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Bevezetés 

Feleségem múlt vasárnapi igehirdetése és néhány utána folytatott beszélgetés indí-

tott bennünket arra, hogy a feleségemmel ebben az adventben Jézus második eljö-

vetelével foglalkozzunk.  

Egyrészt keveset beszélünk! Pedig Jézus mennybemenetele óta ebben 

a második adventben élünk, várjuk vissza (?) a mi Urunkat Jézus Krisztust, aki meg-

ígérte elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra. Miután elkészítettem, visz-

szajövök értetek, és magammal viszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti 

is. -3 EFO) 

Másrészt, valaki megszámolta, hogy a Biblia 280 fejezetében majdnem háromszázszor 

1. S ha Isten Lelke ilyen sokszor 

akkor ez a téma nagyon is fontos! Nem tehetjük meg, hogy nem 

foglalkozunk vele, és nagyon is jó lenne, ha újra része lenne keresztény gondolkozá-

sunknak. 

Ezen az adventen gondolkodásra hívunk benneteket! Ti mit gondoltok? Hogyan kell 

megélnünk, megfogalmaznunk hitünket ebben a felfordult korban? Hogyan éljünk a 

második adventben, miközben visszavárjuk a mi Urunkat Jézus Krisztust!  

Gondolkodásunkat ma Jézus szavai segítik, aki ezt mondta: Máté 24,36-44. Vegyük 

sorjában, mit is tanítanak nekünk a mi Urunk szavai! 

1.  

Arról a napról és óráról azonban senki sem tudja, mikor jön el, sem az angyalok a 

Mennyben, sem a Fiú, csak az Atya.

pontját sokszor és sokféleképpen akarták már kiszámítani. Soha nem értettem miért, 

hiszen, ha valamit nyomatékosan kijelentett az Úr az pontosan az volt, hogy nem a mi 

dolgunk számolgatni. Egyedül Isten az, aki tudja, mikor vet véget ennek a világnak.  

Két dolgot fontos kell megértenünk: (1) Ahogy a mi történetünk, a világ törté-

nelme is véget fog érni egyszer. Mert ez a világ nem tart örökké. Ha van valami biztos 

                                            
1 Forrás: Joó Sándor Máté 24,27-41-  



Akárcsak Noé napjaiban | Máté 24,36-44 

2 

 

a bizonytalanban az éppen az, hogy itt a földön semmi sem tart örökké. S ha korunk 

valamire megtanít az éppen az, hogy ami ma természetes, az holnap nem lesz 

feltétlenül az. Pl. . Vannak fér-

Az ausztrál hatóságok ma már 33 nemet ismernek el, és talákozatm 

már ezekkel a furcsa kérdésekkel is: Érezted már valaha, hogy a nemed percenként, 

óránként, naponta esetleg évente más és más?  Ma már 

semmi sem természetes.  (2) Az, hogy nem lett még vége a világnak az nem azt 

jelenti, hogy soha nem is lesz vége! A nem tudjuk az idejét nem azt jelenti, hogy 

sohasem. Egyébként is konkrét oka van még a létezésünknek! Az, Isten vár ránk 

türelmesen, hiszen nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellen-

jon.  

Értsük meg tehát, hogy Jézus visszajövetele meg fog történni, de akkor fog tör-

ténni, amikor a legkevésbé számítunk rá. 

2.  

véget ér. Az emberek élték Az Özönvíz 

dolgok. Enni és inni kell, és a szaporodásra is szükség van az életben maradáshoz. Mi 

Nem ez a rossz, amit csináltak  Az kiabál itt, ami hiányzik a 

felsorolásból. Az volt a rettenetes, hogy az embernek nem lett magasabb igénye, mint 

az állatnak. Táplálkozni és párosodni. Kész. Ennyi. De ez nem emberhez méltó élet. 

Isten nem erre teremtette az embert. 2 Isten arra teremtett bennünket, hogy vele kö-

zösségben többek legyünk, mint puszta ösztön lények. 

De ahogyan Noé napjaiban, úgy a miénkben is, . A mai 

már nem is tagadják, nem is tartják a létezését elképzelhetetlennek sem-

mivé foszlott létezésének fontossága. Istennel együtt pedig a mai ember számára ér-

telmezhetetlenek lettek az olyan fogalmak is , a 

nem értik, hogy melyik idegen bolygóról, vagy melyik régen múlt korból pottyantottak 
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bennünket a világra. Túl jó dolgunk van. A jólét szép lassan elaltatta a lelkünket, és 

abban a hamis biztonságtudatban ringat bennünket, hogy így lesz ez mindörökké. 

 

 

A héten a 73. zsoltárról beszélgettünk. Emlékeztek még mit olvastunk benne? 

Mintha csak mai civilizációnk jelszavát olvastuk volna: 

teszünk! Nem is tud róla a Felséges! EFO 11) 

elen-váratlan elesnek, tönkremennek, 

megrémülnek, s már végük is van!   

jött a víz, amely átírt minden emberi okoskodást. Azon a napon, amikor hosszú szá-

patakok, a folyók, a tenge

egyre több emberi életet követelve. És akkor, abban az utolsó pillanatban megértették 

az emberek: talán mégiscsak igaz volt mindaz, amit Isten Noén keresztül üzent? De 

 

4. Ugyanígy lesz velünk is? 

  figyelmeztet Jézus. 

Aki pedig nem veszi komolyan a szavait az úgy jár, mint Noén és családján kívül min-

denki

Ha azt hisszük nyugodtan ülhetünk a ba-

bérjainkon, akkor Jézus szavait hallva vizsgáljuk meg magunkat: De amikor az Em-

berfia visszajön, vajon talál-

ségesen várják? (Lk 18,8) 

l-

viszik, a másik ott marad.

van! 

ben találja majd Krisztus visszatérése. De ez nap kivétel nélkül mindenkit érinteni fog, 

 

ellátta feladatát, de Jézus visszatérésének pillanatában, a valóság pillanatában, 
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egyszerre nyilvánvalóvá lesz, hogy ki választotta a jobbik részt földi életében. 

-

3 

Befejezés 

Ezért állandóan legyetek készen, mert nem tudjátok, melyik napon jön el Uratok.  

Mit jelentenek Jézus szavai? Kezdjünk el rettegni? Vajon kell-e félnünk attól, aki 

Krisztusban nekünk ajándékozta mindenét?  

De pontosan azért, mert Isten Jézusban megmutatta milyen áldozatos szeretettel sze-

Urunk visszajövetele hirtelen és 

gyorsan fog bekövetkezni.  

Hogyan állhatok készen? Valami nagy és különleges dolgot kell tennem

csak mindennapi keresztény emberré leszünk. Azaz, mindennap igyekszünk Istennek 

kedves életet élni, napi imádságos kapcsolatban vagyunk vele, naponként keressük 

 ÁMEN! 
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