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25És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása 
és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. 26Az emberek megder-
mednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóosz-
lopai megrendülnek. 27És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalom-
mal és dicsőséggel. 28Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek 
fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. 

 
Kedves Barátaim! 
Nem szeretem a rossz híreket, ennek ellenére a hírműsorok tele vannak nyugtalanító, nyo-

masztó, félelmet keltő hírekkel, vagyis rossz hírekkel. Különösen az egyre jobban terjedő ko-
rona-vírus járvánnyal kapcsolatban árasztanak el bennünket a nyomasztó hírek. Egyrészt rend-
kívül fontos, hogy az életünket, egészségünket fenyegető veszélyről mindig friss információval 
rendelkezzünk, másrészt pedig ezek a hírek maguk alá is gyűrik az embert. Elveszik a jó ked-
vünket és lelkesedésünket.  

 
Mert mi történik? Felébredünk és felkelünk reggel. Látjuk, érezzük, hogy itt a tavasz. Szik-

rázóan süt a Nap! Gyönyörű kék az ég! Nyílik a természet, csivitelnek a madarak, zöldülnek a 
fák! Majd bekapcsoljuk a rádiót vagy a TV-t, megnézzük a híreket a neten, és azonnal elmegy az 
élettől is a kedvünk. 

Tudnunk kell, hogy a média úgy működik, hogy minél félelmetesebben és minél sokko-
lóbban tálalnak egy eseményt, annál nagyobb lesz a nézettsége a műsornak. És minél nagyobb 
egy hírportál nézettsége és olvasottsága, annál nagyobb a reklámokból a bevétele. Ezért aztán 
úgy fogalmazzák meg a híreket, hogy jobban felkeltsék a figyelmet és sokkolóbb legyen a hall-
gatóságnak, vagyis nekünk, akik olvassuk a híreket, és nézzük a hírműsorokat. 

 
Azt hiszem, ezekben a napokban a félelem észrevétlenül belopakodott otthonainkba, gon-

dolatainkba és a szívünkbe. Félelem a bizonytalanságtól. Félelem a betegségtől, hogy a beteg-
ségből nem gyógyulunk meg. Félünk attól, hogy idős szeretteinket nem tudjuk megóvni a be-
tegségtől. Félelem a negatív gazdasági következményektől. Félelem van mindenfelé, bármerre 
is nézünk. 

Aki pedig ma még a napi Igét is elolvasta, az még a Szentírásban is a félelmet keltő üzenettel 
találkozott: hiszen arról szólt az Ige, hogy mi fog történni az utolsó napokban. Lesznek félelme-
tes és kozmikus jelek. Az emberek pedig megdermednek a félelemtől. 

 
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Én hiszem azt, hogy Urunk nem akar bennünket 

megrémíteni, sem ijesztgetni, riogatni nem akar. Urunk józanságot vár el tőlünk a mindenna-
pokban. Mindezeken túl pedig elmondja azt is, hogy Ő vissza fog jönni. Eljön ítélni élőket és 
holtakat – ahogy az Apostoli Hitvallásban mondjuk. És tisztázni akarja, hogy mielőtt vissza-
térne, milyen jelei lesznek az Ő jövetelének. 

Krisztus arról beszél, hogy most is adventben, az Ő visszajövetelére való várakozásban 
élünk. Világossá teszi azt, hogy az advent nem a Karácsony előtti négy hetes bevásárlási időszak, 
hanem felkészülés arra, hogy Ő úrként és királyként el fog jönni, meg fog érkezni. 

 
És bár nagyon határozottan beszél Krisztus az Ő visszajövetelének jeleiről, mégis fontos 

hogy felismerjük a bíztatást és az evangéliumot, az örömüzenetet ebben a figyelmeztetésben is: 
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„közeledik a megváltásotok”. Igen, legyen ez számunkra bíztatás. Ha hiszünk Jézus Krisztus-
ban úgy, mint Megváltóban, Szabadítóban, akkor az Ő visszajövetele nekünk örömüzenet, evan-
gélium, jó hír.  

Szabad nekünk örülni Jézus közeledésének akkor is, amikor a hírműsorokban szinte csak 
félelmet keltő hírt hallani. Mert megláthatjuk benne a jó üzenet: a mi kegyelmes Urunk közele-
dik. Aki a Golgotán életét áldozta értünk, hogy nekünk bűnbocsánatot és megváltást szerezzen, 
úrként és királyként fog visszajönni. 

Minden félelmetes jel, a hívő ember számára a Megváltó Krisztus közeledésének reménytel-
jes jele lehet.  

Minden félelmetes jelenség, amit ezekben a napokban és hónapokban tapasztalunk, legyen 
számunkra a Megváltó Krisztus közeledésének, adventjének reményteljes jele. Ezért halljuk 
meg a bíztatást! Halljuk meg a jó hírt! Emeljük fel a fejünket, mert közeledik megváltásunk! Le-
gyen így! Ámen! 
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