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Emberi életünk nagy kérdése, hogy mi lesz holnap, és mit hoz ránk a jövő? Ez a kérdés világnézettől, hittől 

és meggyőződéstől függetlenül, azt hiszem, hogy mindenkit foglalkoztat. Természetesen a hívő embereket is 
foglalkoztatja a jövő kérdése. Annál is inkább, mert a Bibliában nagyon sok igehely utal arra, hogy világunk 
nem végtelen. Volt kezdete, amikor Isten megteremtett mindent. És egyszer elkövetkezik a vége is minden-
nek. Ahogy nagyon leegyszerűsítve szokták mondani: bekövetkezik a világvége. 

Ezzel kapcsolatosan két hibát lehet elkövetni: 
1. Az első hiba, hogy egyáltalán nem foglalkozunk a világvégével. 
2. A második hiba pedig az, hogy túlságosan foglalkozunk a világvégével. 
 
1. Már az Ószövetség első lapjain elhangzik az ígéret arra, hogy Isten elküldi a Szabadítót, aki a kígyó 

fejére fog taposni (1Móz 2,15). Ez azt jelenti, hogy Isten véget fog vetni a Sátán uralmának, befolyásának. 
Jézus Krisztus megszületésével pedig az ígéret beteljesedése kezdetét vette. 

Az Ószövetségben több próféta is megjövendölte, hogy eljön az Úr napja. Ezzel kapcsolatban sokszor 
voltak félreértések, amikor azt gondolták, hogy ez a nap az öröm napja lesz. Isten azonban világossá tette, 
hogy ez a nap félelmetes nap lesz, mert az ítélet és a számonkérés napja lesz akkor. 

Erről a félelmetes napról prófétált Zofóniás, Ámósz, Ézsaiás, Ezékiel, Jóel és Abdiás próféta több helyen. 
Amikor valaki nem foglalkozik a világvégével, sőt, tudomást sem akar venni róla, akkor az azért hiba, mert 

Isten világosan és egyértelműen kijelentette, hogy el fog következni az a nap. Isten kijelentéseivel szemben 
pedig nem szabad felelőtlennek lenni. Ha valaki felelőtlenül nem vesz tudomást ezekről a kijelentésekről, az 
a hitetlenség bűnébe esett, és szembefordult az Úrral. 

Kicsiben ahhoz lehet ezt hasonlítani, mint amikor a gyerek nem hiszi el, hogy a rosszaságának büntetés 
lesz a következménye. És egyre csak bosszantja a szüleit, vagy a tanárát, vagy kikezd egy nálánál nagyobb 
gyerekkel. Sokáig csak figyelmeztetik, hogy hagyja abba, mert nem lesz jó vége az incselkedésének. Végül 
aztán mégis megkapja a büntetést. 

Így tesz sajnos általában az ember Istennel szemben. Nem vesz arról tudomást, hogy mindennek, még a 
kimondott szavaknak is lesz következménye. Sokan azt hiszik, hogy bármit megtehetnek következmények 
nélkül. Mert nekik mindent szabad, őket sem ember, sem Isten nem vonja, és nem vonhatja felelősségre. És 
talán megvan ahhoz a hatalmuk, a pénzük, a befolyásuk, hogy az emberi felelősségre vonást el tudják kerülni, 
de Isten elől nem bújhatnak el. 

Gyönyörű szépen fogalmazza meg ezt az igazságot a 139. Zsoltár: 
1A karmesternek: Dávid zsoltára. URam, te megvizsgálsz, és ismersz engem. 
2Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat.  
3Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.  
4Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, URam.  
5Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.  
6Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.  
7Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak?  
8Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. 
 
Maga Jézus is arra figyelmeztetett, hogy az Úr napja bármikor elérkezhet. Úgy jön el, mint éjjel a tolvaj, 

teljesen váratlanul és meglepetésszerűen. Nem szabad azt gondolnia senkinek, hogy „az én időmben biztosan 
nem történik semmi”. Jusson eszünkbe a Bolond gazdag példázata, akinek nagyon sok gabonája termett, 
ezért elhatározta, hogy azokat elraktározza, és utána csak a vigadozásra lesz gondja, semmi másra. Isten 
azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoz-
tál? (Lk 12) 
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Ezt a hibát inkább azok követik el, akik nem hisznek Istenben, vagy az istenhitük nagyon felületes. Úgy 
általánosságban hisznek Istenben, sosem tagadták Isten létezését, de a mindennapokban mégis úgy élik az 
életüket, mintha Isten egyáltalán nem is létezne. 

 
2. A második hiba pedig az, hogy túlságosan foglalkozunk a világvégével.  
Valami ilyesmi hibát követtek el a Thesszalonikában élő keresztyének is. Az ő helyzetükről azt lehet el-

mondani, hogy az ott élő pogányok sokféle módon megkeserítették a mindennapjaikat. Egyes tagjainak bi-
zony üldöztetésben és bántalmazásban is része lehetett. 

A gyülekezet tagjai ezért Jézusnak a végső időkre vonatkozó tanításait már a saját jelenükre vonatkoztat-
ták, és azt gondolták, hogy ők már az utolsó időket élik, és igazán nem sokára visszajön Krisztus. Aztán abban 
is spekuláltak, hogy a végső időkben mikor mi fog történni. 

Pál apostol félti a gyülekezetet attól, hogy a spekuláció és az okoskodás tévtanításba sodorja őket. Ezért 
megpróbál a végső időkkel és az Úr napjával kapcsolatban néhány dolgot tisztázni. 

 
3. Engedjétek meg – Testvéreim – hogy én ne foglalkozzam az utolsó időkben bekövetkező események 

sorrendjével. Ebben nagyon nehéz tisztán látni, és az üdvösségünk szempontjából ezt a sorrendet ismerni 
kevéssé fontos. 

Sokkal fontosabb azonban azt tudni, hogy a jelek, az utolsó időkre utaló jelek még nem azonosak az 
utolsó idők eseményeivel. Tehát ha látunk is az utolsó idők közeledését jelző eseményeket, történéseket, ne 
gondoljuk azt, hogy ez már a vég. Ahogy Jézus mondja: 7Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen 
támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. 8De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. (Mt 24,7-8)  

 
4. Nagyon fontos azonban, hogy „ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benne-

teket sem prófécia, sem beszéd, sem nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már itt volna. 3Senki sem-
miféle módon ne vezessen félre titeket.” - mondja Pál. 

Tehát nekünk fontos azt tudnunk, hogy kihez tartozunk. Fontos azt tudnunk, hogy Jézus Krisztushoz tar-
tozunk, hogy Isten megváltott gyermekei vagyunk, ezért nincs okunk megrémülni a jelektől, és nem szabad 
pánikot sem kelteni, mintha már itt lenne a vég. 

Ugyanakkor a józan gondolkozás és a józan hit segít bennünket abban, hogy életünk minden napján tu-
datosan készüljünk az Úrral való találkozásra. Még nincs itt az Úr napja, de biztosan eljön. 

Ha hiszünk Jézusban, mint Megváltónkban, akkor számunkra az Úr napja a szabadulás és az üdvösség 
napja lesz. Ezért folytatja Pál apostol úgy a levelét, hogy hálát ad Istennek a kiválasztott hívő testvérekért, 
akik a Lélek megszentelő munkája által az üdvösség felé tartanak. 

 
5. Tegyük fel magunknak őszintén a kérdést – ha még nem tettük volna – hogy mi hiszünk-e Jézus Krisz-

tusban, mint Megváltóban? Hisszük-e, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, a Szabadító? Hiszünk-e abban, hogy Ő 
értünk is meghalt a golgotai kereszten, hogy nekünk üdvösségünk és örökéletünk legyen? 

Ha erre a három kérdésre jó lelkiismerettel igent tudunk felelni, akkor nincs félnivalónk. 
Akkor, ahogy az Ige mondja: testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományok-

hoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. 16Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és 
Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándéko-
zott meg, 17vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. 

Zofóniás próféta szavaival fejezem be igehirdetésem: Keressétek az URat mind, akik alázatosan éltek a 
földön, és teljesítitek a törvényt! Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra, talán oltalmat talál-
tok az ÚR haragjának napján! (Zof 2,3) Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
 
 
 

Áldás: 
Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűsé-
ged! (JerSir 3,22-23) 


