2014. december 11. csütörtök

Iz. 41,13-20; Mt 11,11-15.

Az Úr ígéretet tesz Izraelnek, hogy bár kicsiny és erőtlen, mégis megsegíti és erősebbnél is
erősebbé teszi őt. Dávid magasztalja az Istent, mert Isten irgalma, hatalma és jósága érdemen
felül túlárad az életében. Érthetetlen módon átjárja a bűnöst és megbocsát, sőt elhalmoz, nem
várt módon. Dávid köszönetét fejezi ki, öröme igazolja az Úr szavának igazságát. Keresztelő
János Jézus Krisztusról tesz tanúságot, ezért is nagyobb minden más prófétánál. Isten
kijelentette magát, Isten rendelései, ígéretei igazak, tanúságra kerültek, de a választott nép
nem értette meg. Ezért Isten elküldte fiát, akit a Próféta igazol. Ez azt jelenti: igazolja életét,
igazolja cselekedetét, igazolja a tanítását. Ezzel azt mondja: minden úgy van, ahogy Ő
mondja. Higgyetek Neki. Higgyetek és Isten ígérete igazolásra kerül az életetekben! Lehet,
hogy nem várt módon. Úgy, mint Dávidnak. Örvendjetek! Megváltattatok! Életetek van.
Örök, szép, értékes élet. Már most. Már itt. Hogy miért nem látjuk? Mert „Keresztelő Jánostól napjainkig erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják el”. A világ fiai létrehoztak egy
társadalmat, amiben a jólét a mennyiségi pénz útján érhető el. A földi Mennyországot
levédték, vagyis körülbástyázták a jólétet a pénz = hatalom falával, hogy az a széles rétegek
számára elérhetetlen legyen. Mindaddig, amíg elérhetetlen, ők, - az erőszakosak - birtokolják.
Egy mindenki által vágyott dolog ügyében elérték, hogy az nehezen elérhető legyen, ettől még
inkább kívánatos lett. Így már könnyű sokakat rávenni arra, hogy az erőszakosak által
teremtett szabályokra épülő társadalom szorgos munkásai legyenek és termeljék nekik az időt
és a pénzt, ami csak még elérhetetlenebb távolba helyezi a többség számára a boldogságot. A
földi hatalmasok teremtettek egy sajátos, de majdnem mindenki számára elfogadott
társadalmat, amihez az út csak rajtuk keresztül vezet. Jézus létrehozott egy értékesebbet, ahol
az út szintén rajta keresztül vezet, de ezt az utat nem bástyázta körül, nem tette elérhetetlenné,
pedig az a földi és égi boldogságba vezet. Mivel nincs körülbástyázva, nem nehezen elérhető,
csak egyetlen döntés kérdése, ezért kevesen (?!) foglalkoznak vele komolyan. Pedig már itt a
Földön a Mennyországban élhetnénk, Jézus eszménye alapján formált társadalmi szabályokra
építve.
Vajon én, személy szerint merek-e Jézus útján járni? Kezemet a szívemre téve sajnos
egyhelyben állok. Földbe gyökerezett a lábam, mert az új időkre várok, egy újabb Illésre, aki
eljön és megszabadít. Pedig munkálkodnom kellene a testem-szellemem földi és a lelkem
mennyei Mennyországán.
Vastagh Laci (Nőtincs)

„Amit nekem adsz, mindenkinek adod; hirdeti az földi hatalom.
Amit mindenkinek adsz, nekem adod: hirdeti az égi hatalom.”
Weöres Sándor

