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Lesz-e  
világ vége?
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Milyen kérdést 
tettek fel 

a tanítványok 
Jézusnak

az Ő eljövetelével 
és a világ végével 

kapcsolatban?

„...hozzá menének a tanítványok 
magukban mondván: Mondd meg 
nékünk, mikor lesznek meg ezek? 
micsoda jele lesz a te eljövetelednek, 
és a világ végének?” (Máté 24:3.)
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Ezek szerint a világ nem fog fennállni örökké?
„...a világ elmúlik és annak kívánsága is...” (1Ján. 2:17.)

Uram, Ésaiás próféta által azt mondtad, hogy a föl-
det lakásul alkottad (Ésa. 45:18), akkor miért lesz 
vége a világnak? 
„Gyászol és megromol a föld, …  A föld megfertőztetett 
lakosai alatt…”  (Ésa. 24:4,5.)

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz 
idők állanak be.” (2Tim. 3:1. )

Milyen jelei lesznek a világ végének?
„Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: 
meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezek-
nek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert 
nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen...”  
(Máté 24:6,7.)

Lesznek más jelek is?
„...lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások min-
denfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.” 
(Máté 24:7,8.)

„És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.” 
(Máté 24:11.)
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„És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet so-
kakban meghidegül.” (Máté 24:12.)

Hát igaz, hogy ennyire elfajul a világ és a társadalom?
„És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiá-
nak napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez men-
tek mindama napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és 
eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte. Hasonlókép-
pen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, ad-
tak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Szo-
domából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit el-
vesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az em-
bernek Fia megjelenik.” (Lk. 17:26-30.)

Mi történt Szodomában?
„Miképpen Szodoma és Gomora és a körülöttük lévő 
városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkod-
tak, és más test után jártak, például vannak előttünk, 
örök tűznek büntetését szenvedvén.” (Júd. 1:7.)

„Íme, ez volt a vétke Szodomának, a te öcsédnek: kevély-
ség, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és le-
ányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem 
fogta meg.” (Ezé. 16:49.)

És mi volt Noé idejében?
„...megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy 
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szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak go-
nosz.” (1Móz. 6:5.)1

„...mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: 
és íme elvesztem őket a földdel egybe.” (1Móz. 6:13.)

Miért sokasodik meg a gonoszság, s hidegül meg a 
szeretet a vég idején?

„Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvár-
gók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt en-
gedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül 
valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, ke-
gyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, fel-
fuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek sze-
retői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megta-
gadják annak erejét.” (2Tim. 3:1-5.)

1	 Az	evés,	ivás,	házasodás	és	férjhez	menés	önmagában	nem	bűn.	A	há-
zasodás Noé idejében is törvényes volt és most is törvényes, ha helyesen 
élnek	vele	és	nem	viszik	bűnös	túlzásba.	Azonban	az	emberek	Noé	napjai-
ban Isten tanácsa nélkül házasodtak, vagy nem kérték Isten vezetését és ta-
nácsát.	A	mértéktelen	evés,	ivás,	dorbézolás	és	a	szertelen,	túlhajtott	szere-
lem	tette	a	házasságot	is	bűnössé	Isten	szemében.	Szodomában	a	gondta-
lan	jólét	következtében	a	paráznaság	mellett	elterjedt	a	fajtalankodás,	a	ho-
moszexualitás	és	ez	váltotta	ki	Isten	haragját.	(2Pét.	2:5-8.)
Korunkban is egyre elfogadottabb és egyes országokban hasonló jogokat él-
vez	az	azonos	neműek	házassága.
A házassági viszony szent, azonban ebben az elfajult korban minden leírha-
tó	gonoszságot	takar;	s	mert	visszaélnek	vele,	olyan	bűnné	vált,	mely	most	
az	utolsó	idők	egyik	jelét	alkotja.
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„Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a 
földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagy-
jai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a 
törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök 
szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak 
a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés 
ember marad meg.” (Ésa. 24:4-6.)  

Kicsoda üdvözülhet tehát?
„Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtart-
ják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel. 14:12.)  

„De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.” (Máté 
24:13.)

És mikor jön el a vég?
„És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik 
majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és 
akkor jő el a vég.” (Máté 24:14.)

De Uram, sokan hirdetik az evangéliumot és a vég 
még nem jött el.
„És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.” 
(Máté 24:11.)

„Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme 
által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok. Ho-
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lott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják 
ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy 
mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kí-
vül, amit néktek hirdettünk, legyen átok.” (Gal. 1:6-8.)

Ha akkor valaki azt mondja, hogy itt, vagy ott látott 
Téged, higgyünk-e neki? 
„Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Íme, itt a Krisz-
tus, vagy amott; ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok 
és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodá-
kat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a vá-
lasztottakat is. Íme eleve megmondottam néktek. Azért 
ha azt mondják majd néktek: Íme a pusztában van; 
ne menjetek ki. Íme a belső szobákban; ne higgyétek.” 
(Máté 24:23-26.)

Nem értem Uram! Ezek az emberek mind Rólad 
tesznek bizonyságot; a Te nevedben cselekszenek 
nagy és hatalmas dolgokat...?!
„Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! 
megyen be a mennyek országába...” (Máté 7:21.)

Hogyan tehetünk hát különbséget a hamis és valódi 
között?
„Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Máté 7:16.)

„Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem 
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teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem 
jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.” (Máté 
7:18,19.)

A jó fa milyen gyümölcsöket terem?
„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, 
béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékle-
tesség.” (Gal. 5:22.)

Értem. Tehát a vég idejének másik jele, hogy hamis 
tanítók és hamis próféták támadnak, akik tömege-
ket vezetnek félre. De mégis mikor jön el a vég?
„Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatos-
ság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent he-
lyen (aki olvassa, értse meg)” (Máté 24:15.) 

Van aki azt mondja, hogy az Ószövetséget eltöröl-
ted. Te mit mondasz erről?
„...aki olvassa, értse meg” (Máté 24:15.)

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a pró-
fétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, ha-
nem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom 
néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta 
vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be 
nem teljesedik.” (Máté 5:17,18.)
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De Uram, úgy tudjuk, Dániel könyve egy bepecsé-
telt könyv, melyet nem lehet megérteni.
„Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be 
a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és na-
gyobbá lesz a tudás.” (Dán. 12:4.)

„Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak 
sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, 
és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelme-
sek értik,” (Dán. 12:10.)

„Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak 
beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak ab-
ban; mert az idő közel van.” (Jel. 1:3.)

Ezek szerint a Jelenések könyvét is meg lehet érteni?
„Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert 
az idő közel van. ... Bizonyságot teszek pedig mindenki-
nek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy 
ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csa-
pásokat veti Isten arra; És ha valaki elvesz e prófétálás 
könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az 
élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e 
könyvben megírattak.” (Jel. 22:10,18,19.)

„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre 
jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító 



Mint van megírva10

szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel 
szívetekben” (2Pét. 1:19.)

Látom, Uram, Te nagy jelentőséget tulajdonítasz a 
prófétálásnak. Miért?
„Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg 
meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.” 
(Ámós 3:7.)

„mielőtt meglenne: hogy amikor majd meglesz, higgye-
tek.” (Ján. 14:29.)

„Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-e 
hitet e földön?”( Lk. 18:8.)

Tehát ha jól értem, azért akarsz felkészíteni a nyo-
morúság idejére, mert kevés lesz a valódi hit? Mikor 
jön el a nyomorúságos idő?
„Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, ak-
kor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájda-
lom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem me-
nekednek.” (1Thess. 5:3.)2

2	 	A	szülési	fájdalommal	kapcsolatban	fontos	megjegyezni,	hogy	a	Biblia	
nem	véletlenül	használja	ezt	a	hasonlatot.	A	szülést	megelőző	fájások	ele-
inte	csak	ritkábban,	majd	10-20	percenként,	később	már	5-10	percenként,	
majd	2-3	percenként,	végül	30-60	másodpercenként	jelentkeznek,	egyre	sű-
rűbben	és	egyre	erőteljesebben	–	a	végidők	jeleihez	hasonlóan,	mikor	a	há-
borúk,	katasztrófák,	természeti	csapások	stb.	egyre	gyakoribbakká	válnak.
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Mi fog történni a nyomorúság idején?
„És hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja 
vala a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki a földre 
az Isten haragjának hét poharát.” (Jel. 16:1.)

Mit tartalmaz az a hét pohár?
„Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; 
és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embere-
ken, akiken vala a fenevad bélyege, és akik imádják vala 
annak képét.” (Jel. 16:2.)

„A másik angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe; és 
olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő állat 
meghala a tengerben.” (Jel. 16:3.)

„A harmadik angyal is kitölté az ő poharát a folyóvi-
zekbe és a vizek forrásaiba; és lőn vér. És hallám, hogy 
a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, aki 
vagy és aki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted; Mivel-
hogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nekik 
inni; mert méltók arra. És hallám, hogy más az oltárról 
ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, iga-
zak és igazságosak a te ítéleteid.” (Jel. 16:4-7.)

„A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra; és 
adaték annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel. És 
tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek ne-
vét káromlák, akinek hatalma vala e csapásokon; és nem 



Mint van megírva12

térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak.” (Jel. 16:8,9.)

„Az ötödik angyal is kitölté az ő poharát a fenevad kirá-
lyi székére; és lőn az ő országa sötét; és rágják vala az ő 
nyelvüket a kín miatt, És káromlák a menny Istenét az 
ő kínjaik és fekélyeik miatt; és meg nem térének az ő cse-
lekedeteikből.” (Jel. 16:10,11.)

„A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy folyó-
vízre, az Eufráteszre; és kiszárada annak vize, hogy a 
napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék. És láték 
a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis pró-
féta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békák-
hoz hasonlókat; Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket 
tesznek; akik elmennek a földnek és az egész világnak 
királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenha-
tó Isten ama nagy napjának viadalára.  (Íme eljövök, 
mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, 
hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútsá-
gát.) Egybegyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul 
Armageddonnak neveznek.” (Jel. 16:12-16.)

„A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre; 
és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a királyi 
széktől, amely ezt mondja vala: Meglett! És lőnek zendü-
lések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy föld-
indulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön 
vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.” (Jel. 16:17,18.)
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Hát nem világkatasztrófák, vagy atomháború által 
lesz vége a világnak?
„Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az 
első és utolsó.” (Jel. 22:13.)

Uram, mielőtt eljönnél, kire fog kitöltetni az Isten-
től jövö 7 csapás?
„Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélye-
gét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Is-
ten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az 
ő haragjának poharába:” (Jel. 14:9,10.)

A haragnak napján ki állhat meg Te előtted?
„...láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a 
földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a föld-
re, se a tengerre, se semmi élőfára. És láték más angyalt 
feljőni napkelet felől, akinek kezében vala az élő Isten-
nek pecséte; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, aki-
nek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, Ezt 
mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a 
fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk 
szolgáit az ő homlokukon.” (Jel. 7:1-3.)

Miről ismerhetők fel azok, akik elpecsételtetnek és 
megállnak a nagy nyomorúságban?
„És az ő szájukban nem találtatott álnokság; mert az 
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Istennek királyi széke előtt feddhetetlenek.”  (Jel. 14:5.)

„Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy 
joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a ka-
pukon a városba.” (Jel. 22:14.)

„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (Ján. 13:35.)

Most már értem, hogy a vég idején két csoport lesz.
1. „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtart-

ják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel. 14:12.)

2. „Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és 
bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is 
iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetle-
nül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik 
tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány 
előtt” (Jel. 14:9,10.)

Sokan követik és imádják ezt a fenevadat?
„imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve 
nincs beírva az életnek könyvébe” (Jel. 13:8.)

Miként lehetséges ez?
„Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem 
szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek 
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maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; és az igaz-
ságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez oda for-
dulnak.” (2Tim. 4:3,4.)  

„...mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szerete-
tét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja reájuk Isten a 
tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; Hogy 
kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igaz-
ságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.” 
(2Thess. 2:10-12.)

Mit tudhatunk még erről a fenevadról?
„Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak 
minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszság-
nak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek” 
(2Thess. 2:19-10.)

Ez az, akit Pál apostol „törvénytaposónak” nevez?
„Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami 
Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, any-
nyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, 
Isten gyanánt mutogatván magát.” (2Thess. 2:4.)

„Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy 
az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; 
ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk vál-
tak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közü-
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lünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy 
nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan kö-
zülünk valók.” (1Ján. 2:18,19.)3

Tehát ugyan az, akiről Dániel próféta is beszélt?
„És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek 
szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az idő-
ket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és 
fél időig.” (Dán. 7:25.)

Uram, miként történik a Te eljöveteled?
„…eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele 
mind a szent angyalok” (Máté 25:31.)

„Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és el-
látszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának el-
jövetele is.” (Máté 24:27.)

„Íme eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még 
akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden 
nemzetsége.” (Jel. 1:7.)

3	 	A	Biblia		prófétai	könyveiben	és	az		apostoli	levelekben	összesen	7	he-
lyen	találunk	konkrét	említést	egy	olyan	vallás-politikai	hatalomról,	mely	sá-
táni,	démoni	eredetű,	s	melyet	az	emberek	emelnek	maguk	 fölé,	s	melyet	
egy	vallási	vezető	személyében	imádnak.	Ezt	a	hatalmat	nevezi	János	apos-
tol	antikrisztusnak.	Egy	olyan	hatalomról	van	tehát	szó,	mely	Krisztus	ellen,	s	
Krisztus	helyett	cselekszik	Isten	nevében,	s	mely	az	utolsó	napokban	hatal-
mat	szerez	a	föld	minden	népe	és	minden	vallása	felett.
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Miként láthatnak Téged azok, akik egykor által 
szegeztek?
„Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben 
mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az 
ő szavát, És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltá-
madására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat 
feltámadására.” (Ján. 5:28,29.)

A Te eljöveteled idején lesz a feltámadás?
„És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, 
aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, 
amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, 
mindezideig. És abban az időben megszabadul a te né-
ped; aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan 
azok közül, akik alusznak a föld porában, felserken-
nek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és 
örökkévaló utálatosságra.” (Dán. 12:1,2.)

Van aki azt mindja, hogy mielőtt eljönnél Mil-
lenium lesz a Földön, s felállítod az ezer évig tartó 
békekirályságot. Te mit mondasz?
„...Az ő tanítványai hozzámenének, mondván: Magya-
rázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példá-
zatot. Ő pedig felelvén monda nékik: Aki a jó magot 
veti, az az embernek Fia; A szántóföld pedig a világ; a 
jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a go-
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nosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, 
az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig 
az angyalok. Amiképen azért összegyűjtik a konkolyt és 
megégetik: akképen lesz a világnak végén.  Az embernek 
Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűj-
tik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonosz-
ságot cselekesznek, És bevetik őket a tüzes kemenczébe: 
ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fény-
lenek, mint a nap, az ő Atyjoknak országában. Akinek 
van füle a hallásra, hallja. (Máté 13:36-43.)

„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, 
mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem me-
hetnek.  Mikor már a gazda felkél és bezárja az aj-
tót, és kezdetek kívül állani és az ajtót zörgetni, mond-
ván: Uram! Uram! nyisd meg nékünk; és ő felelvén, 
ezt mondja néktek: Nem tudom honnét valók vagy-
tok ti; Akkor kezditek mondani: Te előtted ettünk és 
ittunk, és a mi utczáinkon tanítottál;  De ezt mond-
ja: Mondom néktek, nem tudom honnét valók vagytok 
ti; távozzatok el én tőlem mindnyájan, kik hamisságot 
cselekesztek! Ott lesz sírás és fogak csikorgatása, mikor 
látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, és a prófétákat 
mind az Isten országában, magatokat pedig kirekeszt-
ve. És jőnek napkeletről és napnyugatról, és északról 
és délről, és az Isten országában letelepednek.  És ímé 
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vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, 
akik utolsók lesznek. (Lk. 13:24-30.)

Ó, Uram, mondd hát, mikor jössz el?
„Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem 
tudjátok, amelyen az embernek Fia eljő.” (Máté 25:13.)

De annyiszor meghatározták a világ végét és nem 
történt semmi!
„Arról a napról és óráról senki sem tud, az ég angyalai 
sem…” (Máté 24:36.)

Tehát váratlanul fogsz eljönni?
„Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esz-
nek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, 
mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne. És nem 
vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és 
mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának 
eljövetele is.” (Máté 24:38,39.)

„Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő 
el a ti Uratok.” (Máté 24:42.)

„Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, 
amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig 
megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is 
megégnek.” (2Pét. 3:10.)
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Sokan azt mondják, csak mese az egész. Már oly 
sokszor ijesztgették ezzel az embereket s mégsem 
történt semmi.
„Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók 
támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt 
mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta 
az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a terem-
tés kezdetétől fogva. Mert kész-akarva nem tudják azt, 
hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz 
által állott elő az Isten szavára; Amelyek által az akkori 
világ vízzel elboríttatván elveszett: A mostani egek pedig 
és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tar-
tatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlá-
sának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előt-
tetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer 
esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.” (2Pét. 3:3-8.)

A történelem folyamán többször várták a Te adven-
tedet és nem jöttél el!
„Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késede-
lemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akar-
ván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy minden-
ki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jő majd el, 
mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az 
elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta 
lévő dolgok is megégnek.” (2Pét. 3:9,10.)
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Nem lehet, hogy ezeket szimbolikusan kell érteni?
„Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.” (Jel. 21:5.)

„Boldog, valaki én bennem meg nem botránkozik.” (Lk. 
7:23.)

Mit tegyek hát, hogy el ne vesszek?
 „Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltesse-
nek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az 
Úrnak színétől.” (Apcs. 3:19.)

„térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” (Márk 
1:15.)

 „Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselek-
szi azokat...” (Máté 7:24.)

Nem elég, ha akkor kezdem majd olvasni a Bibliát, 
mikor látom beteljesedni a végidők jeleit, hisz most 
olyan elfoglalt vagyok?
„Íme, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget 
bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem 
víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének 
hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tenge-
rig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keres-
sék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.” (Ámós 
8:11,12.)
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„Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti 
szíveiteket.” (Zsid. 4:7.)

Tehát nem lesz többé lehetőség a megtérésre?
„És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy 
szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és 
bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik 
az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül tölte-
tett az ő haragjának poharába...” (Jel. 14:9,10.)

„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.)

Mi lesz majd az emberek sokaságával?
„...tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszede-
lemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert 
szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre 
visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Máté 
7:13,14.)

És mi történik azzal a kevés emberrel, aki megtalál-
ja és követi a helyes utat?
„Aki győz, örökségül nyer mindent...” (Jel. 21:7.)
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„...ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol 
én vagyok, ti is ott legyetek.” (Ján. 14:3.)

„És íme hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, 
hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete 
lesz.” (Jel. 22:12.)

Uram, milyen bátorítást adsz azoknak, akik meg-
tartják a Te beszédedet?
„Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, 
én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely 
az egész világra eljő” (Jel. 3:10.)

Mi történik azután, mikor ez a világ elmúlik?
„Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az 
első föld elmúlt” (Jel. 21:1.)

Milyen lesz az új föld?
„Amiket szem nem látott, fül nem hallott és ember szí-
ve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretők-
nek.” (1Kor. 2:9.)

Ott is lesz elmúlás?
„Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és ha-
lál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájda-
lom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel. 21:4.)
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Milyen útmutatást adsz nekünk?
„A fügefáról vegyetek pedig a példát, amikor az ága 
zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. 
Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok, 
hogy közel van, az ajtó előtt.” 

„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédem semmikép-
pen el nem múlnak” (Máté 24:32,33,35.)

„És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten 
akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1Ján. 2:17.)  

„Ámen, bizony jövel Uram jézUs!” (jel. 22:20.)
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