem mindhalálig!” (E. G. White: Jézus élete 590.old.)

A keresztény emberek nagy része nem sokat foglalkozik ezekkel a kérdések-
kel, hiszen ezen a csütörtöki estén, a lelki gyötrelmek éjszakáján ott Getsemáné 
kertjében, a tanítványok is elaludtak, majd rémülten szétfutottak. Júdás harminc 
ezüstpénzért elárulta és Péter szitkozódva megtagadta az Urat.  

Sok időt kellene üdvösségünk nagy ára, Krisztus szenvedése és halála felett 
meditálni és szomorkodni, de jön a diadalmas húsvét, a feltámadás színpom-
pás ünnepe, és Krisztus halálát csak ennek megvilágításában vagyunk képe-
sek megérteni. Jézus tanítványait a két egymással ellentétes, de egymás nélkül 
érthetetlen esemény felkészületlenül érte. Ennek feldolgozása és megélése ma 
is esedékes. Ez a kettő az evangélium lényege.  

Amilyen váratlanul, meglepetésszerűen érte Jézus ellenségeit a megfeszí-
tett Megváltó feltámadása, ugyanolyan váratlanul fogja érni a világot visszajö-
vetele. A főpapok nem hitték, hogy Jézus fel fog támadni, mert akkor arra is lett 
volna gondjuk, hogy lábszárait megtörjék. Inkább attól féltek, hogy tanítványai 
ellopják.

Milyen fájdalmas volt ez a nagy tudatlanság! Vajon ma, mi a helyzet?
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Húsvét - Feltámadás!

A magát hithűnek tartó keresztény, húsvétkor már teljesen az ünnep han-
gulatában él. Nem úgy, mint azon a húsvét reggelen a tanítványok. A mai „jó 
keresztény” már szombat este részt vesz a feltámadási körmeneten, mert tudja 
és hiszi, hogy Krisztus feltámadott. Reggel pedig igyekszik a templomba, leróni 
kötelességét. Ó, ha a tanítványok olyan könnyen elhitték volna az örömhírt! 

Az évenként egyszer úrvacsorázó és áldozó hívek nem mulasztják el ezt az 
alkalmat. Igyekezni kell a vallásos kötelezettségek elrendezésével, mert Húsvét 
a nagy látogatások, lakodalmak, mulatozások, locsolkodások, bálok ideje is. 
Ilyenkor lehet látni sok részeg gyermeket, a locsolkodás jutalmaként. Így keve-
rednek bele itt is egy krisztusközpontú ünnepbe a pogány szokások. „Krisztus 
feltámadásának emlékére!” 

A Jézus által szervezett utolsó vacsorán elfogyasztott húsvéti bárány meny-
nyire más gondolatokat ébresztett, mint a borozgatással feltüzelt hangulatban 
asztalra került báránypecsenye. Bódás János református lelkész így látta ezt, 
ahogy egyik versében írta: „Ünnepel a hús, a protestáns és a katolikus”. El 
kellene gondolkodni azon, hogy Krisztus jelenléte mennyire valóság ezeken a 
társadalmi és családi ünnepségeken? Az ünnep tartalma mennyire igazodik a 
megváltás nagy eseményeinek mondanivalójához, üzenetéhez?

Talán nincs színpompásabb, látványosabb ünnep, mint a Húsvét. Már a ter-
mészet is éled, a tavaszt hirdeti minden. Istennek viszont „meg kell elégednie” 
gyermekeinek gyors, formai ünneplésével. De hiszen nem is az Úrnak van erre 
szüksége. Nekünk kellene többet időznünk a megváltás történetének, szemlé-
lésével, csodálatos eseményeinek tanulmányozásával, Isten végtelen szerete-
tének dicsőítésével és magasztalásával. Jézus meghalt és feltámadott. Minden 
érettünk történt!

Nagypéntek és húsvét azon túl, hogy Krisztus helyettünk viselte a szörnyű 
halált, még másra is tanít:

„Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk,
de hiábavaló a ti hitetek is” 

(1Kor 15:14).
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„Életével és halálával Krisztus bebizonyította, hogy Isten igazságossága 
nem semmisítette meg irgalmasságát. Isten megbocsáthatja a bűnt, s mellette 
a törvény szent, igaz és jó, és annak tökéletesen engedelmeskedhetünk. Sá-
tán vádjai megdőltek. Isten szeretetének félre nem érthető bizonyítékát adta az 
embernek.”

„Sátán most egy másik ámítással jött elő. Kijelentette, hogy az irgalmasság 
megsemmisítette az igazságosságot, és hogy Krisztus halála hatályon kívül 
helyezte az Atya törvényét. Azonban, ha lehetséges lett volna a törvény meg-
változtatása vagy hatályon kívül való helyezése, akkor Krisztusnak nem kellett 
volna meghalnia. A törvény hatályon kívül helyezése halhatatlanná tenné a tör-
vény áthágását, és a világot Sátán ellenőrzése alá helyezné. Azért, mert a tör-
vény megváltozhatatlan volt; azért mert az emberek csak a törvény előírásainak 
való engedelmesség útján menekülhettek volna meg, azért emelték fel Jézust 
a keresztre. Az igazi eszközt, amellyel Krisztus megerősítette a törvényt, Sátán 
mégis a törvény elpusztítójaként ábrázolta. Itt tör ki az utolsó küzdelem Krisztus 
és a Sátán közötti nagy harcban.”

„Sátán most azzal hozakodik elő, hogy a törvény, amelyet Isten saját maga 
jelentett ki, nem tökéletes, és annak néhány előírását megváltoztatta. Ez az 
utolsó nagy ámítás, amit Sátán hoz erre a világra.” (E. G. White: Jézus élete 
671.old.)

Isten Igéje nem vitatkozik, csak kijelenti: „Az Istent féljed és az ő parancso-
latait megtartsad; mert ez az embernek fődolga” (Préd 12:15).

Húsvétnak van még egy üzenete, amelyet Pál apostol így fogalmaz meg: 
„Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon 
mondják némelyek tiköztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Ha csak eb-
ben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultab-
bak vagyunk” (1Kor 15:12.19). 
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Jézus visszajövetele 

Jézus mennybemenetelekor az angyalok a tanítványok előtt jól ismert igaz-
ságot ismételtek meg. Halála előtt nem sokkal Jézus maga is beszélt második 
eljöveteléről: „Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, 
és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy 
ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (Jn 14:2-3). 

A hithű keresztény imádkozza az apostoli hitvallást: „onnan lészen eljöven-
dő, ítélni eleveneket és holtakat.” Énekli azt, hogy „Midőn az ég és föld meg 
fognak indulni, eljössz a világot lángokban ítélni.” 

Mi most, ezt a sötét ábrázolást járjuk körbe néhány ige segítségével! Maga 
az esemény oly káprázatos, és a Biblia több száz jövendölésben utal Jézus 
második adventjére, ezért csak villanásnyi betekintést tehetünk.

János apostol így látta: „Íme, eljön a felhőkkel; és minden szem meglátja 
őt, még akik őt általszegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége” 
(Jel 1:7). Megrázó élmény. Mindenki sír. Van, aki örömében, mások fájdalmuk-
ban, szomorúságukban, mert számukra minden elveszett. Akik várnak, azért 
örvendenek, mert mindent megnyertek. Érdemes volt élni, szenvedni, Istennek 
engedelmes életet élni. Jézus elhozta az örök életet. 

Tudod mennyi az örök élet? Ezt már nem lehet matematikailag meghatároz-
ni. Nem lehet osztani, szorozni, kivonni belőle. Örök: soha meg nem szűnő. Idő-
számítás nincs többé. Az örökkévalóságban nincs idő. Isten minden megváltott 
gyermekének jutalma: örökélet. Ebből nem lehet elvenni és nem lehet hozzáad-
ni. Nincs fél- vagy háromnegyed örökélet, és nincs másfél vagy két örökélet. 

Egy másik pillanatképben így látja a próféta: „Íme, az Isten sátora az embe-
rekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz 
velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a 
halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, 
mert az elsők elmúltak” (Jel 21:3-4).

„És amint szemeiket az égre függesztették,mikor ő elméne, íme két férfiú állott 
meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is: Galileabeli férfiak,

mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe,
akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe” 

(ApCsel 1:10-11).
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Ma még nem tudunk elképzelni egy ilyen világot. Ma még ennek az ellen-
kezőjében élünk. Ahol a természet világa még viszonylag megőrzött valamit az 
Isten által teremtett csodás szépségéből és gazdagságából, az ember azt is 
tönkreteszi. A gonoszságban, a rontásban tökéletesítette magát az ember. Ha 
Isten nem avatkozna be  a bűn folyamatába, az ember elpusztítaná önmagát 
és tönkre tenné létének minden feltételét. Megoldást Jézus Krisztus dicsőséges 
visszajövetele hoz.

Jézus visszajövetele a célba érkezés; a bűn által megrontott világ újjászüle-
tésének alapfeltétele. Az Ószövetség egyik igéje így mutatja be: „Mert íme, új 
eget és új földet teremtek és a régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe 
sem jutnak” (Ézs 65:17).

Az Ószövetség utolsó könyvében olvassuk: „Mert íme, eljön a nap, lángoló, 
mint a sütő-kemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, 
mint pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek 
Ura, amely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat. És feltámad néktek, akik félitek 
az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és 
kimentek és ugrándoztok, mint a hizlalt tulkok” (Mal 3:1-2).
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Egy fontos lelkigyakorlat

A jó lelkiismeretű keresztény – aki bűnösnek érzi magát – akinek Megváltóra 
van szüksége, elmegy a templomba és a lefüggönyözött gyóntatószék mögött 
ülő lelkipásztorának meggyónja bűneit, feloldozást, bűnbocsánatot remélve. 
Vannak buzgó, hívő egyháztagok, akik mindennapi gyónók-áldozók; vannak, 
akik a nagy ünnepeken – karácsony, húsvét – gyakorolják bűnük elrendezésé-
nek ezt a vélt módját.  

Vajon ez a bibliai bűnbocsánat útja? Ha valaki pl. nagy összeget lopott vagy 
gyilkolt, és sikerül neki az igazságszolgáltatás elől elrejtőznie, de meggyónja 
lelkipásztorának, akit pedig kötelez a gyónási titok,  majd feloldozza a gyónót. 
Kérdés, hogy a gyónás egy olyan kiskapu-e, amelyen át a bűnös elkerülheti az 
igazságszolgáltatást? A másik kérdés, hogy a gyóntató pap, belelát-e a gyónó 
szívébe és ismeri-e szándékát, érzésvilágát? A „feloldozás” nem járhat-e együtt 
azzal a veszéllyel, hogy a bűnös abban a hitben áll fel térdeiről, hogy minden 
el van intézve, az Isten előtti őszinte töredelem és a bűn jóvátétele nélkül? Meg 
kell vizsgálnunk a Szentírás tanítása alapján, hogy a bűnnek az-e az elintézési 
módja, amit a gyakorlatból vagy az egyház tanításából ismerünk. Vajon a pap 
által feloldozott ember bűnét Isten is megbocsátotta? Ez egyáltalán nem lé-
nyegtelen kérdés, hiszen az üdvösségünkről van szó.

A gyónáshoz kapcsolódó penitencia azt igyekszik sugallni, hogy az embe-
ri cselekedeteknek fontos jelentőségük van a bűnöktől való szabadulásban. A 
kérdés az, hogy van-e ennek a gyakorlatnak bűntől visszatartó ereje? A szív-
ben fészkelő bűnt, a gyűlöletet, haragot, elkövetett gonoszságot, a másoknak 
okozott kárt meg lehet-e váltani tíz-húsz Miatyánk vagy Üdvözlégy imádság 
elmondásával?

Jézus, amikor egy bűnöst meggyógyított vagy bűnét megbocsátotta, nem 
penitenciát rótt rá, nem vezeklési gyakorlatra szólította fel, mert semmiféle 
jóvátétellel sem vagyunk képesek „ledolgozni”, vagy valamilyen ellenértékkel 

„Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért,
hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igazak 

buzgóságos könyörgése” 
(Jak 5:16). 
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megváltani az elkövetett bűnt. Jézus azt mondta: „eredj el és többé ne vétkez-
zél”. Ez az, ami sokkal nagyobb felelősséggel jár. Könnyebb valamilyen fizikai 
áldozatot hozni, valamilyen emberi teljesítményt felmutatni, mint egy belénk 
vésődött bűnt elhagyni. Könnyebb egy napig koplalni, mint ugyanennyi ideig 
nem beszélni vagy gondolatainkat tisztán megőrizni. Könnyebb sok jót tenni, 
mint a kevés rosszat elhagyni. És a legkevesebb rosszat sem tudjuk megvál-
tani a legtöbb jócselekedettel sem. A cselekedetek általi üdvösség gondolata a 
keresztény élet zsákutcája. Jóvátételre a másik embernek okozott kár kötelez, 
ami nem vezeklés jellegű, hanem erkölcsi felelősségből következő kötelesség.  
Lásd Zákeust, a vámszedőt, aki vállalta a másoknak okozott kár kamatostól 
történő visszafizetését.

Az ember azt is szívesen vállalja, hogy megpróbálja a „szentek” közbenjárását 
kérni, az egyháznak adott bizonyos alamizsna fejében. Ez a kísérlet is teljesen 
Biblia-ellenes. Az elhunyt szentek nem tehetnek semmit sem érettünk. Nekik 
is ugyanarra a Megváltóra, kegyelemre van szükségük, mint nekünk. Ők is 
várják a feltámadást sírjukban. Isten igéje ezt mondja: „Mert az élők tudják, 
hogy meghalnak; de a halottak semmit nem tudnak” (Préd 9:7). Ez vonatkozik a 
szentekre is. Amikor Jézus ismét eljön, akkor támadnak fel ők is, hogy elvegyék 
jutalmukat Istentől.  Tehát sem élő, sem halott szentek nem segíthetnek rajtunk. 
Nekik is Jézus Krisztus közbenjárói szolgálatára van szükségük. 

Krisztus vére teljesen elegendő minden megvallott bűn eltörlésére. 

Természetesen, a Jakab apostol által adott tanácsnak helye van az emberi 
kapcsolatokban. Ha valakivel szemben bűnt követtünk el, ezt meg kell valla-
nunk becsülettel. Vállalni kell az őszinte szembenézést. Ez nem gyengíti, ha-
nem erősíti a barátságot és a bizalmat.

E. G. White írja: „Nagyot tévednek azok, akik azt gondolják, hogy a bűn-
vallomás megfosztja őket méltóságuktól és gyengíti embertársaikra gyakorolt 
befolyásukat. E hibás elgondoláshoz ragaszkodva sokan, noha látják vétkeiket, 
mégsem vallják meg azokat, s inkább figyelmen kívül hagyják a másoknak oko-
zott rosszat. Ezzel megkeserítik saját életüket és mások életét is beárnyékolják. 
Nem fogja bántani méltóságodat, ha megvallod bűneidet. Nincs szükség az 
efféle álméltóságra.” (Szemelvények 1. 301.o.) 

Ha keresztény közösségekben gyakorlat volna Jakab apostol tanácsának 
elfogadása, és a tagoknak volna bátorságuk odamenni testvéreikhez és beval-
lani az ellenük elkövetett vétkeiket, egyre több szeretetközösség jöhetne létre, 
amelyben a gyülekezet tagjai bizalommal tudnának egymás szemébe nézni. 
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Természetesen, ez nem helyettesíti a bűneinknek Isten előtti elrendezésének 
kötelezettségét. 

Sík Sándor római katolikus papköltő mélyen ráérzett ennek lényegére:

GYÓNÁS NÉLKÜL

Mondok nektek valamit, emberek.
Hangosan szólni róla nem merek,
Csak suttogok, mint aki gyónni térdel.
Félig bűnbánat, félig  félelem,
Kissé magam előtt is szégyelem,
És mindenestül én magam sem értem.

Azt akarom mondanai, emberek,
Hogy mostanig nagyon szerettelek,
S most, - mint a hal melyet szárazra löktek,
Mint ki tengerentúlról hazatér,
S hová repesve szállt; övéinél
Rekedt szavú idegenre hökken.

Jobb is lesz el se mondanom talán,
Nem is tudom, hogy kinek mondanám:
Jöhet-e attól vétkem oldozása,
Ki maga volt elestem fő oka!
Ki szeretettel nem vétett soha,
Hogy várjam attól, hogy bűnöm belássa.

Jobb lesz, ha csak Istennek súgom el,
Mint aki áldozásra térdepel,
Mert nem akadt pap, ki megértse nyelvét,
És földet, embert, mindent elfed,
Úgy veri mellét s minden kötelet,
Mely bűneihez bilincselte, eltép.
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Így igazul meg az igaz. - De én,
Én hogy tágítsak vétekem kötelén,
Ki azt sem tudom, hogy mi is a bűnöm?
A szeretetből válhatik-e bűn?
Vagy az a vétek, hogyha keserűn
S inaszakadtan szeretni se szűnöm?

Nem mondok nektek semmit, emberek,
Nem fogadkozom, mellet sem verek:
Egyetlen szóm az Istenhez kiáltom.
Uram, Uram, tégy egy piciny csodát,
Hogy bűn nélkül szerethessem tovább
Az embert, én boldogtalan családom!
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Fődolog, avagy egy ünnep, amely kimaradt
a naptári év ünnepei közül

Már az apostolok idejében kísérletek történtek arra, hogy a megfeszített, 
feltámadott és dicsőségben eljövendő Jézus Krisztusról szóló örömüzenetet, 
az örökkévaló evangéliumot meghamisítsák. Pál apostol ezzel kapcsolatban 
így fejezi ki nemtetszését a galáciai gyülekezetnek:

„Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily 
hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak 
titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy 
mennyből jövő angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hir-
dettünk, legyen átok” (Gal 1:6-8). Valójában, itt a Krisztushoz vezető útnak, a 
Krisztus és az ember közötti kapcsolat módjának a meghamisításáról van szó. 
Sátánnak az a célja, hogy az emberek figyelmét elterelje Krisztusról, az üdvös-
ség forrásáról.

Jézus azt mondta tanítványainak: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; 
senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam” (Jn 14:6). Más helyen így 
hívja magához a megfáradt embert: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek fel 
magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos 
szívű vagyok és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek” (Mt 11:28-29).

Pál apostolnak, a galáciabeliekhez írt levele után mintegy ötven év telt 
el, amikor az Úr János apostolnak, egy látomássorozatban, jelképekben 
előre megmutatta az egyház kétezer éves történelmét. Ebben a látomásban 
betekintést adott az agg apostolnak egy nagyon fontos mennyei jelenetbe: Egy 
templomot látott a mennyben, amelyben benne volt a frigyláda, más néven a 
szövetség ládája. 

Gondolkozzunk el azon, ha Isten engedélyt adott volna a Tízparancsolat 
megváltoztatására, akkor kétezer évre előre, egy Isten maradék népének adott 

„És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték
az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőn villámlások 
és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső” 

(Jel 11:19).
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látomásban mit keresne a mennyei templomban a frigyláda, amelyben benne 
van a két kőtáblára írt Tízparancsolat!

Az a két „FŐDOLOG”, amelyből az egyik az Ószövetségben kapta ezt a 
jelzőt – a TÖRVÉNY – , és az, hogy FŐPAPUNK VAN, itt az Újszövetség záró-
eseményénél találkozik. Ez azt jelzi, hogy Isten vizsgálati ítéletének alapja ma 
is a Tízparancsolat, amelyet körülvesz Isten kegyelme, de amelynek megron-
tása után a feloldozás nem azt jelenti, hogy most már szabadon vétkezhetünk, 
hanem azt, amit Jézus mondott a meggyógyított betegnek: „Eredj el és többé 
ne vétkezzél!” A Tízparancsolat két kőtáblája a kegyelmi idő végéig ott van Isten 
templomában.

Azzal itt ne foglalkozzunk, és ne is tegyünk kísérletet, hogy elkezdjük ma-
gyarázni, milyen templom lehet a mennyben. Inkább a templomban folyó szol-
gálatra összpontosítsunk. Bizonyos, hogy az Úr, ebben a látomásban nem a 
múltat akarta megmutatni János apostolnak, hanem a jelent és a jövőt. Az is 
bizonyos, hogy a hangsúly nem egy épületnek a bemutatásán van, hanem a 
templom funkcióján. A templomban történik valami és ez a fontos. Ha ott törté-
nik valami, akkor ott lenni is kell valakinek. Az Ószövetségben a templom, Is-
ten megjelenésének helye volt. Az Istennel való kapcsolat ápolásában nagyon 
fontos szerepe volt a templomnak. A templomban látható a szövetség ládája, 
és onnan szózatok hangja hallatszik. Az Ószövetségi templom, ennek a men-
nyeinek volt a másolata. A Szövetség ládája a szentek szentjében volt, ahova 
évente egyszer, az engesztelés ünnepén csak a főpap mehetett be. Az engesz-
telés napja az ítélet napja is volt, amely a végítéletet jelképezte. 

„Isten trónját, amely a mennyei templomban, Isten lakóhelyén van, az igaz-
ság és az ítélet teszi erőssé. Az igazság törvénye, az erkölcs nagyszerű mér-
céje, amellyel megmér minden embert, a szentek szentjében van. A frigyládát, 
amely magába zárja a törvénytáblákat, a kegyelem királyiszéke takarja. Előtte 
mutatja be vérét Krisztus a bűnösért. Igazság és irgalom így fonódik össze az 
emberért létrehozott megváltási tervben. Ennek a két isteni tulajdonságnak az 
egybefonódását csak a végtelen bölcsesség tudta kigondolni, és a végtelen 
hatalom tudta megvalósítani. Ez az összefonódás az egész földet ámulatba ejti, 
és imádatra készteti. A földi templom kerubjai tisztelettel fordultak a kegyelem 
királyiszéke felé, így jelképezve a mennyei sereg érdeklődését a megváltás 
munkája iránt. Ez annak az irgalomnak a titka, amelybe angyalok vágyakoz-
nak betekinteni: hogy Isten akkor is igaz, ha megigazítja a megtérő bűnöst, 
és megújítja kapcsolatát az elbukott emberiséggel; hogy Krisztus lehajolt, és 
megszámlálhatatlanul sok embert emelt ki a pusztulás örvényéből. Felöltöztette 
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őket a maga igaz voltának foltnélküli ruhájába, hogy a megváltottak örökre Isten 
közelében és a soha el nem bukott angyalok társaságában lehessenek.” (E.G. 
White: A Nagy küzdelem 371.o.)

A jelenet, amelyet János a megnyílt templommal együtt lát, ugyanaz, mint 
ami a hét utolsó csapáskor történik. Ez azt jelenti, hogy amikor a mennyei temp-
lom szolgálata befejeződött, az együtt jár a kegyelmi idő lezáródásával. 

 A templom megnyílása azt jelenti, hogy az ott folyó engesztelő szolgálat 
befejeződött. Ezért nem látható a bent szolgáló főpap. De ki lehet ez a főpap? 
Pál apostol válasza egyértelmű: „Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki át-
hatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert 
nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem 
aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk 
azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és 
kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül” (Zsid 4:14-16).

Ahhoz, hogy megértsük a mennyei templom-szolgálat jelentőségét, vissza 
kell tekintenünk az ószövetségi rendhez. „A szentek szentjét a főpap kivételével 
egyetlen halandó ember sem láthatta. A főpap is csak évente egyszer léphetett 
be a szentek szentjébe, mégpedig a leggondosabb és legünnepélyesebb előké-
születek után. Remegve ment be Isten elé. A nép pedig tiszteletteljes csendben 
várta visszatérését. Istenhez felemelt szívükkel, komoly imában könyörögtek 
Isten áldásáért. A főpap a kegyelem trónusa előtt végezte el az engesztelést Iz-
raelért. Itt, a dicsőség felhőjében Isten találkozott vele. A főpap itt tartózkodása 
a megszokott időn túl, félelemmel töltötte el az izraelitákat. Attól féltek ugyanis, 
hogy az ő bűneik vagy a saját bűnei miatt az Úr dicsősége megölte a főpapot. 
(E. G. White: Pátriárkák és próféták 309. o.)

Az ószövetségi szolgálatnál a főpap Krisztusra mutatott, aki a mennyei 
templomnak szolgája: „Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak 
másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten 
színe előtt megjelenjék érettünk. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, 
mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel. Mert külön-
ben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak 
egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És 
amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az 
ítélet. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlé-
se végett, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvössé-
gükre” (Zsid 9:24-28).
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Arról is szó van itt, hogy az Ószövetségben a főpap az áldozati bárány vérét 
vitte be a szentek szentjébe, Jézus pedig saját vérét mutatja be az Atyának 
érettünk. Érezzük-e mindebből Isten végtelen szeretetét?

Ez a nap az Ószövetségben a komoly önvizsgálat, de egyben az ítélet napja 
is volt. Aki nem vette komolyan ennek a napnak az üzenetét, és nem bánta meg 
bűneit, annak meg kellett halnia.

Isten nagyon komolyan figyelmeztette őket e nap tennivalóira. „Semmi dol-
got ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesz-
telés legyen érettetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt. Mert ha valaki nem sa-
nyargatja meg magát ezen a napon, írtassék ki az ő népe közül. És ha valaki 
valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyent az ő népe közül” (3Móz 
28-31). Ez az ünnepélyes intelem, amely az előképre vonatkozott, magában 
hordta a mennyei templom-szolgálat jelentőségének a hangsúlyozását is. Az itt 
folyó vizsgálati ítéletről komoly figyelmeztetést küld Isten: „Féljétek az Istent, és 
néki adjatok dicsőséget; mert eljött az ő ítéletének órája!” (Jel 14:7). A felhívást 
hangoztató angyalt úgy mutatja be a Biblia, mint aki „az ég közepén repül” és a 
föld minden lakójának hirdeti az üzenetet. 

A Jelenések könyve 11. fejezetéből idézett mozzanat – mint már említettük 
– abban az állapotában mutatja be a mennyei templomot, amikor az ott folyó 
főpapi szolgálat befejeződött. Ez pedig azt jelenti, hogy kimondatott a végső 
szó mindenki sorsa felett: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és 
aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és 
aki szent, szenteltessék meg ezután is” (Jel 22:11). Nem sokkal Jézus második 
eljövetele előtt hangzik el a fenti bejelentés, amelynek a folytatása így hangzik: 
„És íme hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek min-
denkinek, amint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:12).

Ezek a világtörténelem és minden egyes ember szempontjából az élet leg-
ünnepélyesebb pillanatai. Már mindenkinek sorsa örökre eldőlt. Nincs többé 
lehetőség a megtérésre. Nincs többé lehetőség jóvátenni a mulasztásokat. 
Azokat, akik elvetették Isten kegyelmét, nem védi többé semmi, a gonosz ha-
talmától. Azoknak, akik Isten oltalma alá helyezték magukat, Sátán többé nem 
árthat. Melyik oldalon szeretnél lenni? Melyik állapot a vonzóbb számodra?

Bűneink Isten előtti elrendezésének módjára ma is Isten Igéjében találjuk 
meg a helyes választ. A Biblia odairányítja figyelmünket a mennyei templomba, 
amelynek főpapja Jézus Krisztus, aki személyesen várja a bűneit megbánó 
embert. Ma még van „nagy Főpapunk”. 
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Igazi megoldás a bűn elrendezésére csak tőle jöhet. 

 „Krisztus közbenjárása az ember érdekében a mennyei szentélyben, ugyan-
olyan lényeges az üdvösség tervében, mint halála a keresztfán. Halála által 
kezdte meg azt a művet, amelyért feltámadása után a mennybe szállt, hogy 
befejezze. Hit által beljebb kell hatolnunk a kárpitnál, ’ahová útnyitóul bement 
értünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint’ (Zsid 6:20). 
Kálvária keresztjének fénye onnan sugárzik szét.” (A nagy küzdelem 435.o)

Isten igéje bátorít arra, hogy menjünk közvetlenül a mennyei Főpaphoz. Ő 
nem utasít el senkit sem. Jézus pedig ott várja a kegyelem trónjánál azokat, 
akik neki szeretnék megvallani bűneiket! 

Az ószövetségi engesztelő nap minden szolgálata előre mutatott a mennyei 
szentélyszolgálatra, amelynek főpapja Jézus Krisztus. Érdemes megfigyelni 
néhány fontos azonosságot a két szolgálat között.

1.  A főpapot egyik esetben sem helyettesítheti senki sem. Erre utal Pál 
apostol - már említett -  figyelmeztetése. 

A főpap Isten és a nép között közvetített. Senki sem állhatott a nép és az 
Isten által kijelölt közbenjáró közé. Jelenleg is ugyanez a helyzet. Senki sem 
állhat Krisztus és a bűnös ember közé közvetítőként. Közvetlenül Krisztushoz 
kell járulnia a bűnös embernek.

2.  A főpapi szolgálat befejezésekor, amikor a főpap kilép a szentek szent-
jéből, mindenki sorsa megpecsételődik. Az ószövetségben meg kellett halni 
annak, aki nem rendezte el életét Isten előtt. Jézus főpapi szolgálatának 
befejezésekor elhangzik: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is... és 
aki igaz, legyen igaz ezután is”  (Jel 22:11.) 

3.  Mindkét esetben ismeretlen volt a főpapi szolgálat időpontjának a befe-
jezése. Ebben a szolgálati ciklusban nincs meghatározott idő („Idő többé nem 
lészen, hanem a hetedik angyal szavának napjaiban... elvégeztetik az Istennek 
titka” (Jel 10:6-7). 
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Páskulyné Kovács Erzsébet

A FŐPAP IMÁJA

A szentélyben könyörög a főpap,
Így soha senki nem imádkozott.
A bűnömért, a bűnödért mutat
Örökké égő áldozatot.

Az Atya hallja szent Fiát,
Az angyalok csodálattal nézik.
Kezén és lábán dúrva, nagy sebek,
S a homloka nagy cseppekben vérzik.

Óh világ! Ha meghallanád
Az imádság hangja mily nehéz,
Hogy örvénylik benne a fájdalom,
Mit ezer könny és gyötrelem tetéz.

Szent borzongás suhan át a mennyen,
Az angyalok szíve megremeg.
Vajon megértik-e a jajt, mi mindent
átfog, ott lenn a földön az emberek? 

Vajon megértik-e a megváltás titkát,
Hogy rajta kívül nincs Istenhez út?
Megtanulják-e követni híven a
Főpapot, a szent Fiút?

S megtanulják-e az est szálltával,
hogy egy nap újra veszve?
Visszatér-e fájni a bűnük, míg a 
Főpap könyörög esdve?

És rádöbbennnek- e a valóságra?
Föltépik-e a bűnnek láncát?
Mire elhangzik egy szó a mennyben,
s befejezi a főpap imáját.
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Van-e még Főpapunk?

Miből tudhatjuk, hogy még tart a kegyelem ideje, hogy még nem mondatott ki 
a végső szó életünk felett? Az apostol intelme időszerű: „Vigyázzatok atyámfiai, 
hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő 
Istentől elszakadjon; Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy 
egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által” (Zsid 3:12-13). 

Amíg tart a ma! De meddig vagyunk a MÁ-ban? A MÁ-nak a kegyelmi idő 
vonatkozásában két jelentése is van.

Fiatalok megkérdezték a tudós rabbit, mikor szükséges megtérni? A rabbi 
így válaszolt: halálotok előtt egy nappal. A fiatalok vígan mentek tova. Majd 
eszükbe jutott valaminek a tisztázása és visszamentek, megkérdezni, hogy 
szerinte mikor halnak meg. Azt én nem tudom, mondta a rabbi. Lehet, hogy 
még ma. A mának ez az első jelentése: amikor meghalunk, lezárult életünk Is-
ten előtti helyzete. A másik jelentése az, hogy Jézus bármikor befejezheti főpapi 
szolgálatát. Ennek időpontját senki sem tudja. 

„A vizsgálati ítélet lezárulásakor mindenkinek eldől a sorsa – életre vagy 
halálra… Az igazak és gonoszok ekkor még élik halandó életüket a földön. 
Az üzletemberek ültetnek és építenek, esznek és isznak, mit sem tudva arról, 
hogy a mennyei templomban elhangzott a végső, megmásíthatatlan döntés. Az 
özönvíz előtt, amikor Noé belépett a bárkába, Isten bezárta a bárka ajtaját, a 
gonoszok pedig kívül maradtak. Az utóbbiak, nem tudva, hogy végzetük meg-
pecsételődött, még hét napig élték nemtörődöm, élvezetszerető életüket, és 
kinevették a közelgő ítéletre figyelmeztető intéseket. „Akképpen lesz – mondja 
a Megváltó – az ember Fiának eljövetele is” (Mt 24:39). Csendben, észrevét-
lenül, mint éjfélkor a tolvaj, jön el a döntő óra, amelyben minden ember sorsa 
megpecsételődik; és Isten végleg visszavonja kegyelmét a bűnöstől.” (E. G. 
White: A nagy küzdelem 437. o.)

Ma még van Főpapunk: Jézus Krisztus. Ő az egyedüli közbenjáró Isten és 
ember között. 

„Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket”
(Zsid 3:15).
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Sátán kezdettől fogva Krisztus ellen harcol. Krisztus elleni harca a Mennyben 
kezdődött. Krisztus halálával Sátánnak nem volt többé lehetősége a mennybe 
menni. Levettetett onnan: „Annak okáért örüljetek egek és akik lakoztok 
azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög tihozzátok, 
nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Mikor azért látta 
a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, aki a fiút 
szülte” (Jel 12:12-13). Itt az asszony: az egyház; a fiú: Jézus Krisztus.

Dániel prófétának az Úr egy másik összefüggésben mutatja be azt a harcot, 
amelyet Sátán Krisztus ellen folytat. „A Fejedelmek Fejedelme ellen is feltá-
mad”,  elveszi az emberektől a „mindennapi áldozatot”, amely Krisztus állandó, 
folyamatos főpapi szolgálatára vonatkozik. A Krisztusban való hit általi meg-
igazulás helyett az emberi cselekedetek általi üdvözülés és a megholt szentek 
közbenjárásának rendszerét vezette be. (Olvasd: Dániel könyve 8-9. fejezetét)

Isten Igéje világosan kijelenti: „Ez ama kő (Jézus risztus), akit ti építők 
megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé. És nincsen senkiben másban 
üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által 
kellene nekünk megtartatnunk” (ApCsel 4:11-12). Akár mit teszünk, képtelenek 
vagyunk önmagunkat alkalmassá tenni Isten országa számára. Egyedül csak 
Jézus Krisztus által van bűnbocsánat és üdvösség: „Megigazulván azért hit 
által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki által van 
menetelünk is ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk” (Róm 5:1-2).
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A bűnbocsánat helye

A „jó keresztény” karácsonykor elmegy a templomba, és megemlékezik 
Krisztus földre jöttéről. Elgondolkodik azon, mi késztette Krisztust, Isten 
egyszülött Fiát, hogy emberi testet öltve lejöjjön erre a földre, hogy „aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örökélete legyen” (Jn 3:16).

A „jó keresztény” nagypénteken böjttel emlékezik Krisztus szenvedésére 
és kereszthalálára. Átérzi a golgotai áldozat minden értelmet felülmúló 
mélységét.

A „jó keresztény” húsvétkor megemlékezik Krisztus feltámadásáról, és vallja 
azt Pál apostollal együtt, hogy „mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus 
halálát, hogy az Ő élete is látható legyen a mi halandó testünkben.”

A „jó keresztény” várja Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelét. A jelek 
hirdetik, hogy már közel van az a nap, amikor Őt megláthatjuk színről színre. 

A „jó keresztény” hit által kapcsolatban van az érettünk könyörgő mennyei 
Főpappal, Jézus Krisztussal. 

A mennyei templom kárpitja mögött nem egy hozzánk hasonló bűnös ember 
van, akinek magának is szüksége van közbenjáróra, hanem maga Isten Fia, 
Jézus Krisztus, a „könyörülő és hív főpap” aki mindenestől fogva hasonló lett 
hozzánk, „hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért”. A te bűnödért és az én 
bűnömért. (Zsid 2:17.)

Ebbe a templomba hit által bármikor felküldheted sóhajtásodat. Nem kell 
megvárni – mint a földi templomnál – a gyónók fogadására kijelölt időt. Nem 
kell várni, míg reggel kinyitják a templomot. Éjszaka, bármikor kész fogadni 
közbenjáró Főpapod, Jézus Krisztusod.

Más megoldás a bűnből való feloldozásra nem volt és nincs is. „A 
legmagasabb rangú mennyei angyalnak sem lett volna hatalma arra, hogy 
akár egyetlen elveszett lélekért is váltságdíjat fizessen. A kerubok és szeráfok 
csak annyi dicsőséggel rendelkeznek, amennyivel Teremtőjük felruházta őket 
mint teremtményeiket. Az embernek Istennel való megbékéltetése csak egy 
Istennel egyenlő közbenjáró által volt lehetséges, akit tulajdonságai méltóvá 
tesznek arra, hogy az emberiség érdekében Istennel tanácskozzon, és aki be 



tudja mutatni Isten jellemét az elbukott világnak. Az ember helyettesének és 
kezesének emberi természettel kellett rendelkeznie, hogy összeköttetésben 
lehessen azzal az emberi családdal, amelyet képviselnie kellett. Ugyanakkor, 
mint követének, isteni természettel kellett rendelkeznie, hogy ezáltal tartsa 
a kapcsolatot a Mindenhatóval, valamint bemutathassa Istent a világnak és 
közvetítő legyen Isten és ember között. 

E tulajdonságokkal egyedül Krisztus rendelkezett. Emberi természetbe 
öltöztetette isteni mivoltát, és eljött a földre, hogy Isten Fia és ember fia 
legyen egyben. Ő volt az ember kezese és Isten követe. Az ember követe 
azért, hogy igazsága által – az emberek érdekében – eleget tegyen a törvény 
követelményeinek, és Isten követe azért, hogy bemutassa az Ő jellemét az 
elbukott világnak.” (E. G. White: Szemelvények 1. 243. o.)

Csodálatos megfogalmazás. Jézus Krisztusban egyesül a mennyei és a 
földi család. Élj bátran ezzel a lehetőséggel, hogy ennek a családnak lehetsz 
a tagja, és Krisztus által – aki egyedüli Közbenjáród – mindenkor lehetőséged 
van arra, hogy Isten elé vidd életed terheit, bűneit. Ő nem utasít el, ha őszintén 
Hozzá fordulsz.

Ez az evangéliumban a FŐDOLOG!


