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Keresztyén Testvéreim! Szeretteim az Ur Jézus Krisztusban!
                                            

1./ Sorsdöntő pillanat érkezett el Keresztelő 
János működésében. Nagy izgalom, mélységes megrendülés tá- 
madt a zsidók között.  É rezték a lelkiismeret sulyát, Isten 
közelségét. Érezték  azt, hogy valami fog történni! Talán-ta-  
lán itt van már a Messiás! Talán ő az, aki ezt a nagy megmoz
dulást inditotta! Különösen a papoknak és a lévitáknak  kell- 
lett ezt érezniük, akik tudták, hogy a Messiásnak el kell 
jönnie. Ezért indultak e l  Jeruzsálemből Béthabarába, amely a 
Jordánon tul volt és nagy kíváncsisággal kérdezték Jánostól: 
"Te kicsoda vagy? Illyés vagy-é te? A próféta vagy-é te?" De 
Keresztelő János mindezekre a kérdésekre nem-et mondott : ”Nem 
én vagyok a Krisztus!” Azután türelmetlenül tovább faggatták, 
hogy meg tudjanak felelni azoknak, akik őket elküldték. "Ki
csoda vagy? Mit mondasz magad felől?” János kiáltó szónak 
mondja magát és hogy ő az Urnak csak utegyengetője. Erre még 
egy kérdést tesznek fel a papok és a léviták: "Miért keresz
telsz?" Mert ha ő Illyés, vagy Mózes, vagy valami próféta, ak
kor joga lenne hozzá. De, igy, ha ,se nem Illyés, se nem Mózes, 
sem nem próféta, egyenesen bünt cselekszik és nincs módjában 
keresztelni. Különben is botrány volt ez a számukra és mély
séges megvetést érezve iránta, szörnyen felháborodtak! Keresz
telő János arra is nyugodt lélekkel tudott választ adni,mert 
minden cselekedete mögött teljes alázatosság rejlett:"Én viz- 
zel keresztelek, de, köztetek van, akit ti nem ismertek." A 
többi három evangélistánál ugy olvassuk, hogy ”Ő Szent lélek
kel és tüzzel keresztel. "/Mt.3,11; Mk.1,8. Lk.3,16./ Sőt Já- 
nos, annyira megalázza magát, hogy még rabszolga munkára sem 
képes Jézussal szemben. Igy mondja: "Nem vagyok méltó, hogy 
saruja szijját megoldjam."  

v Keresztelő János többnek sejthette volna ma
gát, mint aminek nevezte magát. Mert ha gondolunk Jézus sza
vára, amelyett később - Keresztelő János Heródes börtönében 
való tartózkodása idején - a sokasághoz intézett, miközben 
megkérdezte tőlük; mit látni mentek ki a pusztába, akkor fog- 
juk tudni értékelni méltóságos hivatását, amelyet Jézus Maga 
igy jelölt meg: "Bizony mondom néktek, prófétánál is nagyon- 
bat!"/Máté 11,9./

2./ Azonban mi most mégsem Keresztelő János 
nagyságára figyelünk, hanem a bizonyságára. Különösen erre a 
szavára: 

 ”Köztetek van, akit ti nem ismertek!”
      



        Sulyos vád ez nemcsak azokhoz, akik Jézus korában éltek, hanem minden idők emberéhez. A sorsdöntő pilla
nat elérkezett a m i életünkben is! De érezzük-e a lelki-
ismeret sulyát? Érezzük-e az Isten közelségét? Befogadjuk-e Azt, Aki minket is meg akar ujitani? Kitárjuk-e szivünk aj-
taját Az előtt, Aki Isten mérhetetlen áldását akarja nekünk
hozni? Ugyan ki volna az közöttünk, aki ne szorulna rá erre  
az áldásra! Testvéreink,ez nem az első karácsonyunk,,amelyet 
most megint meg akarunk ünnepelni. Mindenki tudja, hogy már 
hányadikat ünnepli. És jaj azokhak, akikhez Keresztelő János 
kénytelen ezt mondani:"Köztetek van, akit ti nem ismertek!” 
Megértetek nem tudom már hány karácsonyt, talán olykor-oly
kor meg is mozdult 
a  s z i v e t e k ,  a m i k o r  h a l l o t t a t o k  a z  I s t e n felfoghatatlan csodálatos szeretetéről, hogy elküldte az Ő 
Egyszülött Fiát erre a bünös világra, de igazán ezt át még 
nem éltétek, igazán karácsonyt még nem ünnepéltettetek, iga- 
zán Őt meg nem ismertétek, noha Ő eddig is mindig köztetek 
volt , és köztetek van ma is!

3./ Hiszen Ő eleitől fogva mindig létezett, 
ahogyan János is mondja: ”Ő az,../aki: előttem lett", mert 
előbb volt nálamnál." Jézus isteni volta tehát nem akkor 
kezdődött, amikor itt a földön testileg  megszületett Máriá
tól: hanem volt Ő Istennel egyenlő" már e világ megteremtése 
előtt is! E zt az igazságot főpapi imájában igy juttaltja ki- 
fejezésre: „szerettél engem e világ alapjának felvettetése 
előtt,”/Ján.17,24c./ Vagy ha gondolunk arra a jól ismert  
szavára, amikor a  zsidókkal vetekedett; "Mielőtt Ábrahám lett 
én vagyok!”/Ján.8,68./, ”Én és az Atya egy vagyunk!" /10,30;/ 
- ez is csak alátámasztja Keresztelő Jánosnak mai szentigénk
ben tett kijelentését. 

Nem lehet ezek után egyikünknek sem kétsége  
a felől, hogy Jézus miköztünk van. Hogy még, tovább folytas
suk a felsorolást, csakhogy magunkévá tegyük ezt a drága biz
tatást, emlitsük meg Pál apostolt is, aki Keresztelő János- 
sal egyenesen igy szól, ugyanezekkel a szavakkal: "Krisztus 
ti köztetek van! "/Kol.1,27./ Emlitsük meg a Zsidókhoz irt levél iroját, aki kijelenti: "Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz!"/Zsid.13,8./ És kinek ne jutna eszébe 

Magá-
nak Jézusnak azok a szavai, amelyeket övéinek igért; "Nem  
hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok!”/Ján.14,18./és
 ime, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!”
      4./ Nem azért soroltam fel ezeket az igéket ,
hogy azt mondhassuk; valóban szépek, gyönyörnek ezek; igazán 
szivrehatóak, lelketemelőek! Hanem azért, hogy bennük Jézus  
köztünk legyen. Mert csak akkor tudjuk, hogy köztünk van, 
ha hangzik az Ő igéje! Az az igéje, amellyel bizonyságot   
tett a Keresztelő is a pusztában. De ez az ige nem szeliden, 
nem simogatóan hangzott a Keresztelő szájából,hanem kémé-  
nyen, dinamikus erővel hatolt az emberek, szivébe és megmoz
gatta, felkavarta a lelkeket, ugyhogy megalázkodó ez előtt 
az ige előtt és összeroskadtak ez alatt az ige alatt és bün- 
bánatot tartottak! Ez az ige, amely valóban kiáltó szóként 
harsogott, igy hangzik: "Térjetek meg, mert elközelitett a 
m



mennyeknek országai"/Máté 3, 2./ ” Teremjetek hát megtérés
hez illő gyümölcsöket."/Mt.3,8./
         Hogy miről van itt szó, ezt ugy-e, mind-  
annyian nagyon jól tudjuk. Krisztus c sak a megtért embe-  
rek között vesz lakozást. ÉS csak az tudja igazán megbe- 
csülni az Urnak azok a kedves, drága igéreteit, amelyeket 
övéinek szivére helyezett, aki előzöleg meghalotta a ke- 
mény igét: Térjetek meg:! Csaki azok,az árvák  mondhatják 
hogy Uruk eljön hozzájuk ,akik megtörtek és naponként bün-  
bánatot tartanak és bünbocsánatból élnek. Jézus csak azok-, 
kal a tanitványaival van; együtt e világ végzetéig,-, ebben 
a földi életben,- akik az, igének hatása alá kerülve ujra 
és ujra megtérnek é s  bünbánatot tartanak. És Jézus csak 
azok iránt kegyelmes, akár tegnap, vagy ma, sőt ha kell ö- 
rökké, akik összetörnek, összeroskadnak lábai előtt é s  re- 
megő ajakkal vallják a tékozló fiú szavával: "Vétkeztem 
az ég ellen és Te ellened; és nem vagyok méltó, hogy a Te  
fiadnak, a te leányodnak neveztessem!/Lk.l5,21./- Csak vi- 
gyázzunk mindig arra, hogy a „kemény" igénk ellent ne áll-  
junk! Mert sulyosabb büntetés alá esünk majd az itélet nap
ján, mint azok, akik Krisztusról nem hallottak, akik kö
zött Krisztus jelen volt ugyan, de meg nem ismerték!

Azok a papok és léviták ugy mentek vissza, 
ahogyan jöttek. Nem akarták megismerni Azt, Aki köztük volt.
Mi ne kételkedjünk Keresztelő János szavában! Ne őbenne 
lássuk meg az eljövendő Messiást, mert ő  csak utegyengető- 
je volt. Hanem Abban, aki még ma is köztünk van , Aki teg
nap és ma és örökké ugyanaz, Ő a mi egyetlen Megtartónk, Ő 
a mi egyetlen reménységünk! Bizony mondhatjuk Péterrel: "El- 
hittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Is- 
tennek fia!"/Ján.6,69./-  Holnap este mindegyikünk ott 
áll majd a cslllagszórós, gyertyafényben uszó karácsonyfa 
alatt. Ma, Á vent 4. vasárnapja még figyelmeztet: ne meddő, 
hanem áldott, örömteljes; karácsonyunk legyen! Ezt c seleked- 
je meg velünk a bünöket megbocsátó, a kegyelmet hozó és üd
vösséget adó Isten!

Ámen!
/NKO.jegyzete./


