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Jel 1:7 Íme eljön a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még, akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek
minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van
és aki volt és aki eljövendő, a Mindenható.
Mennybemenetel és Mennyei jelenések.
Az evangéliumokban leírt történetek Búcsúzásról beszélnek. Mai igénk viszont érkezésről, szólnak. Búcsúzás
vagy várakozás ünnepe Mennybemenetel?
Egy angyal jelent meg a tanítványoknak, akik szeme elől felhő takarta el a távozó Mestert.
Arra szólítja föl őket, hogy lássanak munkához. Nem a merengés az egyház feladata, hanem vissza
Jeruzsálembe! Kezdődjön az egyházplántálás, kezdődjék a missziói parancs végrehajtása.
Ebben segített nekik a 10 nap múlva kitöltetett Szentlélek, Pünkösd egyházplántáló ereje.
Tény, hogy az üdvtörténetben, vagyis a Teremtő Isten embert kereső, embert megváltó munkájában már csak
egy van hátra. Minden megtörtént már, amit a próféták jövendöltek. Már csak egy prófécia van hátra, az, ami a
Jelenések könyvében tárul elénk.
Csak egy esemény van hátra! Jézus Krisztus visszajövetele.
Akkor végezzük jól a missziói parancs, a gyülekezet plántálás feladatát, ha a szolgálatunk, keresztyén
életvitelünk közben mégis csak fölemeljük tekintetünket, immár jelképesen is az égre.
Most egy kicsit nézzünk körül a világban, mert ez a világ egyre inkább az égre fókuszál.
Az embert ősidők óta foglalkoztatja az égbolt.
Már évszázadok óta tud olvasni az égitestek állásából.
Van azonban a Bibliában is szó az égi jelekről. Nemcsak az a képtelen kérés, amit 2Kir 20, 9kk-ban olvasunk.
Ezékiás király súlyos betegségét meggyógyítja az Úr. Jelet kér Ézsaiástól, hogy biztos legyen a gyógyulásban.
Azt kéri, hogy a napórán az árnyék visszafelé menjen, vagyis a Föld ne gyorsabban haladjon előre, hanem
mozogjon visszafelé.
Égi jelekből olvasnak a z un. Napkeleti bölcsek és elindulnak Betlehem felé.
Tehát a Megváltó megjelenését kozmikus jelek is hirdetik a próféciák mellett.
A Megváltó Úr Jézus Krisztusról az egyik, természettudományokban leginkább járatos evangélista ír
részletesen, méghozzá kétszer is, hiszen az általa írt ApCselt is ezzel kezdi.
Tehát, mégis csak emeljük fel fejünket és tanulmányozzuk a körülöttünk található világot.
A körülöttünk lévő világ két irányú.
Egyrészt a kozmosz felé tartó, másrészt a mikrokozmosz irányába haladó.
A körülöttünk lévő világ mindkét irányban végtelen.
A hétköznapi gondolataink szerint a végtelen fölfelé van. A makrokozmosz felé, a csillagvilág, a galaxisok felé.
A mai világ egyre modernebb eszközökkel kutatja az eget.
Teleszkópokat készít és hatalmas rádióantennákkal koslatja az eget.
No, nemcsak a csillagászok.
Itt toporognak az UFO hívők, az UFO várók, az UFO rajongók sorainkban.
A mozaikszó eredetileg katonai rövidítés volt csupán a 20. század elején. Később lett a divatos várakozással
kapcsolatos rövidítés.
Unidentified Flying Object magyarul Meghatározatlan (ismeretlen) szálló objektum.
Hát éppen a katonai tevékenységek az okai annak többek között, hogy lázba hozta és egyre jobban lázba hozza
az emberiséget az UFO jelenségek sora.
Bár már korábban is voltak följegyzések. A reformáció századában, 1561-ből van egy ábrázolás érdekes égi
jelenségről Nürnberg felett. Az UFO-sok nagyon fölkapták. Kutatók szerint azonban valószínűleg az un.
napkutya jelenséget ábrázoltak vele. Meg van a fizikai magyarázat. Bizonyos légköri folyamatok idézik elő a
lapos hókristályokon tükröződő napkorong két oldalt való tükröződésével.
Az UFO-sok egyik 20. századi szenzációjáról is kiderült, hogy titkos katonai gyakorlat okozta nemcsak a
jelenséget, ott Új-Mexikóban Rosvell környékén 1947-ben, hanem a dolog leleplezésére szolgáló tények
titkosítása is hozzájárult a téveszmék terjedéséhez.
Most mi nem is azért szólunk erről, hanem azt kell meglátnunk, hogy a modern világban is él a várakozás, vane Földön kívüli élet, érkezik-e valaki hozzánk?
Mert az emberiség várakozik! Valamit vár, nagyon vár.
Csak nem tudja mire, kire kell várnia!
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Nem ismeretlen repülő tárgyakra, hanem a nagyon is ismertté vált, már itt közöttünk járt személyre, Jézus
Krisztusra, Isten Fiára várakozunk!
A mennybemenetel napján nem a múlt, hanem a jövő felé kell fordulnunk.
De szóljunk még a másik irányról is. A mikrokozmoszról.
Akár mennyire is meglepő, a világegyetem a mikrovilág felé is végtelen. Jól hallottuk, csak keveset beszélünk
róla.
Az utóbbi évszázadokban egyre inkább odafordult a tudományos kutatás a mikróvilág felé.
A teleszkóp mellett igen nagy szerepe van a mikroszkópnak!
Megdöbbentő és az emberi önteltség számára nagyon megalázó, hogy a mikróvilág hatalmas befolyással van
ránk. Ezt nem kell túlságosan bizonygatnunk a baktériumok és a vírusok világában. A méret a milliméter 1/10
ezred része körül van.
Ennek ellenére lázban tartja 2020 világát, olyan lázban, mint eddig soha!
A megoldást kutatják, a mikroszkóposok!
Kutatják, hogy ez a mikroszkopikus Unidentified sokszor az emberek leheletében szálló objektum
identifikálásra kerüljön, vagyis meghatározható, beazonosítható legyen a gyógyszerkészítők számára.
De meg kell ismételnem a fölfoghatatlant? a vírusvilág nem végállomás! Meg kell ismételnem, hogy a
vírusvilágon túl még a végtelenségig szűkül a tér.
Végtelen a tér az ég felé és végtelen a mikróvilág felé.
Nem nagyon nagy és nagyon kicsi, hanem végtelen!
Ezekről azért kellett szólnom, mert az üdvtörténet előbb említett még hátralévő eseménye, valóság.
Valami olyan jeleség volt a mennybemenetel, mely a végtelen világgal kapcsolatos.
Mennybemenetel ünnepén tehát nemcsak emlékezünk egy búcsúzásra, hanem erős késztetés kapunk a
várakozásra.
Mennybemenetel ádvent rokon ünnepe!
Ádvent első vasárnapjának üzenete volt, hogy Jézus jött alázatosan, egy szamár hátán vonult be Jeruzsálembe.
Az óegyházi liturgia szerint ádvent második vasárnapja viszont arról szól, hogy Jézus érkezik felhőháton.
Erről maga Jézus Krisztus is jövendöl:
Máté 24:30 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és
meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Hát nem ezt látta látomásban János a Páthmosz szigetén?
Hát nem erről ír évszázadokkal korábban Dániel a próféta?
Dán 7:13 Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött; …
És Jézus még egyszer a főpap előtt:
Máté 26:64 Te mondtad. Sőt mondom nektek: Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek
hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben.
Magasból jövő mély üzenet ez! Vasárnapról vasárnapra elmondjuk a Hitvallásban: … ott ül Istennek, a
mindenható Atyának jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat…
Visszajöveteléig az Atya jobbján végzi a munkáját. Közbenjár, menteget és a bűneim miatti ítéletet
föltartóztatja. Amikor ezt befejezte, jön vissza, hogy ítéljen élőket és holtakat. Élőket és holtakat nemcsak
biológiai értelemben!
Élőket, akik élnek a kegyelem vacsorájával, a fölkínált üdvösséggel
és a holtakat, akik elutasították őt. Aki megölték magukban a lelket, akik a halált választották. Akik vallásukká
tették, hogy nincs örök élet, csak halál van az ember élete végén. Akik megölték a tisztaságot, a szelídséget, a
szeretetet és a reménységet.
Akik elfordultak szelíd tekintetétől, most meglátják az ítéletre érkezőt. A szöget verők, a sírra követ hengerítők,
a követ lepecsételők, az öklöt rázók, a lázadók és lázítók.
Mindenki meg fogja látni. Siratja őt a meghatódottság, és a bűnbánat könnyeivel a föld minden nemzetsége.
Akkor már nem lesznek időzónák a Föld kereksége és távlatai miatt. Nem a vasárnap-hétfő időválasztó
vonalnál kezdődik a megjelenése. Nem onnan kezdve söpör végig nyugat felé haladva. Nem lesz kép-hang
késleltetés. És akkor már nem lesznek világnézeti óvóhelyek.
De lesz Alfa és Omega.
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Ezt az Úr Jézus már az evangéliumokban is mondta.
A görög ÁBC első és utolsó betűjének említése arra utal, hogy az Írás, a Biblia elejétől a végéig Őróla szól.
Elejétől a végéig a megváltásról szól.
Mert az Írás beteljesül. Az utolsó jelenet veszi kezdetét, mert a régiek elmúlnak.
Csak egy kérdés van számodra és a számomra.
Ez személyesen érint mindenkit:
Hol leszek majd, ha a harsona felzeng?
Hol leszek majd, hogyha fölharsan?
Hogyha fölkölti, még a holtakat is?
Hol leszek majd, hogyha zeng.
Mennybemeneteli ünnep téged is kérdez:
Hol leszel majd, ha a harsona fölzeng?
Nem földrajzilag, hanem lelkileg.
Hol leszel majd? Hol leszünk akkor.
Addig a feladatunk: minden szerettünket megkérdezni,
Hol leszel majd, ha a harsona felzeng?
Készülj. Jöjj addig, míg az Ady féle Az Úr érkezése tart, amikor csendesen és váratlanul átölelt az Isten!
Nem!
Akkor már harsonával jön.
Kezdjünk el sírni bűneinken, bűnbánattal, megbocsátással, hogy akkora már csak a viszontlátás örömkönnyei
maradjanak. Ámen

