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Cím: Egyszer kisded Jézusként jött, másodszor ítélő Úrként jön 
 
                    
(1. dia) „11És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki 

rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és har-

col, 12szeme tűz lángja, és fején sok korona, és ráírva egy név, 

amelyet senki sem ismer rajta kívül; 13és véráztatta ruhába 

volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. 14A mennyei 

seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öl-

tözve. 15Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népe-

ket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa 

majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. 16Ru-

hájára és derekára ez a név van írva: királyoknak Királya és 

uraknak Ura.” Jel 19,11-16 

 

 
 
 

Szeretett Gyülekezet! 
Drága testvérek! 
 
 Nem egy tipikus karácsonyi történet sorai idéződtek fel az 

imént. Amikor néhány nappal ezelőtt a lelkészi munkaközösség-

ben beszéltünk erről az Igéről, és igehirdetési előkészítőben fog-

lalkoztunk ezzel az Igével, egységesen, kivétel nélkül megállapí-

tottuk, hogy nehéz párhuzamot vonni a születéstörténet pillanatai 

és ezen, jelenések könyvében olvasható jövőbeli esemény között. 

Mindkét esemény Krisztus megjelenéséről szól. Már tudhatunk (2. 

dia) egy múltbeli megjelenésről, amely több, mint kétezer évvel 

ezelőtt történt, s be fog következni egy másik megjelenés (2/a 

dia), amikor vége lesz ennek a világnak és eljön ítélni. Engedjétek 

meg, hogy az előbbiről és annak okáról nagyon röviden, az utób-

biról egy picit bővebben beszéljek nektek ezen az ünnepen. 

 (3. dia) Elsőként tehát arról beszélek nektek, miért és mi volt 

az oka Jézus Krisztus megjelenésének több, mint kétezer évvel ez-

előtt? Egy gyermek jött a világra, de ennek a gyermeknek a világ-
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rajövetele olyan fontos volt, hogy ledokumentálták és a világtör-

ténelemben a mai napig emlékeznek rá. Néhány nappal ezelőtt ol-

vastam egy cikket, amely azzal foglalkozott, hogy hány ember élt 

ezen a világon? A kutatók sok bizonytalansággal küszködnek, de 

néhány érdekes számot azért érdemes megtekintenünk. 

(4. dia) Számításuk és állításuk szerint „A földművelés hajnalán, 

„Krisztus születése” előtt 8000 környékén ötmillió ember élhetett 

a Földön. Időszámításunk kezdetén tehát körülbelül 300 millióan 

élhettek összesen a világban. Az 1650-es évekre a Föld lakossága 

elérte az 500 millió főt. Az egymilliárdot az 1800-as évekre érte el 

az emberiség, innentől kezdve már nem csak a becslésekre lehet 

hivatkozni, adatokkal is alá tudják támasztani a népességnöveke-

dést MA 7,46 MILLIÁRD EMBER ÉL A FÖLDÖN. A kutatók úgy 

gondolják, hogy a világon eddig összesen 108 milliárd ember 

élt.”1 Én nem tudom, hogy jók-e, helyesek-e a számítások, de szá-

momra, ami megdöbbentő, hogy a feltételezett 108 milliárd ember 

                                                           

1
 https://index.hu/tudomany/til/2016/11/17/hany_ember_elt_valaha_a_foldon/ 

születése közül sok ember életét feljegyezték, sokakról sok min-

dent tudhatunk, de több, mint kétezer évvel ezelőtt született valaki, 

akihez először is igazítjuk a számításunkat. (5. dia) Mindegy, 

hogy hisznek-e benne az emberek vagy sem, kénytelenek az em-

berek ehhez a gyermekhez, az Ő születéséhez igazítani az időszá-

mítást. Már ez önmagában is elgondolkodtató. Született Valaki, 

akihez igazítjuk az időszámítást! Ennek a gyermeknek a születése, 

születésének körülményei, földrejövetele (6. dia) – noha akkor 

nem volt kartonozó, nem voltak leletek, nem volt a kezecskére bi-

léta téve, nem volt sajtó, újság, internet – olyan részletességgel fel 

van jegyezve, hogy fenn maradt az utókor számára. Sőt, nem hogy 

fennmaradt, (6/a dia) hanem ezt ünnepeljük, erre emlékezünk 

több, mint 2000 év óta. Nincs még egy olyan születés, amit 

ennyien ünnepelnének, amire ennyien emlékeznének.  
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 Tehát az első megállapítást, amit meg kell tennünk, hogy szü-

letett egy gyermek, amelyre a mai napi emlékszik a világtörténe-

lem, nem merült a feledés homályába, hanem több ezer év óta 

fennmaradt, emlékszünk rá, megemlékezünk róla, ünnepeljük. 

 A másik fontos kérdés, hogy (7. dia) mi volt az oka az Ő 

földrejövetelének, miért volt olyan fontos, hogy a mai napig em-

legetjük? Több száz prófécia beszél Jézus Krisztus jöveteléről. 

Már a Biblia első lapjain olvashatunk Jézusról, mint próféciáról, 

amikor Isten azt mondja (8. dia): „15Ellenségeskedést támasztok 

közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között: 

ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod.” I Móz 3,15. A 

bűnbeesést követően Isten megígéri a Megváltót, Jézus Krisztust. 

Aztán egészen konkrétan beszél Mikeás Jézus születésének a kö-

rülményeiről, amikor azt mondja (9. dia): „1Te pedig, efrátai 

Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, 

mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen.” Mik 

5,1. Betlehemben fog megszületni a Megváltó, aki azért jön ebbe 

a világba – ahogy Ézsaiás és az evangélium fogalmaz (10. dia) – 

„3Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, 

betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, 

nem törődtünk vele. 4Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi 

fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten 

csapása sújtotta és kínozta. 5Pedig a mi vétkeink miatt kapott 

sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy ne-

künk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” 

Ézs 53,3-5 és „21Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak neve-

zed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.” Mt 1,22. 

Számtalan Igét hozhatnék mind az ÓSZ-ből, mind az ÚSZ-ből pél-

daként, hogy miért jött Jézus Krisztus erre a földre, de ha két mon-

datba szeretném az okát megfogalmazni, akkor ez úgy szólna, 

hogy (11. dia) „az ember a bűnesettel, az engedetlenségével füg-

getlenítette magát Istentől, megszakadt a kapcsolata Istennel, ami-

nek a következménye az lett, hogy döntésének következménye 

lett, s a kárhozat állapotába került. Jézus Krisztus azért jött erre a 

földre, hogy ebből az állapotból kimentsen azáltal, hogy ha valaki 

elfogadja az Ő helyettes áldozatát, bűnei bocsánatát, akkor Isten 
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Jézus Krisztusért kész minden engedetlenséget, bűnt megbocsá-

tani.” Jézus Krisztus megjelenésének, földrejövetelének ez volt az 

oka! 

 (12. dia) Másodikként pedig arról szeretnék nektek beszélni, 

amiről felolvasott Igénk is szól, Jézus Krisztus egyszer már itt élt 

ezen a földön, de halála után feltámadt, itt volt 40 napig, majd fel-

ment az Atyához, s ott ül az Atya jobbján. Majd eljön egy napon, 

a világ végén, hogy ítéletet tartson. Krisztus megjelenése akkor 

lesz, amikor Ő visszajön. Erről egészen pontosan és részletesen 

számol be Jézus. Ezt sem rejti véka alá. Elmondja részletesen, 

hogy hogyan fog történni. Egyetlen egy dolgot nem mond el, hogy 

mikor fog újra megjelenni. Ahogy a születése napját sem tudták, 

hanem a jelekből következtettek, úgy a második megjelenését sem 

tudjuk, hanem a jelekből lehet majd következtetni. Erről így szól 

Jézus (13. dia): „29Közvetlenül ama napok nyomorúsága után 

pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok 

lehullanak az égről, és az egek tartóoszlopai megrendül-

nek. 30És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor 

jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az Emberfiát 

eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. 31És ő el-

küldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő vá-

lasztottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sar-

káig. […] 36Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja, 

sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egye-

dül. 37Mert ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Em-

berfia eljövetele is. 38Mert amiképpen azokban a napokban, az 

özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egé-

szen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, 39és sem-

mit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat 

el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is.” Mt 

24,29-31.36-39. 

Jézus elmondása szerint két módon történhet a Vele való találko-

zás (14. dia): 

1. Az ember élete befejeződik, kilép ebből az életből, kilép a 

tér és az idő síkjából, dimenziójából és az ítélet következik. 
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2. Jézus Krisztus megjelenik, magához veszi az övéit, s Vele 

lesznek a Mennyek országában, aki pedig nem Jézusé, azok 

ítéletre mennek. 

Azt nem tudjuk, hogy melyik következik be hamarabb, nem tud-

juk, hogy Ő mikor fog újra megjelenni, azt sem tudjuk, hogy éle-

tünk mikor fejeződik be, de egy biztos, valamelyik a kettő közül 

be fog következni. Az emberek, ahogy Jézus mondta, sajnos nem 

veszik komolyan. Ahogy nem vették komolyan Isten Szavát és íté-

letét (15. dia) Noé idejében sem, emberek ettek, ittak, házasodtak, 

pedig az emberek tudták, hogy mi fog következni, de nem vették 

komolyan, aztán meg is lett a következménye. Ma ugyan ezt lát-

juk. Emberek nem veszi komolyan Isten Igéjét, életrendezésre, 

megtérésre hívó szavát, esznek, isznak, házasodnak, mit sem tö-

rődve Istennel, és sajnos meg lesz a következménye ennek is. „Hi-

ába” hangzik az Ige, figyelmezteti az embert Isten Igéje, mit sem 

törődnek emberek ezzel. Ahogy Jézus idejében, ma sem veszi az 

emberek többsége komolyan intő, figyelmeztető szavát. Elmegy a 

fülük mellett, pedig olyan világosan, egyértelműen beszél az Ige 

arról, hogy Jézus Krisztusnak miért kellett megszületni. Olyan vi-

lágos diagnózist állít fel az emberről, hogy milyen az ember szíve, 

gondolata, szándéka, de emberek mit sem törődnek vele. Meny-

nyire igaz Jeremiás könyvében olvasható mondatok (16. dia): 

„Hallgassatok a szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig 

az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én 

mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen! 24De nem hallgattak 

és nem figyeltek rám, hanem megátalkodott gonosz szívük ta-

nácsát követték; hátukat fordították felém, nem pedig arcu-

kat. […] 26De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem 

megmakacsolták magukat, és gonoszabbak lettek, mint 

őseik.” Jer 7,23-24.26. Nem ugyan ilyenek vagyunk mi is? Hiába 

mond bármit is Isten, a legtöbben hátat fordítanak Neki, nem tö-

rődve azzal, amit mond. Az emberiség történelmén mindig végig 

húzódott ez a hátat fordítás, ez az engedetlenség. Isten mondott 

valamit, s az ember legyintett rá. (17. dia) Mindenki éli a maga 

életét, szórakozik, robotol, és nem hatja meg Isten figyelmeztető 

szava. Pedig arról is világosan, egyértelműen és részletesen beszél 
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az Ige, hogy Jézus Krisztus újra el fog jönni. A körülményeket 

ismerhetjük, de annak időpontját nem tudni. Úgy fog eljönni, mint 

a tolvaj, senki nem számít rá! 

 Felolvasott Igénkben Krisztus megjelenése különösen azok 

számára lehet megrendítő, akik nem hisznek Őbenne. Azt mondja: 

(18. dia) „íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és 

Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, 12szeme tűz lángja, és fe-

jén sok korona […] véráztatta ruhába volt öltözve […] 15Szá-

jából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő 

vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd a min-

denható Isten búsult haragjának borsajtóját.”. Itt már nem a 

bepólyált, romantikus körülményekbe ágyazott kisded Jézus lát-

ható, hanem az ítélő Krisztus, aki újra meg fog jelenni és ítél élők 

és holtak felett. A „tűz lángja, a véráztatta ruha, a szájából éles 

kard” mind arra mutat, hogy Ő minden népet és minden embert 

meg fog ítélni. (18/a dia) És Ő nem azt fogja nézni, hogy mennyit 

dolgoztál, robotoltál, mennyi pénzed van, mennyit jótékonykod-

tál, szórakoztál, mibe menekültél. A kérdés az lesz, hogy volt-e 

személyes Krisztus-hited, elfogadtad-e Őt megváltódnak, bűneid 

büntetésének? A megjelenő ítélő Krisztus ezt fogja kérdezni! 

És tudjátok, az a szomorú, hogy emberek nem hisznek ezeknek a 

mondatoknak, nem veszik komolyan, bele sem rendül a szívük, 

meg sem hatja őket, hanem rendítenek a vállukon, legyintenek, s 

élik tovább az életüket.  

Drága Testvérem! 

(19. dia) Megrendülsz azon, hogy Jézus Krisztus megjelent egy-

szer a történelemben és egyszer meg fog még jelenni? 

Egyszer mint kisgyermek jött a világra és Megváltóként ment el 

ebből a világból, másodszor pedig ítélő Úrként fog megjelenni? 

Belerendül a szíved abba, hogy először azért jött, hogy felkínálja 

az életrendezés lehetőségét, de ha ezt elszalasztod, akkor, amikor 

másodszorra jön vissza, vagy kilépsz ebből a világból, akkor nincs 

másik esély, hanem ítélő Úrként fogsz vele találkozni? Ha nem 

rendülsz bele, akkor neked nem jelent semmit ez az ünnep, de há-

tat is fordítasz Isten figyelmeztető szavának, hogy Ő ítélő Úr is. 
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Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 
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Ezen az ünnepen figyelmeztessen Isten Igéje, hogy Ő Megváltó-

ként akar az életedbe lépni, de ha nem engeded, akkor ítélő Úrként 

fogsz vele találkozni! 


