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Az utolsó esély! 
 

 

 

Világszerte sokasodtak meg az utóbbi egy évtized alatt a világvégével, 

illetve az evangéliumokban említett utolsó időkkel kapcsolatos jóslások, 

jövendölések, médiumi értesülések.  

 Természetesen mindez szinkronban van a világ különböző helyein való 

természeti csapások nagyságával, és egyre szaporodó számával. Valamint a 

háborús feszültséget állapotszerűen fenntartó erőszakos cselekedetekkel, és az 

ezekkel együttjáró halálos áldozatok, folyamatosan növekvő számával. 

 Gondoljunk csak a 2007-es Kelet-ázsiai tengerárra, vagy a 2010-es Haiti 

földrengésre, ahol mindkét esetben mintegy kétszáz-kétszázezer ember halt meg. 

Nem beszélve a New York-i háromezer ember halálát követelő 

világkereskedelmi központ elleni támadásról, a Dél-afrikai politikai rendszerek 

népirtásáról, vagy az iraki, palesztinai öngyilkos merényletek halottainak 

számáról. 

 Ezeket az információkat a korábbi évekhez hasonlítva nem lehet csak a 

média fejlődésének, a távközlés rohamléptekben fejlődő eredményeinek a 

számlájára írni. Igenis, észre kell venni, hogy valamiféle változás szele fúj a 

világban. 

 Ma már köztudott az egész Földre vonatkozó globális környezet, és 

klímaváltozás jövőbeni valószínűsége. Szélsőségesebbé lettek az időjárási 

viszonyok. Soha nem látott hatalmas esőzések, tornádók és aszályok váltják 

egymást. Néhol az évszázad legnagyobb hóvihara, vagy egész hegyoldalakat 

letaroló szélvihar söpör végig. Nem beszélve az egész világot átölelő gazdasági 

válságról, amely az egyik pillanatról a másikra robbant be szinte minden ország, 

minden szektorába. 

 Ilyen körülmények között magától értetődő módon erősödnek fel az utolsó 

időkkel, a világvégével, a pusztulással kapcsolatos, félelmet és rettegést keltő, 

vészt jósló tanítások. 

 A természeti, gazdasági, politikai és nem utolsósorban az erkölcsi 

változások, tagadhatatlanul vannak jelen az életünkben. De nemcsak jelen 

vannak, hanem hatnak is. Elsősorban a félelmeinkre. Féltjük a jelent és féltjük a 

holnapot. Féltjük a családunkat és féltjük önmagunkat. Félünk a nehézségektől, 

a hiánytól és a nélkülözéstől. Félünk, mert az emberiség évezredes tapasztalata 

az, hogy mindenki mindennek, és mindenkinek ki van szolgáltatva. A gyengébb 

az erősebbnek, a szegény a gazdagnak, a fegyvertelen a fegyveresnek, a szelíd 

az erőszakosnak, a hatalom nélküli a hatalommal bírónak.  

 De mindez fordítva is igaz, hiszen ha a gyenge megerősödik, a szegény 

meggazdagszik, a fegyvertelen felfegyverkezik, a szelíd erőszakossá válik, a 

hatalom nélküli hatalomra kerül, fordul a kocka. Ám nemcsak egymásnak, 

hanem a természetnek is ki vagyunk szolgáltatva. Bizony a vulkán kitöréstől 
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kezdve a földrengésen keresztül, mindenfajta éghajlati változás okozta 

szörnyűségnek ki vagyunk szolgáltatva. 

 De van egy terület, amitől egyformán fél mindenki. Attól, aminek minden 

ember egyformán van kiszolgáltatva. Ez pedig a betegség és végül a halál. 

 

 Nemrég egy könyvvel ajándékoztak meg, aminek az „Az utolsó idők” volt 

a címe és egyfajta médiumi közlések sorozatát tartalmazta. Érdekes módon a 

könyv tanítását sugalmazó szellemiség Immánuelnek, a Messiásnak nevezte 

önmagát. Nem, nem Jézusnak, Immánuelnek! Jelezve Ésaiás próféciájának 

szövegét, amely így nevezi a szűz által fogant „fiat” (Ésa.7;14,)  

 Ez a könyv a második oldalon található információk szerint tízezer 

példányban, egy katolikus pap lektorálásával jelent meg. Mindezt, mint adalékot 

azért tartom fontosnak, hogy érzékeltetni tudjam jelen korunk lelkületét, amit 

jobb híján a körülményeink általánosan tapasztalható romlásának a rovására 

írhatunk.  

 Ebben a sugalmazásban Immánuel az, aki pontosan tudja, hogy a közelgő 

vég itt van már a sarkunkban. Mindezt a Jelenések könyvének tartalmával 

igazolva bizony komoly félelmet tud kelteni az olvasóban. Megoldásként ennek 

a félelemnek akkor szűnik meg a forrása, ha az általa tanácsolt 

magatartásformák, életvitelek engedelmes megvalósítását célozza meg a könyv 

olvasója. Ha pedig mindezt nem vesszük komolyan, akkor bizony jaj nekünk!!! 

  

 Egyik közösségbeli testvérem a könyvet elolvasva minderre csak annyit 

mondott: nem értem, hogy miért az utolsó idők közeledtére hivatkozva, az attól 

való félelem miatt kellene megtérni?  

 És igaza van! 

 Mi több, Jézus az utolsó idők időpontjával kapcsolatban azt mondta, hogy 

azt még Ő sem, csak egyedül az Atya tudja. 

 Látni kell, hogy mindazok, akik az utolsó idők közeledtére hivatkozva 

akarják a hiszékeny hívőket megtéveszteni, azok nem ismerik az evangéliumi 

Jézust. Ezt az állításomat igazolja az, hogy amikor Jézus elkezdte működését a 

kapernaumi zsinagógában azt mondta: „Betelt az idő,” (Mk. 14;15,). Ez azt 

jelenti, hogy az emberiség  történelmében elkezdődött az utolsó idő, a végítélet 

ideje. Ezt igazolja Jézus Jn 3;18,-ban olvasható tanítása: „Aki hívő lesz nem 

kerül ítéletre, aki nem hisz, már ítélet alá esett, mivelhogy nem hitt a világrajött 

Isten egyetlen Fiának nevében.”.  

 Természetesen ilyenkor mindenkit az izgat, hogy ennek a végítéletnek 

mikor van itt az utolsó másodperce. De ez csak azt izgathatja, aki nem hisz 

Jézus, János 9,39-es igerészében elmondott tanításában: „ítélet végett jöttem én 

e világba, hogy akik nem látnak, lássanak és akik látnak, vakok legyenek.”.

 Ebből az következik, hogy mindenki, aki a Földön megszületik, és megéri 

a felnőtt kort – amelyben erkölcsileg válik felelősségteljessé – döntenie kell 

arról, hogy hisz e Jézusban, vagy nem. Igen, mert az utolsó időnek, a 
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végítéletnek ez az értelme és tartalma. Azt pedig, hogy a Benne hívő embernek 

ettől nincs mit félnie, Jézus a következő igerésszel igazolja: „Amikor pedig ezek 

kezdenek megtörténni, egyenesedjetek föl, és emeljétek föl fejeteket, mert közeleg 

a ti megváltásotok,” (Lk. 21,28,). 

 Hozzá kell tenni ezekhez a világvége hangulatot gerjesztő és 

folyamatosan félelmet ébresztő manipulatív tanításokhoz azt, hogy mindez 

csalárd módon úgy van közvetítve, mintha ez a szegény ártatlan emberiség ki 

lenne szolgáltatva az Isten kényének-kedvének. Ezzel egy olyan Istenképet 

sugalmazva, aki az embert egy röpke földi élet következményeként ítél örökkön-

örökké való szenvedésre, vagyis kárhozatra. Nem is említve azokat, akik 

csecsemőként, tehát kialakult látásmóddal még nem rendelkező kisgyermekként 

halnak meg. Márpedig az ilyen Isten – mondjuk ki nyugodtan – még embernek 

is gazember. 

 

 Ez a látásmód sajnos érvényes a katolikus vallásban élőkre is, amelyben 

akár egyetlen vasárnapi szentmise elmulasztásáért ítélik a hívőt örök kárhozatra, 

örök szenvedésre. 

 Ezek után nem csoda, ha nem ’térnek’ meg az emberek! Ilyen istenből 

köszönik, de nem kérnek. Akkor sem, ha a körülményeik rendkívül nyomasztó 

módon egyre rosszabbak lesznek, és a javulásra szinte semmi esély sincsen. 

 Teljesen nyilvánvaló, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai 

berendezkedések csak az egyéni, a csoportos és nemzeti érdekek ütközésére 

adnak lehetőséget. Azok, akik ma hatalmon vannak, és felfoghatatlanul 

gazdagok, nem törődnek – mert nem is képesek törődni – sem a jelen, sem a 

jövő, egész emberiséget érintő megoldatlan problémáival. Az elmúlt évek, 

évtizedek tapasztalataiból kiindulva bizony ki kell mondani azt, hogy az 

emberiség, felelőtlen módon a saját vesztébe rohan.  

  

 Magyarország 50 év kihagyással, újból ismerkedik a demokratikus 

kapitalizmus velejáróival, a munkanélküliséggel, a létbizonytalansággal, a 

hajléktalansággal. Ez többé-kevésbé azt jelenti, hogy az örökös pénzhiánnyal 

küszködő ország a saját állampolgárai egy jelentős részének nem tudja 

biztosítani a megélhetéshez szükséges munkát, a nyugodt és finanszírozható 

lakhatás lehetőségét. Jelenleg 10,5% a munkanélküliség, miközben nap, mint 

nap, a több tízmilliárdos csalások, lopások, sikkasztások borzolják a kedélyeket. 

Politikailag, társadalmilag minimum kétfelé szakított lett az ország, amelyben a 

választáson 51%-ot elért párt, kérlelhetetlen és gyűlölt ellenségének tekinti a 

49%-ot elérteket.  

 Persze más országokban sem jobb a helyzet. Pedig a klímaváltozás miatti 

katasztrófák megoldásához, az újrakezdéshez, az újjáépítéshez egyre több pénz 

kell. De ez már most sincs meg. De nemcsak pénz nincs, hanem felelősség, 

tisztesség, bölcsesség tehát emberség sincs ezek megelőzésére enyhítésére, és 
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megoldására. Nincs, mert erkölcsileg, ha lehet így mondani, még mélyebbre 

süllyedt az ún. ember. 

 Anélkül, hogy bárkit is ijesztgetni kellene, már látható jelei vannak annak, 

hogy esélye sincs a továbbélésre az emberiségnek. Nincs, mert nem lehet 

embertelenül átmenteni az emberiséget egy drasztikus klímaváltozás 

következményeiben. 

 Józanul és felelősségteljes gondolkodással fel lehetne mérni az ipari 

szennyezés levegőt és ivóvizet érintő, ma már jóvátehetetlennek látszó hatását. 

Nap, mint nap hallani az elképesztő mértékű erdőterületek irtásáról, és a 

természeti kincsek rablógazdálkodásszerű kiaknázásáról. Ma már szinte 

mindenki tud a különböző állatfajok kipusztulásáról. Elképesztő méretű 

szeméthegyek, tengeri olajfoltok keletkezéséről. De vannak más veszélyforrások 

is, amit a Föld különböző országai között kirobbant háborúk jelentik. Ezek a 

háborúk, ezek a feszültségek bármelyik pillanatban egy világméretű pusztulásba 

fordulhatnak. Egy atomháborúba! 

  

 Nemrég került a kezembe egy film, ami a csernobili katasztrófáról 

készült. Azt mutatta be, amit a katasztrófa idején elhallgattak. Azt, hogy 

valójában egy hajszálon múlott Európa lakóinak az élete és sorsa. Azt, hogy 

mennyire hozzá nem értő módon képes kezelni a politikai és tudományos 

vezetés egy ilyen katasztrófát, amely egyébként békés céllal kellene, hogy 

termelje az emberek számára az energiát. Nevezetesen arról van szó, hogy a 

robbanást követően a tűzoltóság a tűz fészkét megközelítve, több ezer tonna 

vízzel próbálta eloltani a reaktorban keletkezett tüzet. Ez a vízmennyiség a 

reaktor alá szivárgott. A későbbiekben viszont, ha az izzó urán a vasbeton 

padozatot átolvasztva kölcsönhatásba lép ezzel a vízmennyiséggel, akkor olyan 

nukleáris robbanás keletkezik, amely egész Európát elpusztítja. 

  

 Nem kisebb veszélyforrás, a Föld minden országát érintő háborús 

fenyegetettség. A világ országainak társadalmilag, vallásilag különböző, 

helyenként ellenséges berendezkedése egy állandó feszültség forrása, amely 

bármely pillanatban fordulhat át az egész Földet elpusztító atomháborúba. 

 Ezt a szemléletet mutatta be a háromdimenziós technikát elsőként 

felvonultató „Avatár” című film is, amelyben a földi emberek, valamiféle 

különlegesen értékes ásvány birtoklása miatt, magától értetődően akarják 

kipusztítani az adott bolygón élő őslakosokat. 

  

De akkor mi is a helyzet a világvégével? Mi is a helyzet az utolsó időkkel 

és mi a helyzet a félelemmel? Nem nehéz meglátni azt, hogy a világvége az 

ember beavatkozása nélkül is néhány milliárd év múlva kikerülhetetlenül 

bekövetkezik. Akkor, amikor a Nap a fűtőanyagát elégetve egy kozmikus 

robbanásban fehér törpévé alakul át. Ez a robbanás nemcsak a Földet semmisíti 

meg, hanem a körülötte keringő összes bolygót is. Az, hogy addig az élet hány 
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ciklusban ismétlődik meg a Földön nem tudható, csak az, hogy ha az emberiség 

összességében nem tér észre, tehát emberségére, úgy e civilizációnak bizony 

nem kell megvárnia azt, hogy a Nap robbanjon fel. 

Ezeket a környezetre ható káros folyamatokat az egyén képtelen 

megállítani. Bizony úgy néz ki, hogy az emberiség egyetlen problémás területen 

sem képes megoldani a jövőjét. Főleg akkor nem, ha azt nem támogatja sem a 

tudomány, sem a politika, sem a gazdaság. 

Pedig ennek a civilizációnak ez az utolsó esélye! 

Az értelmes és bölcs döntések radikális végrehajtása. A megalapozott és 

szigorúan betartott változások bevezetése. Akkor is, ha a kényelem, a technika, a 

haszonszerzés, a szabad piac és az egyéni, a csoport, vagy az országos érdekek 

háttérbe szorulnak. 

No, erre lehet azt mondani, hogy mindez utópia! Igen, mert az emberiség 

sem belátásában, sem ésszerűségében, sem önzetlenségében még nem jutott el 

oda, hogy a későbbi generációk életfeltételeit már most és itt elkezdje 

megőrizni, megteremteni és továbbadni. 

Marad akkor hát a pusztítás, a pusztulás és a félelem? Nagyjából igen! 

Igen, mert egyetlen ember, nép vagy ország sem képes ráerőltetni egy másik 

emberre, népre, országra azt a látásmódot, hogy a holnap életlehetőségéért a ma 

jólétét feladja. Igen, az emberiség a Földet, a környezetét és önmagát pusztulásra 

ítélte. Ebben a jelenből forrásozó jövő legerősebb partnere a félelem. Ahogy 

majd rosszabbodnak a körülmények, sokasodnak a természeti csapások és ebből 

kifolyólag egyre nagyobb lesz a nincstelen embertömeg, úgy uralkodik el az 

erőszak, az agresszió, a kegyetlenség és a félelem. 

Van e megoldás, van e kiút ebből a sötét jövőképből? Igen! Úgy 

gondolom, hiszem és vallom, hogy van! Bármennyire meglepő ezt a megoldást 

úgy hívják, hogy a Názáreti Jézus Krisztus! 

 

 

         Szabó János 
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