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Jézus visszajövetele 

 

Lectio: Mt 24 3-31 

Textus: Lk 17,26-30 

Kedves Testvéreim!  Döbbenetes képek jelennek meg lelki szemeink előtt. 

Még mielőtt ezekkel foglalkoznánk, figyeljük meg, hogy mit mond a mai napi ige a 

20. verstől kezdődően. A farizeusok megkérdezik Jézust: Mikor jön el az Isten 

országa? Felele nekik és monda:  Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. 

Sem azt nem mondják:Ímé itt, vagy:  Ímé ott van. Mert az Isten országa ti 

bennetek van. (Lk 17,20-21).  

Akarsz-e Isten országába bejutni? A farizeusok is akartak. Ők is fontos 

kérdésnek tartották azt, hogy Isten országának a tagjai legyenek és hogy oda 

bejussanak. Hiszem, hogy a mai ember is, te is és én is, erre vágyunk. Arra 

vágyunk, hogy halálunk után egy boldog ország tagjai legyünk ott, ahol Jézus is 

van. Ott majd az angyalokkal és minden előre ment szeretteinkkel az Urat 

magasztaljuk. Úgy, ahogyan a holland leányok, vendégeink is magasztalták most 

az istentisztelet elején az Urat: „Szent, szent, szent…”  

Mi is ezt tesszük az istentiszteleteken, ha más szavakkal is, de minden ének 

az Isten magasztalása. Egy dupla imádság az Isten felé. 

Szeretnénk megélni az Isten országában való tartózkodás örömét. A 

farizeusok és az akkor élt emberek nem tudták elképzelni, hogy mikor jön el az 

Isten országa. Meg is kérdezik Jézustól. És Jézus megdöbbentő módon felel nekik: 

Az Isten országa nem itt van, vagy ott van. Isten országa ti bennetek van, vagy ti 

közöttetek van. És nem értették, mint ahogy a mai ember sem érti. A régi zsidó 

ember azért nem értette, mert nem tudta, hogy mit jelent ez. Ugyanis, amikor 

Jézus azt mondta, hogy az Isten országa ti közöttetek van, mintha csak ezt mondta 

volna: Én vagyok a Messiás, én itt vagyok közöttetek és ahol én vagyok, ott van az 

Isten országa. És így már mi is értjük, hogy erre a kérdésre, amelyik a mi ajkunkon 

fakadna, erre a válasz nekünk is szól: Isten országa ti közöttetek van. Mikor? Jézus 
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akkor, ott jelen volt. Vagyis, ha Jézus jelen van a te életedben, akkor Isten országa 

benned van. Ha Jézus jelen van az életetekben, a családotokban, akkor az Isten 

országa is jelen van ti közöttetek. Nem igaz?! Figyeljétek meg, Testvéreim! Akkor, 

amikor imádkozva, napi Igét olvasva, áhítattal vagyunk együtt a családban, 

békesség van. A szeretetet gyakoroljuk. Még ha lenne is ok a méltatlankodásra, 

elnézzük egymás hibáit, megbocsátunk egymásnak. Isten országa közöttünk van. 

Ahol a békesség és a szeretet van, ott az Isten országa. Ahol Jézus nincs ott, a 

családban csak vitatkoznak, veszekednek, nem tisztelik egymást. Sem a hitvesek 

egymást, sem a gyermekek a szülőket. Az ilyen családban mindig 

méltatlankodnak, háborognak. Soha semmi nem elég, soha semmi nem jó.  

Isten országa mikor van jelen a mi gyülekezetünkben? Nem akkor, amikor 

háborgunk. Nem akkor, amikor méltatlankodunk. Az Igét kell követni, a 

békességet és a szeretetet gyakorolni és akkor Isten országa itt van jelen.  

Jézus arra is figyelmezteti az övéit, hogy vigyázzanak, mert az utolsó 

időkben jönnek hamis próféták, akik mindenféle butaságokat fognak hirdetni. Ma 

is vannak ilyen tévtanitok. Vigyázzunk! Vegyük komolyan Isten Igéjét s mindent 

annak fényénél vizsgáljunk meg.  

Jézus felhívja arra is a figyelmet, hogy Ő egyszer visszajön.  Akkor már 

igazán kiteljesedik az Isten országa. Most még csak lélekben éljük meg a Vele való 

közösséget, de akkor már tökéletesen ott leszünk előtte és Vele. Angyali sereggel 

jön majd, trombitaszóval, hirtelen. Készüljünk erre, Testvéreim, mert nem tudjuk, 

hogy mikor jön el Jézus Krisztus. Sokan megpróbálják kiszámítani, de nem lehet. 

Az Ő visszajövetelének az idejét csak az Atya tudja.  

Mi lesz majd Jézus visszajövetelekor? Olyan szemléletesek ezek a képek! 

Jézus azt mondja, hogy a visszajövetelekor úgy lesz, mint a Noé napjaiban. Mi volt 

a Noé napjaiban?  Arról olvasunk a Mózes könyvében, hogy megsokasodott az 

emberi gonoszság a földön. Azt is írja a Biblia, hogy az ember szíve gondolatának 

minden alkotása szüntelen csak gonosz. Nem törődtek az emberek az Isten 

szavával, az Isten Igéjével. Élték a maguk életét. Csak nézték-nézték, amint Noé 

építi a bárkát. Ugyanis Noé Istennel járt. Ő és az övéi kegyelmet találtak. S Noé 

építette a bárkát. Engedelmes volt Istennek. Nem filozofálgatott, mint a mai 
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ember: mire való az? Miért kell most bárkát építeni? A mai ember is 

kérdezősködik. Éppen úgy kell érteni az Igét? Igen! Éppen úgy, ahogy olvasod!  

A bárka tartja meg az embert, az egyházban (bárkában) levő Úr Jézus 

Krisztus, aki a Fő. Általa van megtartatásunk a bárkában, az egyházban. Ezt a 

bárkát építenünk kell. A világ minden nevetgélése ellenére! Mondják a világ fiai és 

leányai: Miért annyit imádkozni?!  Miért annyit olvasni az Igét?! Elpazarolt idő!  S 

te mégis imádkozol, mert a szíved húrjai rezdülnek Isten szavára, és csodálatos 

dallamok jelennek meg, éppen úgy, mint amikor énekeltek a lányok, vagy ifjaink 

és mint ahogy mi énekelünk a templomban. Így éljük meg az Úrral való 

közösséget. Olvassuk az Igét és nem tudunk elég hálásak lenni, hogy van tanács 

számunkra, nem marad néma.  Az Ige szerint rendezhetem életemet és áldott 

leszek. Isten szava szerint élni – ez a fontos! 

Abban az időben, Noé napjaiban nem így éltek az emberek. Önzők, 

szeretetlenek voltak. Élték a maguk életét. Azt mondja az Ige, hogy ettek, ittak, 

adtak, vettek, építkeztek, ültettek, házasodtak. Ma is ez van. Eszünk, iszunk, 

építkezünk, adunk, veszünk és házasodunk. Nem az a baj, hogy ez mind megvan 

az ember életében! Az a baj, hogy vannak emberek, akik ezt Isten nélkül 

cselekszik. Nem figyelnek Isten szavára, tanácsára. Úgy esznek, isznak és úgy 

árulnak és vesznek, úgy építenek, vagy ültetnek és úgy házasodnak, hogy nem 

kérik az Isten tanácsát és áldását. Az ember a maga értelmére hagyatkozik. 

Jobban tudja már, mint az Isten. S mégis tehetetlenül áll egy tűzvész, egy 

katasztrófa után, amikor emberek sokasága meghal, vagy a gyógyíthatatlan 

betegség előtt. Nem mindegy, hogy Istennel járunk-e, mint Noé, mert akkor 

imádkozva, Isten parancsai szerint élve, megtartatásunk van a bárkában. S ha 

hallod Isten szavát, hogy menj be a bárkába, akkor nem mész el a templom 

mellett. Amikor hallod, hogy menj be a bárkába, nem fogsz dolgozni, hanem 

megszenteled a nyugalom napját az istentisztelet és az azutáni, otthoni imádságos 

életed által.  Amikor azt hallod, hogy menj be a bárkába, akkor nem azt mondod, 

hogy a Biblia egy ósdi könyv, hanem olvasod és aszerint élsz. Ha nem vesszük 

komolyan Istennek az Igéjét és kinn maradunk, akkor jön az árvíz. Nem úgy, hogy 

kiönt a Sebes-Körös, hanem jön a bűneid árja, vágyaid és elképzeléseid árja és úgy 

elmerülsz, hogy nem lesz menekvés. Hacsak meg nem térsz az Úrhoz!  
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Azt is hallottuk, hogy úgy lesz az Úr visszajövetele, mint a Lót napjaiban. Azt 

írja az Ige, hogy megtelt a föld erőszakoskodással. Minden test megrontotta 

útját a földön. A föld romlott volt Isten előtt.  

Hogyne lett volna romlott, hiszen Sodoma és Gomora telve volt szexuális 

perverziókkal. A homoszexualitás a tetőfokára hágott. 

S ma?! Svédország püspöknője bevallotta, hogy leszbikus. S ugyanő le 

akarja vetetni a templomokról a keresztyén jelképeket és helyükbe félholdat akar 

tetetni, hogy a bevándorló muzulmánok jól érezzék magukat. Megdöbbentő, 

Testvéreim!  

Akkor is Sodomában és Gomorában ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, 

építettek. És nem olvasunk arról, hogy házasodtak volna. Éppen, mint ma! Csak 

úgy összeáll és együtt él a fiatalok nagy része szülői engedéllyel. Mi ez, ha nem 

paráznaság! Ez pedig Isten szerint büntetendő! 

Sodoma és Gomora elpusztult. Ha abban az időben megkérdeztük volna 

őket a pusztulás előtt, mai szóhasználattal mondva, elmesélték volna, hogy kitűnő 

mezőgazdasági terveik vannak. Építészeti és városfejlesztési terveikről is beszéltek 

volna. Meg arról, hogy hogyan szeretnél kiaknázni a környék altalajkincseit. Senki 

sem gondolt az ítéletre. 

Vegyük komolyan az Igét, még akkor is, ha a világ bolondoknak tart 

bennünket. Ugyanis Isten a világ bolondjait választotta ki, hogy a világ bölcseit 

megszégyenítse. S hogy megszégyenült már ez az istentelen világ!  

Mi lett a Noé idejében? Elpusztultak az istentelenek özönvíz által. 

Mi lett Lót napjaiban? Elpusztult Sodoma és Gomora kénköves eső által. 

Viszont megtartatása van azoknak, akik készülnek az Úr visszajövetelére. 

A Jelenések könyvében olvassuk a Bárány menyegzőjéről: „És hallám, 

mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizeknek zúgását, és mintegy erős 

mennydörgésnek szavát, mondván: Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi 

Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, 
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mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát…” (Jel 

19,6-7).  

Készülsz-e erre a menyegzőre? Várod-e? 

       Ámen. 

Biharszentjános, 2015.11.08. 

         Csomay Árpád. 

  


