
Áhítat – 2020. 12. 23.
Amikor a farizeusok megkérdezték tőle,  hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: „Az Isten
országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott
van! - Mert az Isten országa közöttetek van!” A tanítványoknak pedig ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor
szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az Emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek:
Íme, ott, vagy íme, itt van, ne menjetek oda, és ne fussatok utána! Mert ahogyan a villám cikázik, és az ég aljától az
ég aljáig egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az ő napján. Előbb azonban még sokat kell neki
szenvednie és megvettetnie ettől a nemzedéktől. És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is:
ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az
özönvíz,  és elpusztított  mindenkit.  Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek,
ültettek, építettek; de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit.
Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz, a holmija pedig
a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza. Emlékezzetek Lót feleségére! Aki
meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt. Mondom nektek: azon az éjszakán ketten
lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Két asszony őröl ugyanott, az egyik felvétetik, a
másik pedig ott  hagyatik.  (Ketten lesznek a mezőn, az  egyik felvétetik,  a  másik ott  hagyatik.)” Azok pedig ezt
kérdezték tőle: „Hol, Uram?” Ő pedig így felelt: „Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk is.” (Lukács 17:20-21)

Teológia  irodalmunk szóhasználatában gyakran  előfordul  ez  a  kifejezés:  „itt  és  most”. Azt  jelenti,  hogy a  hit  –
konkrétum: olyan valami, ami éppen az adott pillanatban realitás. Tehát  nem múlt (régi szent történet),  nem jövő
(homályos váradalom, ábránd, utópia, vagy eljön, vagy nem), nem is térben távoli dolog (palesztínai, római, genfi),
hanem éppen itt és most olyan konkrét  időszerűség, amelyen üdvösség és kárhozat múlik. Igénkben is ez a kérdés:
mikor jön el az Isten országa? Hol jelenik meg majd a Messiás? Erre felel Jézus: „Az Isten országa itt van közöttetek”
–  most. Jézusban a  Messiás,  az  Isten  országa  már  eljött.  Második  eljövetele  pedig  mindenütt  jelenlevően olyan
nyilvánvaló lesz, mint a „kelettől nyugatig” felfénylő villámlás érzékszerveink számára. 

A kérdező farizeusok Jézus eljövetelének az idejét akarják tudni, hogy addig zavartalanul éljenek, mint Noé idejében
az emberek, és az ítéletig a sodomabeliek. Jézus e helyett állandó készenlétre,  vigyázásra int, mintha Ő bármelyik
percben megjelenne. Eljöveteléhez nem lehet egy időpontot fűzni, és azt az életünkbe belekalkulálni. Jézus időpont
helyett  állandó  engedelmességet vár.  Visszajövetelét  valamilyen  helyhez sem lehet  kötni.  Hol van Jézus? Éppen
melletted, benned – és mindenütt, ahol egy veszendő emberi élet megváltásért kiált.

A keresztyén ember nem egy letűnt régmúltban, és nem is egy homályos jövőben él. Jézusban az Isten országa szent
jelenideje érkezett el:
„Ma teljesedett be ez az írás a ti hallástokra” –  hirdeti Jézus, miután felolvasta a Róla szóló próféciát a názáreti
zsinagógában. (Lukács 4:21)
„Munkálkodj ma az én szőlőmben” – kéri a példázatbeli atya a fiát. (Máté 21:28)
„Ma velem leszel a paradicsomban” – ígéri Jézus a megtérő latornak a keresztfán. (Lukács 23:43)
„Ma lett üdvössége ennek a háznak” – szól Jézus üdvözítő hatalommal Zákeus asztalánál. (Lukács 19:9)
„Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítéstek meg a ti szíveteket” – kéri a Zsidókhoz írt levél írója. (Zsidók 4:7)
Íme, itt a kellemes idő, íme, itt az üdvösség napja” – teszi Pál apostol a jelen pillanat aktualitásává az Igét. (2Korintus
6:2) Mindez csak egy kis ízelítő a Biblia azonnali döntésre hívó Kijelentéseiből.
Buzdítsanak válaszra régi mozgalmi énekünk szavai:

Siessetek, hamar lejár,
Kegyelme már régóta vár!
Ma még lehet, ma még szabad,
Borulj le a kereszt alatt.

 Ha elkésel, mi lesz veled?
Hogy mented meg a lelkedet?
Lezárul a kegyelmi út,
Lelked örök halálba jut.

Elszáll a perc, az életed,
Ma még, ha jössz, elérheted.
Ne késs tovább, ne várj tovább,
Ma kérd Atyád bocsánatát!


