
 

2022. november 27. – Advent 1. vasárnapja – Mt 24,37-44  

Úrjövet? 

 
A keresztény vallás három „Úrjövetről” beszél: Az „Isten Fia” születik az első adventen, a 
büntető „Emberfia” jön el a külön ítéleten, amely mindenkinek a halála után következik, és a 
végítéleten is ő jön el. Szól hát a riadó: „A halálotokra és a végítéletre emlékezve 
virrasszatok!” Úgy szól ez a nóta, mint megannyi fenyegetés... De mi van a betlehemi 
Jézussal? 

1) Végítélet 

A szinoptikusok (Máté, Márk, Lukács) egymással versengenek, és vérszomjas történetekben, 
apokaliptikus rémségekben mesélik el a „parúziát” (Jézus második eljövetelét), amikor is a 
világmindenség erői összeomolnak, az emberiség, mint egykor a vízözönben, most a 
tűzözönben elpusztul, és a régen és akkor meghaltak mind feltámadnak, és a rettenetes Bíró 
színe előtt megítéltetnek. 

A jók jobbra át: „Befelé a mennybe!”, a gonoszak balra át: „Menjetek a pokolba!” Mindezt 
Dániel könyvének „Emberfia” nevezetű Királya intézi. Jézus? 

2) Külön ítélet 

A középkori teológusok szentírási alapon kidolgozták az ember halálakor bekövetkező isteni 
ítélet tanát is. Ugyanaz az esemény játszódik majd le a halálunkkor, a külön ítéleten, csupán 
a test feltámadására még várni kell a végítéletig. És nekünk virrasztanunk kell éjjel-nappal! 
Elgondolkodni a vízözön történetén. Jahve-isten sokallotta a nép bűneit, és eldöntötte, hogy 
elpusztítja a rosszul sikerült emberiséget. Kivéve Noét és családját, akik jók voltak. Noé építi 
a bárkát, a nép pedig kineveti őt. Az emberek esznek-isznak, házasodnak. De megérkezik a 
vízözön és a végpusztulás. Ha mostanában jönne el a végítélet, mondjuk egy harmadik 
világháború vagy atomháború alakjában, most is lennének, akiket ott hagynának a mezőn 
vagy malomban, mert nem férnek be a kiváltságosok bárkájába. Ezért jó, ha tudjuk, hogy a 
halál mint a tolvaj érkezik, és minket is elvisz, vagy a külön ítéleten, vagy a végítéleten. 

3) Gyermek születik 

Szerencsére az evangéliumi elbeszélés szerint a vérengző Emberfiának a születése mesének 
bizonyult. Biztos vagyok benne, hogy a „végítéleten” és a „külön ítéleten” is mesének fog 
bizonyulni. 

Mert az ilyen istenkép, Jézus-kép nem más, mint szadista, uralomtól torzult, bosszút lihegő 
emberek képzeletének szülötte. 

Én egy Gyermek születésének ünnepére készülök, nem egy Úr-jövetre! Egy Gyermek 
születésére, aki az igazi emberfia. Én egy atyai, szerető Istennel való találkozásra készülök a 
„külön ítéleten” is, és a „végítéleten” is, aki nem a bűnösök gyilkosa, hanem azoknak is 
megmentője. 

– Tisztelt Evangéliumírók! Nem akarok félelemmel-rettegéssel virrasztani! Hanem szeretnék 
édesdeden aludni, amikor annak ideje van (ha van!), és felkelve éber akarok lenni arra a 
szeretetre, amely egy rongyos istállóban egy kicsi Gyermek mosolyából sugárzik felém. 
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