
Titkos Jelenések Könyvében egyaránt hiányzik az időbeli távl9f.
azért egyáltalában nem lehet tudni, hogy ezek az előjelek eg.,. éli
ugyanabban a korban, egymás után közvétlenül támadnak-e éli
hogy ezek után rögtön következik-e az ítélet napja, vagy nagy
távlatok választják el egymástól az egyes jeleneteket. Az Ujs:1Iö
vetség ezekben az előjelekben eseményeket, történéseket, tényeket
ír le, nem azok időpon'tját közli. S mivel ez a nagy, általános
parúzia csak végső' felvonása, betetőzője II jelen kegyelmi élet
nek, az egyéni parúziának, még fokozottabb mértékben szól ne
künk és minden kor minden emberének az Ül' -Iézus szava: "Le
gyenek felövezve esípöitek és égő gyertyák kezeitekben, magatok
meg hasonlók olyan emberekhez, kik urukat várják, midőn visz
aza tér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal meg
nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, kiket midőn megjiin
az Úr, ébren talál. .. " (Lk. 12, 35---37)

A Parúzia gondolata és hite eleven volt az. apostolok és fU
őskereszténység lelkében. Eletformá.lé, hőstettekre inspiráló, örö
möt sugárzó reménysége Krisztus tanítvúnyainak, Ezt a szilárd"
hitet fejezi ki az az őskeresztények egyik köszönési formája, a
..Maran ata!", azaz: a mi Urunk eljön! (1 Kor. 16, 22) és ezért
olvassuk a Jelenések Könyvében a keresztéuy lélek sóvárgásának
mélységes fohászát: "És a Lélek és a menvasszonv mondják: "Jőjj

el! És aki hallja, mondja: Jőjj ell" (22, 17) És erre a forró vágyra
felel az örök isteni Ige: "Azt moudja, aki tanúbizonyságot tesz
mindezekről: Valóban, csakhamar eljövök. Amen!" S az Úr Jé
zusnak erre az ígéretére szakad ki Szent J áuosnak, de minden
hívő tanítványnak a szívéből a fohász: "Jőjj el, Uram .Jézu.iIl'"
(22, 20)

Szükséges, tehát, hogy a Parúzin hite és reménye elevenné
legyen minden kor minden keresztényének szivében. Nem értjük
az Isten gondviselésének titkos útjait, de egyet tudunk: "megtar
tani a hitet" (2 Tim. 4, 7). Haszontalan HzáruHgatás. tervezgetés.
életrontó ábrándozás helyett figyeljünk fDI a nemzetek nagy
apostolának intelmére: "Tartsd meg a parancsolatot szeplőtele

nül, feddhetetlenül a mi Urunk J ézus Krisztus eljöveteléig, me
lyet meg fog mutatní annak idején a boldog s egyetlen Hátal
masság, a királyok Királya, az urak Ura, ki egyedül birja l!I.

halhatatlanságot, ki inegközelíthetetlen világosságban lakozik. kit
senki ember nem látott, fl Ilelll láthat, kinek dicsőség és örök:
hatalom! Amen!" (1 Tim. 6, 14-161.

J(jJJETEK, ünnepeljük őt, akit megfeszítettek értünk. Mária
látja őt a bitófán s így szól hozzá: "Iliqba szegeztek a keresetre
és hiába gyötörnek, azért mégis rJ,Z én ll'iam és Istenem vagy''-

Romanos (V. század)
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