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Noha  ennyi  jelt  tett  közöttük,  mégsem  hittek  benne,  hogy  beteljesedjék  Ézsaiás  próféta  szava,  amely  így
hangzik: „Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá?”  Azért nem tudtak
hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: „Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne
lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.”  Ezeket mondta Ézsaiás,
mert látta az ő dicsőségét, és őróla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak
színt  a farizeusok miatt,  nehogy kizárják őket  a zsinagógából;  mert  többre becsülték az emberektől  nyert
dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. (János 12:37-43)

Hogy lehet az, hogy Jézus csodatettei nyomán némelyekben világosság gyúl, ismeret ébred és csordul a hála, míg
mások közönnyel, érzéketlenül és megátalkodottan szemlélik ugyanazt a csodát? Azok közül például, akik látták a
feltámasztott Lázárt kijönni a sírból, egy életre Jézus Krisztusnak adták a szívüket, mások csupán a zsidó főtanács
politikai riválisát látták Jézusban, és besúgták őt a főpapoknak és a farizeusoknak; ennyi volt a válaszuk a halálból
életet támasztó messiási jelre. Ha Jézus most is itt járna személyesen, és csodákat tenne, hinnék benne – mondják
sokan. Itt pedig azt látjuk, hogy aki nem hisz, az akkor sem hisz, ha a szeme láttára a Jézus szavára kijön a sírból élve
egy halott. A hit titka valahol máshol lehet. Szinte minden csodatettét kíséri Jézusnak az evangélisták megjegyzése:
némelyek hittek benne, mások pedig kételkedtek. Van úgy, hogy ugyanazon szülők két gyermeke közül az egyikből az
Krisztus  békessége árad,  a másikat  meg sem érinti  az Evangélium; mindkettőt  ugyanaz az istenfélő édesanya és
édesapa  nevelte.  Mai  igénkben  szinte  az  Egek  kapuján  dörömböl  Ézsaiás  próféta  kérdése:  „Uram,  ki  hitt  a  mi
beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá?” A próféta radikális választ talál: „Megvakította a
szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek,
és meg ne gyógyítsam őket.” Ők azok, akik számára „hiábavalóság és bolondság” az Evangélium. 

Isten eleve elrendelő hatalmának határkérdéseit vélhetjük felfedezni az ézsaiási ige szavaiban.
Mindazonáltal „kiment a magvető vetni” és szórta a magot mindenfelé, ahová csak érte: útfélre,  sziklára és gyomok
közé is. (Máté 13:1-9) A nagy vacsora gazdája ezt mondta a szolgájának:  „Menj el az utakra, és a kerítésekhez, és
kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam…” (Lukács 14:23) A megáldoztatása előtt álló Jézus úgy
látta önmagát a kereszten, mint aki „magához vonz mindeneket”. (János 12:32) Az apostoli igehirdetés szerint. „Isten
azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.” (1Timóteus 2:4) A feladatunk pedig a
missziói parancs marad a világ végezetéig: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” (Máté 28:19)
„A titkok  az  Úréi...” A feladatunk pedig:  „Mondd  minden népnek:  elveszett  juháért  mit  tett  a  pásztor  –  csuda
szerelem – Földig hajolt a kárhozott világért, s meghalt alant, hogy élhess odafenn. Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!”

Buzdítson imádságra és bizonyságtételre az ének:

Ébredj, bizonyságtévő Lélek!
A várfalakra őrök álljanak,
Kik bátran szólnak harcra készek,
Ha éj borul le, vagy ha kél a nap.
Hívásuk zengjen messze szerteszét,
Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!

Ó, bárha lángod fellobogna
S ébredne föl sok nemzet fényinél
Ó, bár sok szolga, sarlót fogva,
Aratna, mígnem leborul az éj!
Urunk, e roppant, ért vetésre nézz:
A munka sok, a munkás oly kevés!

Küldd útra hírnökid csapatját,
És adj erőt onnan felül nekik,
Hogy veszni a pogányt se hagyják,
És szerteűzzék Sátán seregit.
Országod jöjjön el minél elébb,
Hirdetve szent neved dicséretét!


