
1 

 

 

 
Mit várhatunk  

a jövıtıl? 
 

 



2 

Mit várhatunk a jövıtıl? 
„Emberek százai tőntek el nyomtalanul!” - „ A vezetı nélkül 

maradt jármővek egymásba rohantak!” - „ A különös 
eseményeket a titokzatosság homálya fedi!” 

Talán már holnap ilyen és ehhez hasonló szalagcímek 
jelennek meg az újságokban. Isten nem szemléli közömbösen az 
emberek életét. Idıszámításunk kezdetén elküldte Fiát, Jézus 
Krisztust, hogy a golgotai kereszten elégtételt szerezzen az 
ember bőnéért. Közeledik azonban az az idı, amikor Isten Fia 
újra eljön, hogy ítéljen és uralkodjon az egész világ fölött. A 
Szentírás szerint az események a következı sorrendben követik 
majd egymást: 

Az elragadtatás 
Ez lesz a világtörténelem legnagyobb evakuációja („kiürítése"). 

Maga a szó annyit jelent, hogy kiüríteni, elfogni és elvinni. A 
Bibliában az elragadtatás alatt viszont az Isten gyermekeinek, a 
Krisztus Teste teljességéhez tartozó menyasszonyának a világból 
való kiragadását értjük. „Mert amint felhangzik a riadó hangja, a 
fıangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a 
mennybıl, és elıször feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután 
mi, akik élünk, akik megmaradunk, velük együtt elragadtatunk 
felhıkön az Úr fogadására a levegıbe, és így mindenkor az Úrral 
leszünk” (1.Thessz. 4,16-17). 

Ez a rendkívüli esemény ma már minden pillanatban 
bekövetkezhet, hiszen a világ egy hanyatló kor utolsó napjait éli 
(2Tim. 3,1-5). „Egy szempillantás alatt" fog bekövetkezni, 
ahogyan az 1.Korinthus 15,52-ben olvashatjuk. 

Egy szempillantás alatt! Aki csak él és szívébe fogadta 
Krisztust, a Megváltót, és eljutott a hitnek és az Isten Fia  
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megismerésének egységére, a felnıttkorra, arra a 

nagykorúságra, amelyben elérjük a Krisztus teljességét (Ef. 
4,13), felemelkedik a levegıbe, hogy vele találkozzon. Akkor 
már nem lesz idınk megtérni. Isten Igéje tanítja: „Íme, ma 
(most) van a kegyelem ideje!” (2.Kor 6,2). 

A nagy nyomorúság 
Az Igében található próféciák szerint eddig még soha nem 

tapasztalt mértékben fogják Istent elutasítani. Az elragadtatás 
után az egész világon fellázadnak ellene. A Biblia háromszor is 
elmondja, hogy az emberiség történetében nem volt és nem is 
lesz ilyen idıszak - olyan rettenetes háború, erıszak és 
terrorhullám söpör végig a Földön! „Mert nagy nyomorúság lesz 
akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanig és nem is 
lesz soha" (Mt 24,21). Lásd még Márk 13,19 és Dániel 11,1 
verseit. Akkor az erıszak, a terror, a halál és a pusztulás, az 
atomháborúk, a földrengések és az éhínségek kora lesz. 
Mintegy hét évig fog tartani. A béke eltőnik a Föld színérıl, 
„hogy öljék egymást az emberek" (Jelenések 6,4-8; 9,15). 

Majd egy diktátor jut hatalomra, az Antikrisztus. A Biblia a 
bőn emberének, a Sátán emberének nevezi (2.Thessz. 2,3-4). A 
rettenetes idıszak tetıpontja a hatalmas és irtózatos 
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harmagedoni csata lesz (Jelenések 14,20 és 16,13-16), amely a 
Megiddó völgyében, Haifa és Jeruzsálem közelében fog 
lezajlani. A világ eseményei napjainkban az emberiséget e felé 
a szörnyő nap felé sodorják. 

Krisztus második eljövetele 
Az Úr Jézus Krisztus nagy dicsıségben és hatalommal fog 

visszatérni (Jel 19,11): „igazságosan ítél és harcol”. Még a 12-
26. versekbıl is megtudhatunk további részleteket. 

„Amikor az Úr Jézus megjelenik a mennybıl hatalmának 
angyalaival, tőz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem 
ismerik az Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus 
Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással 
bőnhıdnek az Úrtól és az İ dicsı hatalmától” (2.Thessz.1,7-8). 

Az Ezeréves Birodalom 
Miután az Úr Jézus Krisztus Harmagedonnál megsemmisíti 

ellenségeit, ezer évig fog uralkodni a Földön, İ lesz a Királyok 
Királya és az Uraknak Ura. Olvassuk el a Jelenések 19,20-21 és 
20,1-4 verseit. Uralkodása a békesség és igazságosság korszaka 
lesz. 

Az Ezeréves Birodalom idıszaka a nagy fehér trón ítéletével 
végzıdik, amikor Isten feltámasztja a világtörténelem során élt 
hitetleneket, hogy a nagy Bíró elé álljanak (Jel 20,11-15): „Ha 
valakit nem találtak beírva az Élet Könyvébe, azt a tőz tavába 
vetették.” A nagy Bíró Jézus Krisztus lesz, akit életükben nem 
fogadtak el, nem hittek Benne. Krisztus vagy már most 
Megváltód, vagy pedig bírád lesz azon a napon! 

De mi történik ma? 
És mi történik napjainkban? Isten elegendı erıforrást 

helyezett el a Földben, hogy az addig kitartson, amíg a Nagy 
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Király visszajön, Aki mindent újjá tesz. Korunk embere nagyon 
gyorsan megfosztja a Földet minden energiatartalékától: az 
olajtól, az ásványkincsektıl, a mővelésre alkalmas földterülettıl, 
sıt még a jó levegıtıl és víztıl is. A feszültség egyre 
növekszik, háború és erıszak uralja Földünket. A nagy 
nyomorúság már csak karnyújtásnyira van tılünk! 

Isten azonban csodálatos ígérettel ajándékoz meg mindenkit, 
aki még ma befogadja Fiát, az Úr Jézus Krisztust, mint 
személyes Megváltóját: „Mert az Isten nem haragra rendelt 
minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus 
Krisztus által, aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, 
akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, 
és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is" (1.Thessz. 5,9). 

Jézus Krisztus a te Megváltód is? Tudd, hogy İ azért halt 
meg a kereszten, hogy megszabadítson „az eljövendı haragtól” 
(1.Thessz. 1,10), „Mert megjelent az Isten kegyelme minden 
ember üdvösségére, és arra nevel minket, hogy megtagadva a 
hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és 
kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog 
reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítınk, Jézus Krisztus 
dicsıségének megjelenését" (Titusz 2,11-13). 

Honnan tudhatjuk az utat? 
Ma már oly sok egyház és vallás van, és mindegyik mást és 

mást tanít, honnan tudhatjuk egyáltalán, hogy melyik út vezet a 
mennybe? - Nagyon régi kérdés ez, de még ma is milliókat 
foglalkoztat. 

A Bibliában is olvashatunk egy emberrıl, aki ugyanezt a 
problémát feszegette. Tamásnak hívták, kérdése pedig így 
hangzott: - Honnan tudhatjuk meg az utat? (János ev. 14,5) Az 
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Úr Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út..., senki sem mehet az 
Atyához, csak énáltalam.” 

Két út 
A valóságban csak két út van, az emberé és az Istené. Az 

ember útja elméletekbıl és nézetekbıl áll, Isten útja pedig 
Krisztus. A János ev. 10,1-ben Jézus azt mondja, hogyha bárki 
más úton próbálkozna bejutni a mennybe, az tolvaj és rabló. 

Az ember útján érdemeinkben, vallásunkban vagy 
becsületességünkben bízunk. Ezen az úton vannak ugyan kisebb-
nagyobb különbségek, de mindig ugyanúgy bízunk 
önmagunkban, a jótetteinkben és saját cselekedeteinkben. Isten 
azonban egyetlen emberi utat sem fogad el. „Van út, amely 
egyenesnek látszik az ember elıtt, de végül a halálba vezet” 
(Péld. 14,12). Az üdvösséget nem a cselekedeteink jutalmául 
kapjuk, „hogy senki se dicsekedjék" (Ef 2,9). 

„Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga 
útját járta (az ember útja). De az Úr İt (Fiát) sújtotta 
mindnyájunk bőnéért" (Ézs. 53,6). 

Isten útján teljesen az Úr Jézus Krisztus váltságmővében 
bízunk, amelyet a golgotai kereszten végzett el értünk. Tudjuk, 
hogy nincs saját érdemünk, de Krisztus drága vére minden 
bőnünk árát megfizette. Isten útján megtudjuk, hogy az 
üdvösség ajándék, amelyet csak el kell fogadnunk, mert 
„mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsısségének" 
(Róma 3,23). „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a 
szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor 
bőnösök voltunk" (Róma 5,8) 

Két ember 
Egyszer két ember ment a templomba imádkozni. Az egyik 
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az ember útján jött, a másik pedig Isten útján. Ezt a történetet 
Lukács ev. 18,9-14-ben olvashatjuk. Aki az ember útján jött, az 
az emberek szemében kifogástalan volt. Nem volt becstelen, 
nem volt igazságtalan, nem élt erkölcstelen életet. Vallási 
szempontból sem lehetett benne kivetnivalót találni, hiszen 
hetente kétszer böjtölt, fizette a tizedet, hálás volt, nem olyan 
mint a többiek, vagyis jobb az átlagnál. Minden nagyon jónak 
látszott, de az ember útja volt. Isten pedig ezen az alapon nem 
fogadja be a bőnöst. 

A másik Isten útján jött, sírva, méltatlan bőnösként, s így 
kiáltott: „Isten légy irgalmas nekem, bőnösnek!" - És az. Úr 
Jézus azt mondta, hogy ez az ember megigazulva ment haza, 
vagyis üdvösséget talált. Aki a saját útján jön, az az 
örökkévalóságban is a bőnösök között lesz. 

Két kapu 
„Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba 

visz, és sokan vannak akik azon járnak” (Mt 7,13). 
„Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, 

és kevesen vannak, akik azt megtalálják” (Mt 7,14). 

Barátom, a helyes úton jársz? Beléptél már a szoros kapun? 
Rábíztad már az életedet Isten Fiára, vagy magadban bízol? Ne 
felejtsd el, hogy „az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet 
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” (Róma 6,23). 

„Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az 
biztonságban lesz, az be és ki jár, és legelıt talál” (Jn 10,9). 

„Akik pedig befogadták İt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten 
fiainak neveztessenek” (Jn 1,12). 

„Akiben a Fiú van, abban van az élet, akiben nincs az Isten Fia, 
abban nincs meg az élet sem” (1.Jn 5,12). 
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Hogyan választhatom az Élet útját, mit kell tennem? 
Tenni semmit nem kell, viszont fogadjuk el Azt, amit Jézus 

Krisztus tett értünk. Isten szeretné ajándékba adni az Örök életet, 
azért mert szeret minket. A döntés azonban a miénk, hisszük-e és 
akarjuk-e?  

Isten arra vágyik, hogy az örökké tartó kapcsolatod Vele 
megkezdıdhessen. Szeretné, ha ebben a szeretetbeli kapcsolatban 
elkezdenéd megismernéd ıt. Hiszen ez a földi és az azutáni 
örömteli életünk igazi célja. Arra lettünk teremtve, hogy Vele 
legyünk kapcsolatban, közösségben. Ha szívedbıl szeretnéd, 
mondd el Istennek: 

Istenem, már értem, hogy bőnös vagyok, és nem tudnám kiérde-
melni azt, hogy hozzád mehessek a mennybe. Te igazságos vagy és 
emiatt nem tudsz szemet hunyni afölött, hogy a bőnöm büntetést 
érdemel. De most már tudom, hogy te kegyelmes is vagy és hogy 
nagyon szeretsz engem! Hisz ezért küldted el Fiadat, Jézus 
Krisztust, hogy elvállalja a büntetést helyettem, hogy kifizesse 
halálával az én adósságomat! Atyám, eddig a saját utamon 
jártam, de most bocsásd meg a vétkeimet, megbánom ıket, és nézz 
Fiadra, Krisztusra ı fizetett helyettem!  Drága Jézus, most már 
hiszem és köszönöm, hogy meghaltál helyettem a kereszten, légy 
az én Megváltóm, és költözz a szívembe! Gyere be az életembe! 
Maradj velem örökre, és sose hagyj el, ahogy ígérted! Istenem, 
köszönöm Neked az örök élet ajándékát, a te Fiad által, Ámen. 

Ha szívbıl elmondtad ezt a rövid imát, akkor meghoztad életed 
legfontosabb helyes döntését! Elfogadtad Isten ajándékát: az Örök 
Életet a mennyben, ami valóban ajándék és nem vesztheted el. 
Emiatt lehet nyugodalmad és igazi örömöd és kezdıdhet meg a 
csodálatos és új életed, immár kapcsolatban Istennel. Olvasd a 
Bibliát és beszélgess Isteneddel, ismerd meg ıt személyesen! 


