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"M  á t é 11: 11-19."

Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

Vannak igék, amelyek egészen világosan beszélnek és olyan 
kérlelhetetlenül szemébe mondják az embernek az igazságot, mint 
annak idején Nátán próféta Dávidnak: "Te vagy az, az ember!" - aki 
büne miatt méltó az itéletre! /II. Sám. 12: 7 ./ Ez a mai ige nem 
olyan átlátszó. De akinek van füle a-hallásra, az ebből is egészen 
világosan megértheti, mit akar neki mondani az Isten. Közelebbről, 
akit illet vagy ha éppenséggel téged illet, megértheted, megtudha
tod belőle,

MIÉRT VAGY MÉG MINDIG KIVÜL A MENNYEK ORSZÁGÁN?
1/ Gyermekek játszanak a piacon. Játszanak lakodalmat, si

polnak, hivogatják többi társukat, hogy játszanak velük. De azok 
huzódoznak, nem akarnak velük tartani, mint aféle szeszélyes gyer
mekek, akiknek nem tetszik a játék. A játékosok erre más játékkal 
próbálkoznak. Temetést játszanak, siralmas énekkel utánozzák a 
nagyokat. Ezzel csalogatják a játékhoz a többieket. De ez is hiá
bavaló, ez a játék sem tetszik. Ezeket a szeszélyes gyermekeket 
állitja oda Jézus népe elé szemléltető példának: lám, ilyenek 
vagytok ti, nem lehet kedvetekre tenni. Eljött Keresztelő János - 
nem kell nektek. Eljöttem én, az embernek Fia - én sem kellek nek
tek! Keresztelő János komor, sanyargatja magát, lemond az élet 
örömeiről, kemény szivvel bünbánatra hiv és ti azt mondjátok: ör
dög van benne, vagyis bolondnak jelentitek ki. Én örömöt hozok 
nektek és azért részt veszek a ti örömeitekben is, eszem és iszom 
veletek. Ti erre ezt mondjátok: ime a nagyétü és részeges ember, 
a vámszedők és bünösök barátja. Nem lehet nektek kedvetekre tenni.

Jézus népének ez az értetlensége, közönyössége, megkeménye- 
dettsége pedig azzal a következménnyel járt, hogy a nép zöme ki
vül rekedt a mennyek országán! És ma ugyanaz a helyzet: az embe
rek nagy többsége kivül van a mennyek országán. Hogy miért? Keresz
telő János, a sötétkedélyü, lemondást követelő bünbánati prédiká
tor persze hogy nem kell. Bolond, aki ezt az amugy is nyomorusá
gos életet szegényes örömeinek megtagadásával még szegényebbé akar
ná tenni. De miért nem kell Jézus, akitől annyira meg lehet tanul
ni az örömöt, hogy apostola bilincsek között is valósággal ujjong: 
"Örüljetek az Urban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!" /Filipp. 
4: 4 ./ Nos, az örömöt szivesen elfogadná Tőle a ma örömtelen embe
re is. De megbotránkozik rajta éppen ugy, mint Jézus kortársai, 
hogy Ő a bünösök barátja és c s a k  a bünösöknek a barátja és 
c s a k  a bünösöket kinálja meg örömével. Ha igaz embereket tobo
rozna maga körül, óh akkor tolakodnának körülötte, akik természe
tes, hogy igaz, derék embereknek tartják magukat. De bünösnek ki 
akarna tekintetni? Bünös voltát ki akarná leplezetlenül akár csak 
önmaga előtt is elismerni? Hát ezért vannak a legtöbben ma is ki- 
vül a mennyek országán, és van kivül rajta ebben a gyülekezetben 
is mindaz, aki megbotránkozik a bünösök barátján.
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2/ Mit veszit az ilyen? Magát az Istent! Mert a mennyeit or
szága nem valamilyen földöntuli álomország, amelynek kapuja leg
feljebb a siron tul tárul fel az ember előtt. Nem. A mennyek orszá
ga itt van ezen a földön mindenhol, ahol ura, az Isten Ur az embe
ren és az egész életének Neki szentelésével, a családban és a mun
kahelyen, ünnepnap és hétköznap, minden öröm hálás élvezésével, 
minden kereszt türelmes hordozásával szolgál Neki, Istennek. De hi
szen akkor sokan polgárai a mennyek országának, mert sokan hajto
gatják: Istenem, jó Istenem! Mégsem övék az Isten! Sokan imád
koznak, hivogatják nyomoruságukban. Mégsem hallgat rájuk. Mert nem 
fogadja el azokat, akik a bünösök Megváltójának megkerülésével a- 
karnak eljutni Hozzá. Nem lehet a történetet visszaforditani. A 
világ történetével sem lehet ezt megtenni, de az Isten országáéval 
sem. Nem lehet visszamenni abba az időbe, amikor még nem jött el 
az ember Fia. Az az előkészités ideje volt. Akkor ”a próféták mind
nyájan és a törvény Jánosig prófétáltak” , hirdették, hogy majd el
jön az Isten küldöttje, Aki szabaddá teszi az utat Isten felé, 
mert megszerzi az ö kegyelmét a méltatlan emberek számára. Keresz
telő János is még az előkészités idejének emberei közé tartozott. 
Innen érthető meg Jézus rejtélyes szava: "Bizony, bizony mondom 
néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Ke
resztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyeknek országában, na
gyobb nálánál.” Nagy ember volt, Jézus szemében is, nagyságát még 
ma is el kell ismernie még annak is, aki szavára nem hajlik. Mégis 
csak az előkészités idejében élt benne. Az az Illés volt, akinek 
a régi prófécia szerint utegyengetőnek kellett eljönnie az Ur e- 
lött. /Mal. 3: 1./ De ő is csak várt. Várta az uj életet, amelyet 
hoz majd, akiben Maga az Isten jön el az emberek közé, várta a bün- 
bocsánatot, amelyben Isten magához öleli a Hozzá vágyókat, várta 
a Szentlelket, amellyel megajándékoztatnak az Isten országának pol
gárai. De ebbe az országba maga nem lépett be.

Igy kivül van ezen az országon ma is mindenki, aki nem a bü
nösök Megváltójának kezén lépi át küszöbét. Ugylehet tehát, kivül 
vagy rajta te is. Testvérem. Azt mondod, nem nagyon érzed ennek hát
rányát, éppen olyan jól megvagy, mint mások, a kegyesek, akik ál
landóan Krisztust szólongatják, talán még jobban is náluknál, mert 
nem nagyon veszed észre, hogy Isten különösképpen megáldaná keser
ves küzdelmüket az élettel? Lehet, hogy látszólag igazad van. Lát
szólag! Mert a Krisztus hivei meg vannak áldva. Kemény sorsukban 
is meg vannak áldva. Szenvedéseikben is náluk és velük és közöttük 
van az Isten. A többi két nem fogadja el Isten. És ez szörnyü do
log. Mert mindent el lehet birni ezen a világon. Még a legkedve
sebb ember elvesztése felett is csak ritkán szakad meg a s z í v . De 
nem lehet birni az életet Isten nélkül. Egyszer, ha előbb nem, hát 
a halál órájában, mindenkit elfog az iszonyat, ha ráébred arra, 
hogy távol van az Istentől.

3/ Hogyan lehet ezen változtatni? "A keresztelő János idejé
től fogva mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért és 
az erőszakoskodók ragadják el azt” - mondja Jézus. Végzetesen fél
reérti ezt az igét, aki ugy értelmezi, hogy Istent erőszakkal ma
gához lehet kényszeritenie az embernek. Megpróbálták már sokai, vé
resre dörömbölték az öklüket az Isten kapuján, a kimerültségig si
kongattak utána, de a kpu zárva maradt, az Isten nem felelt. Kény
szeríteni Őt, erőszakkal rábirni, hogy jöjjön hozzánk, tekintsen 
ránk kegyelmesen, fogadjon el bennünket gyermekeiként, nem lehet.
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Ő magától jön, magától ajánlja fel nekünk, hogy Atyánk lesz, megbocsát nekünk minden vétket, amellyel szentségét megsértettük, ember
társainkon sebet ütöttünk, Önmagunkat szégyenbe vittük. De csak Jé
zus Krisztusban ajándékozza nekünk Magát és minden atyai szeretetét. 
Aki ki akarja kerülni, az előtt égig ér a fal közte és az Isten kö
zött. Ezt a falat semmiféle erőszakoskodással le nem bonthatjuk. Mi 
csak téglát téglára rakhatunk ezen a falon és tesszük is szorgalma- 
 san mindenegyes bününkkel, amelyre nem kaptunk bocsánatot Krisztu
sért. És mégis az erőszakoskodóké a mennyeknek országa, Maga az Is
ten! Azoké, akik erőszakoskodnak önmaguk ellen. Bizony hihetetlen 
erőszakra van szükség ahhoz, hogy valaki felülkerekedjék önhittsé
gén, elbizakodottságán, emberi gőgjén és nagyon-nagyon alázatosan 
vallja meg: elveszett ember vagyok, ha a bünösök Barátja bünbocsá- 
natával nem segit rajtam! Szinte vérre menő erőszakra, önmaga ellen 
van szükség ahhoz, hogy valaki egyszer s mindenkorra lemondjon ar
ról, hogy csak maga legyen ura az életén és ne akarjon mást tenni, 
mint szolgálni és engedelmeskedni Istennek életben és halálban.

De hol van a biztositéka annak, hogy ha v.alaki erre rászánja 
magát, nem esik áldozatul szörnyü önámitásnak, hogy érdemes önmagán 
és minden földhöz kötöttségén erőszakot venni, hogy ezzel igazán el
nyeri az Istent? "Igazoltatik a bölcseség az Ő fiaitól” - mondja 
Jézus. Az értelme pedig ennek a rejtélyesen hangzó igének ez: a böl
cseség az az isteni bölcseség, amelynek úgy tetszett, hogy csak Jé
zus Krisztuson át juthasson el valaki Istenhez, lehessen neki Iste
ne. Csak a bűnösök Barátján és Megváltóján át. Ez ellen a bölcseség 
ellen hiába lázadozik emberi okoskodás. Fiai, azok, akik meghajol
nak előtt és követik, maguk igazolják valóban csodálatos isteni böl- 
cseségnek. Igazolják pedig életüknek azzal a megujulásával, amelyen 
a mennyek országában keresztülmegy. /?/ Ujul az életük befelé és ki
felé egyaránt. Befelé megszünik az üresen kongó hivogatása Istennek 
és megélik: itt az Isten az életemben. És ez az a békesség, az a 
csodálatos lelki kiegyensulyozottság, amelyet méltán irigyel a vi
lág az Isten gyermekeitől. Fanyar irigységében gyakran illuziónak 
mondják. Ha ismered, tudod, hogy nem illuzió. De kifelé is kitűnik, 
hogy a mennyek országa nem illuzió. Mert a lélek tüze nemcsak a 
nyugtalanságot égeti ki a szivből, hanem égeti és égeti szakadatla
nul azt is, ami bün és gonosz abban. És tisztítja a bölcseség fiait 
szent néppé, világ világosságává, a romlott világ kovászává, amely
ből el ma is. Ha ezt a megtisztulást ismered, erről is tudod, hogy nem illuzió.

Akinek van füle a hallásra, hallja. Aki a mennyek országán 
még kivül van, hallja meg, hogyan lépheti át a küszöbét. Az ádvent 
kitárja előtte kapuját. A bűnösök Barátja hívogatja. Áldott az ád
ventje, akinek életébe Vele együtt eljő a mennyek országa!

Ámen!


