
 

BUDAKER OSZKÁR soproni evang. lelkész igehirdetése:  
ádvent 2. vasárnapján.

Luk. 17. 20-30.
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Uj Jézus Krisztusban! 

Az ádventi időszaknak kettős jellege van. Az ádventi prófétának, 
Keresztelő Jánosnak szózatával: "Térjetek meg, mert elközelitett a 
mennyeknek országa” , utal ennek a világnak egész nyomoruságára, ön
magával való tehetetlenségére, arra, hogy ez a világ igenis rászorul 
arra, hogy Isten közeledjen feléje és uralmának itt a földön való 
megalapitásával elüzze innen a pusztulás, szennynek és bünnek boldog
talanságot termő sötét hatalmait, összetörje azok uralmát. A másik 
jellege az ádventi időszaknak az, hogy amikor előkésziti a karácsony
nak, Jézus születése emlékünnepének méltó megünneplését és igy min
den figyelmet, minden gondolatot arra a csodálatos eseményre irányit, 
hogy Isten fia az idők teljességében eljött az emberek közé, ugyanak
kor mélységes komolysággal utal arra is, hogy azt az első eljövete
lét, az első ádventet majd egyszer követi egy második eljövetele, az 
utolsó ádvent, amikor az ember Fia eljön az ég felhőivel nagy hatalom
mal és dicsőséggel. Amit az ádventi idő egyik jellege szerint hirdet, 
ti. Isten országának elközelgése, azóta tulhaladott üzenet, hiszen 
Jézus első eljövetélével Isten országa gyökeret vert itt a földön és 
azóta is ugy beszélünk róla, mint jelenvaló valóságról. És mégis, ami
kor felolvasott szentigénkben felhangzik a kérdés: "Mikor jó el az 
Isten országa?", akkor ez a kérdés valami fájdalmas viszhangra talál 
mibennünk, mert hiszen ennek a világnak külső képét tekintve ugy lát
juk, mintha ez a kép nagyon-nagyon kevéssé tüntetné fel Isten ural
mát, azaz az embereknek Isten előtt való teljes megalázkodását és 
azért bizony mibelőlünk is feltörne a sürgető, vágyakozó kérdés: "Mi
kor jön el már egyszer teljesebben, diadalmasabban az Isten országa?" 
Szentigénk megadja a választ. Egyszersmind azonban közelebbről fog
lalkozik az ádventi üzenet másik vonásával is, amely Krisztus ujra va
ló eljövetelére utal és ha nem is jelöli meg pontosan annak időpont
ját, annyit erre vonatkozólag mégis mond, hogy akinek füle van a hal
lásra és szeme a látásra, az eleget érthet belőle.

Jézus szavai tehát ma ezt a két kérdést állitják előtérbe:
1. / Mikor jő el Istennek országa?
2. / Mikor jó el az embernek Fia?

1./ Az elsőt: "Mikor jó el az Isten országa?" - a farizeusok 
kérdezték Jézustól. És ne gondoljuk, hogy ez a kérdés nem szakadt fel 
szivük mélyéről és nem tükröztetett vissza őszinte vágyakozást. A fa
rizeusok várták, kivánták Isten országának eljövetelét, csak tévesen 
gondolták el annak megvalósulását. Ők azt hitték, hogy Isten majd 
földrengető eseményekkel kapcsolatban állitja fel uralmát, összetör 
mindent, ami utjában van, megszüntet minden tökéletlenséget, fonáksá
got, gonoszságot lenn a földön, elhallgattat minden jajt és panaszt, 
ujjáteremti ezt az egész teremtett világot; egyszóval, ők ugy képzel
ték Isten országa eljövetelét, mint egy nagyszerü isteni szinjátékot, 
amelynek minden ember, akár örömében ujjongva, karjait rajongva tárva 
eléje a mennyei királynak, akár félelmében jajgatva, bünei tudatában



a mellét verve, de mégis minden ember tanuja lehet. Ezt a reménysé
get Jézus kénytelen eloszlatni és megteszi ezt a határozott kijelen
téssel: "Isten országa nem szemmel láthatólag jó ele” És ez az inte
lem szól nekünk is, akik bizony látva ennek a világnak sok-sok ba
ját, megriadva annak ijesztő gonoszságától, a farizeusokéhoz hason
ló kivánságtól eltöltve akárhányszor sóhajtozva kérdezzük szintén: 
"Mikor jő el Isten országa." Nos, Testvéreim, amikor szived mélyéig 
elcsüggeszt ennek a világnak egész bukott, megváltatlan állapota; 
amikor ma különösen kiütközik az emberiségnek egész elvetemedettsége 
és egyes nagy, égbekiáltó bünesetek csak mintegy egyes felfakadó ke- 
levények a tetőtől-talpig beteg testen; amikor a számtalan szépen ki
eszelt terv és elgondolás ellenére is képtelen az emberiség arra, 
hogy véget vessen az un. gazdasági válságnak, a társadalmi nyomoru
ságnak és mindegek láttára elhatalmasodik rajtad a rettenetes gon
dolat, hogy csődöt mondott a keresztyénség, mert nem tudta gyökere
sen megváltoztatni ennek a világnak a képét, és üres szólam az, hogy 
Jézus eljövetelével megvalósult Isten országa a földön, akkor szol
gáljon megnyugvásodra és óvjon meg a keserü csalódástól, hogy Jézus 
világosan megmondotta: ”Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő 
el." Hiu ábránd arról álmodozni, hogy ebből a világból majd egyszer, 
az örökkévalóság bekövetkezése előtt, ujra paradicsom válik, hogy 
majd egyszer, ha lassan is, de eljön az idő, amikor majd mindenki 
megtér, felhagy a bünözéssel és a gyülölet és önzés helyett a szere
tet és önzetlenség veszi át itt az uralmat, és még hiubb ábránd, ha 
emberek ezt hiszik, hogy ennek az állapotnak siettetésében nekik kell 
Istennek segitségül sietniök nagyszerü intézménnyel, szövetségek és 
egyesületek létrehozásával, bölcs törvények alkotásával, Nem, az 
Isten országa nem szemmel láthatólag jő el uj világrend, uj emberi
ség képében; amig ez a világ fennáll, hozzátapad a külső-belső nyomo
ruság, keresztülgázol rajta bün és gonoszság, sőt a szentirás világos 
tanusága szerint ez a bün és gonoszság mindinkább növekedni fog , mig 
tetőpontját éri majd el az idők végén. De éppen, mivel ezt tudnunk 
kell, nem szabad csüggednünk és nem szabad elfáradnunk az igyekezet
ben, hogy mi mégis tagjai legyünk Isten országának. Mert ez az or
szág mégis itt vann. És neked igenis igyekezned kell, hogy abba be
lépj, Hogy hol keressed? Ne gondold, hogy az egyház közössége egy Is
ten országával, sokan tartoznak hozzá, akiket csak az füz hozzá, hogy 
beleszülettek és csak azért maradnak tagjai, mert kilépni belőle res- 
telnék, vagy pedig mert annyira nem fontos nekik egyházuk, hogy mind
egy nekik, hozzátartoznak-e, vagy sem. Ne is keresd az Isten orszá
gát itt vagy ott, ebben a körben, vagy abban, ebben vagy abban a kö
zösségben, amelyet egy-egy személynek a varázsa divatba hoz, vagy 
amelynek tagjai maguknak akarnák kisajátitani az Isten országát. Kü
lönben megeshetik, hogy a sokfelé való keresgélés közben nem jut hoz
zá a lelked ahhoz a belső csendhez és elmélyedéshez, amely szükséges 
hozzá, hogy Isten országa megvalósuljon ott, ahol ebben a jelenvaló 
világban egyedül valósulhat meg, ti. magában a lélekben, a belső em
berben. Ezt mondja Jézus, amikor igy szól: "Sem azt nem mondják: ime 
itt, vagy ime ott van; mert ime az Isten országa tibennetek van.” 
Azért tévedsz Testvérem, ha panaszkodsz, hogy ebben a világban nem 
található meg Isten országa. Itt van mégis, hála legyen érte Isten
nek, itt volt mindig és itt van ma is egyeseknek a lelkében és dia
dalmasan kellene kibontakoznia a magad lelkében is. Hogy ez hogyan 
történik meg? Ugy, hogy Isten feltétlen uralomra jutna lelkedben 
egész hatalmával, egész kegyelmével, te pedig feltétlenül meghajol
nál Előtte és engednéd, hogy belülről irányitsa életedet. Óh, akkor
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nem keseregnél többé, hogy ebben a világban olyan kevéslátszatja 
van Isten országának, mert Te megtapasztalnád egész boldogságát, amely 
polgárának osztályrésze. Megtapasztalnád hatalmát, amelynek segitsé
gével meg tudnád tenni, amire a magad ereje nem elégséges, meg tud
nál küzdeni büneiddel, sőt, mi több, meg tudnád ismerni büneidet, 
szembefordulnál önzéseddel, mely ujra és ujra elválaszt embertársa
idtól, kinyitná a szemed, mennyi hiábavalóságra vesztegetted idődet, 
erődet, a bünbánatban megtisztult lelked ellentállhatatlanul követel
né a maga jogait, mindezt Istennek gyengeségedet, hiuságodat, gyar
lóságodat összetörő hatalmának hatása alatt, és megismernéd az Ó ke
gyelmét. Megtapasztalnád, amikor nyugalmat adna szivedbe, ha mások, 
még magad sem tudod megbocsátani egy-egy vétkedet, amelyet elkövet
tél. Megtapasztalnád, hogy felemel és erősit, amikor gondok alatt 
roskadozol, fájdalomtól, bánattól gyötörten majd kétségbeesel. Nem 
sujtana le akkor a világ gonoszsága, tudnád mégis, hogy eljött az 
Isten országa, hiszen a lelkedben hordanád és onnan diadalmasan nyul
na más lelkek után is. Nem sujtana le akkor a világ gonoszsága, még
is, mint minden igaz tanitványa Jézusnak, élne benned a vágy, hogy 
Őt, akivel imáidban, láthatatlan jelenlétének bizonyosságától eltel
ten, annyiszor összeforrsz, lássad szemtöl-szembe is és azért fel
feltörne belőled a kérdés: "Mikor jő el az embernek Fia?"

2./ Testvéreim, ki-ki közöttünk fogja tudni, hogy amit Is
ten országának a lélekben való megvalósulásáról mondottunk őreá vo
natkozólag is valóság dolga-e már. Akinél nem,igy áll a dolog, bár 
döbbentené meg az Isten igéje, amikor arról szól, hogy az embernek 
Fia igenis vissza fog egyszer térni, döbbentené meg különösen az a 
körülmény, hogy ez az utolsó ádvent hirtelen tör majd be ebbe a je
lenvaló világba, miként a felvillanó villámlás az ég alján. Hogy mi
kor, nem tudja senki, még az angyalok sem, egyedül az Atya. Mégis 
közelebbről határozza meg Jézus visszajövetelének idejét azáltal, 
hogy vártak egyes jelekre, amelyek azt megelőzik. Az egyik ez: "Előbb 
sokat kell néki szenvednie és megvettetnie a nemzetségtől." Ez meg
történt. Megtörtént kortársai részéről és ha szavait az ezután kö
vetkező időkre értjük, megtörtént azóta is. Ha a mai emberiséget, 
egész életirányát, élettartalmát, célkitüzéseit és küzdelmeit vala
ki röviden jellemezni akarná, azt nem tehetné meg találóbban, mint 
a ténynek megállapitásával: "Jézus Krisztus megvettetett e nemzet
ségtől." És ebben már bennefoglaltatik a másik jel is, amely az em
ber Fia utolsó eljövetelének idejét közelebbről határozza meg. Ez az 
emberek elvakultsága, amellyel a világnak adván el magukat, vesztük
be rohannak. Az ember Fiának napján ugy lesz, mint volt az első két 
nagy istenitélet idején, az özönviz bekövetkezése és Sodorna elpuszti
tása előtt. Az emberek ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek, vet
tek, adtak, ültettek, épitettek, szóval belevetették magukat ennek 
az életnek az árjába, élvezték, ami élvezettel megkinálta őket, be
rendezkedtek itt, mintha mindig is itt maradhatnának, törődtek min
dennel, ami a testi élet kényelméhez hozzátartozik, kergettek mindent 
amihez vágyakozásuk hozzátapadt, csak egy valamivel nem törődtek, a 
lelkük sorsával és csak egyvalamit kapcsoltak ki teljességgel az éle
tükből, az élő Istent. És azután eljöve az özönviz és mindenkit el
veszte; illetőleg tüz és kénkő esett az égből és mindenkit elvesz
tett. Szóval, amikor a legnagyobb biztonságban ringatták magukat az 
emberek és a legkevésbé törődtek a szent Isten haragjával, akkor suj
tott le ez a harag őreájuk és söpörte el őket az itélet. Testvérem,



jól vigyázz, hogy mit mond Jézus! A régi történeteket azért ujitja 
fel, hogy hozzáfüzze: "Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az em
bernek fia megjelenik." Mit tesznek ma az emberek? Nem tudnád talá
lóbban megmondani / minthogy ismételd Jézus szavait: "Esznek, isznak, 
házasodnak, férjhez mennek, vesznek, adnak, ültetnek, épitenek."
Hogy ezt teszik, nem baj. De amint Jézus ezeket a szavakat egymás
után kimondja, abban bennerejlik, hogy csak ezt teszik és ugy te
szik, mintha mindig is megtehetnék és ez már végzetes dolog. Mert 
ott a fenyegetés: "Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek 
fia megjelenik." Te magad döntsd el, hogy vajjon messze lehetünk-e 
még attól a naptól. De döntésednél vedd számba a nyomoruságnak száz 
faját, amely most szerteszét erre a világra nehezedik és amelyeket 
ug y  is fel lehet fogni, mint Isten itéletének előjeleit. És vedd 
számba azt is, hogy erre a nyomoruságra az emberek nem ugy felelnek, 
hogy zsákba öltöznének és hamut szórnának fejükre, hanem istentele
nek szövetségébe tömörülnek és öklüket rázzák ég felé, nyilt harc
ra szólitják annak Urát. Mikor jő hát el az embernek Fia? Ugy lehet, 
Testvérem, hogy hamar, nagyon is hamar!

Ezt pedig szentigénknek beszédeképpen nem azért hallottad, 
hogy hidegvérrel rövidesen napirendre térj fölötte, Hanem halottad 
azért, hogy amikor mint a felvillanó villámlás az ég alján, rád tör 
az ember Fiának napja, ne mondhassad, Ő kegyetlenül nem figyelmez
tetett erre és azért igazságtalanul sujt kárhoztató itéletével. Leg
főképpen pedig azért hallottad, hogy még idejében keressed Isten or
szágát, még idejében adj helyet Isten uralmának a szivedben, hogy 
mint az Isten országának polgára, ne légy kénytelen többé akár fá
sultan, akár titkos vággyal kérdezni: "Mikor jő el Isten országa", 
viszont a Mesterrel szemtől-szembe való találkozást kivánva, öröm
teljes, türelmetlen várakozással kérdezhessed: "Mikor jő el az ember 
Fia?"!

Ámen!
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