Jel; 21:1-8.
Sok ember hitegeti magát azzal, hogy bárhogyan is éljen, végül mégiscsak bekerül az Isten országába, mert hát
alapvetően ő mégis jó, az Isten pedig szerető és kegyelmes. Ez egy végzetes tévhit, veszedelmes féligazság. Mert az
Úr csakugyan kegyelmes, de ugyanakkor szent és ítélő Isten is, az ember pedig alapvetően nem jó, hanem kegyelemre
szoruló bűnös, a mennyországba pedig közel sem fog mindenki bekerülni, mert sok-sok bűn ejthet csapdába, kötözhet
meg, s akadályozhat meg abba, hogy ebbe a csodálatos szép országba bekerüljünk.
Mai igénk felsorol azokból a bűnökből néhányat, melyekkel vigyázni kell, mert alapvetően veszélyeztetik lelkünk
üdvösségre jutását, és arra hív, hogy figyelj és vigyázz magadra.
Vigyázz, mert Isten országába nem mennek be a gyávák. A gyávaság sok embernek okozta már a vesztét. A Biblia
egyik ősrégi története tanít erről. Jeremiás próféta korában volt egy gyáva király, név szerint Cidkijja. Szívesen
hallgatta ugyan a prófétát, de nem mert engedelmeskedni az Istennek. A történet vége az lett, hogy fiait szeme láttára
gyilkolták le, őt megvakították, városát pedig felperzselték. – Pedig akár meg is menekülhetett volna. S hány és hány
ember életében megismétlődött azóta is ez a történet?A gyávaság sok-sok ember vesztét okozta. Gyávaságból hányan
tagadták meg csak a szocializmus alatt is az Istent. Tömegek mondtak le gyávaságból Isten csodálatosan elkészített
ajándékáról. Jézus elég bátor volt ahhoz, hogy meghaljon érted. Te nem tagadtad meg, nem tagadod meg gyávaságból
őt?
Nem mennek be a mennyek országába a hitetlenek. Sokan, akik a saját jóságukban bíznak az Isten helyett, vitatják
ezt. De Isten világosan megmondja: Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves őelőtte (Zsid; 11:6). S a hit a Szentírás és
a korai keresztyén szóhasználat szerint a Krisztus-hitet jelenti. Konkrétan azt, hogy hiszel-e Jézusban, az Isten Fiában,
mint megváltódban, személyes üdvözítődben. Aki nem Jézus kereszthalálában, bűnbocsánatában reménykedik, nem
megy be Isten országába. Gondold meg azért: Mennyire kötődik Jézushoz a hited? Tőle várod-e a szabadítást, vagy
még mindig azt mondogatod az Úrnak: „Jóember vagyok én, engedj be!”Ez a biztos kinn maradók imája. A
bemenőké így szól: „Jézus, Istennek szent Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!” – Tudod-e ez utóbbit hittel mondani?
Van-e ez utóbbihoz hited?
Nem mennek be Isten országába az utálatosak. Kik ők? Mik Isten előtt az utálatosak? Mózes 3. könyvében elmondja
ezt részletesen az Úr. Akik a gyermekeiket feláldozzák, akik álatokkal vagy azonos neműekkel fajtalankodnak. Akik a
pogányok szokásai szerint élnek, és mindenféle tisztátalanságot művelnek. Mennyire szent, mennyire tiszta az életed?
Törekszel egyáltalán a templomfalon kívül is a tisztaságra, az életszentségre?
Nem mennek be e csodálatos világba a gyilkosok. Nos, ezt talán mindenki könnyen elfogadja, hiszen ki kedvelné a
gyilkosokat. Persze, ha a magzatgyilkosságot is ideszámoljuk, akkor már jobban megoszolhatnának a vélemények. Ha
meg Jézus tanítását figyeljük a Hegyi-beszédből, akkor igazán zavarba jöhetünk. Hűha! Már a harag is számít! Meg a
gonosz indulatok és szavak! Meg a szívben elkövetett bűnök! Hát hogy is állunk ezekkel? Nem túlságosan jól táplált
szívedben valaki iránt a harag?
Aztán nem mennek be a paráznák. Akik számára a másik ember csak játék, csak az örömszerzés eszköze. Aki nem
tud elkötelezetten szeretni, annak nem való az Isten országa, mert ennek az országnak a rendje az örök szeretet. De itt
nem csak az emberek közti relációról van szó. Itt szó van az Isten iránti elkötelezett és tartós és hűséges szeretetről is.
Szó van a népe iránti hűséges szeretetről és szolgálatról is. Hogy állsz a hűséggel? Érzéseink gyakran hullámzóak.
Kiegyenlíti-e érzelmeid hullámzását a hűség? Gondolkodj ezen!
Nem mennek be Isten országába a varázslók, akik maguk akarnak kis istent játszani. Akik olyanok akarnak lenni,
mint az Isten. Isten törvényét akarják kuruzslásukkal kijátszani. De nem arról van itt szó, hogy az Isten ellen, de az
emberek javára cselekednének (ámbár meggyőződésem, hogy ilyen kombináció a valóságban nem is létezhet, mert
ami Isten ellenes, az az embernek se válhat javára), de itt szándék szinten sincs erről szó. Mert az itt szereplő
„varázsló” (farmakosz) szó egyúttal méregkeverőt is jelent. Mérget ritkán kevernek emberek javára. Te szeretted
volna olykor babonákkal felülírni Isten törvényét, szerettél volna természetfeletti hatalommal rendelkezni? Vagy el
tudtad fogadni, hogy Isten az Úr, s meg tudsz-e nyugodni az ő akaratában? S mérget keversz az emberek közt
intrikával, rágalommal és pletykával, vagy békességet, Isten békéjét hozod közéjük?
S nem mennek be természetesen a bálványimádók a mennyországba. Nagyon érdekesnek találtam, hogy az itt
szereplő görög szó (eidólolatrész) telhetetlent is jelent. Mert az egész bálványimádásnak a lényege az önzés. Ezért is a
legdivatosabb bálvány manapság a pénz, de lehet élvezet, és sok minden más, a lényeg azonban mindig az, hogy ÉN
kapjak egyre többet, s ebben segítsen engem a bálvány. Az igaz istenhívő alázattal elfogadja, nem az a világ célja,
hogy az enyém legyen minden. Tud elégedett lenni, és minden körülmények között hálát adni az Istennek. Az
elégedetlenség és folytonos panaszkodás a bálványimádás előszobája. Tudsz-e a körülményeid között elégedet lenni
és Istennek hálát adni? Vagy mindig nagyobb ajándékot szeretnél, mint amit az Istentől éppen megkaptál? Vigyázz,
mert aki mindig nagyobbat akar, az a legnagyobból, az örökéletből kimarad.
S végül a kívül maradókat összefoglalóan hazugnak nevezi a Szentírás. Mert a hazugság a világ megrontója. Az első
hazugság lényegileg az volt az Édenben, hogy Isten nem elég bőkezű az emberrel, s ez a hazugság megrontott
mindent. Ez elszakította az embert az Istentől, s a pusztulás és halál világába sodorta. A második hazugság pedig az,
hogy vagy nincs mennyország, vagy mindenki bejut oda, vagy nem mindenki, csak a jók a saját erejükből, s te
természetesen jó vagy, s hogy Jézusra nincsen szükség ehhez. Az ördög mindent elkövet, hogy ne kaphassuk meg
Isten drága véren megszerzett, nagy műgonddal elkészített, gyönyörű ajándékát, az örökéletet.
De mi ne higgyük el a gonosz hazugságait! Hanem hallgassunk Isten figyelmeztető igéire, vizsgáljuk meg magunkat,
s tartsunk bűnbánatot Jézus áldozatában bízva, Isten bocsánatában reménykedve. Bizalommal megtehetjük ezt, bármi

is nyomja lelkiismeretünket, hiszen Jézusnál talált bocsánatot a gyáván tagadó Péter, a házasságtörő, parázna nő, a
gyilkos lator s a hitetlen, sőt hívőket üldöző Saul, a későbbi Pál apostol. S Jézusnál találtak bűnbocsánatot azóta is az
üdvözülő hívő keresztyén nemzedékek, akik nem voltak ugyan bűntelenek, de volt bátorságuk szembenézni
magukkal, meglátni és beismerni bűneiket. S volt hitük, hogy e bűnökkel odamerészkedjenek Jézus keresztjéhez, s
letegyék bűneiket. S volt hűségük, hogy megálljanak a tisztaságra törekvő életben, mert hittek az igazságban, Isten
igéjében, és szerették az igazságot, azaz Jézus Krisztust. Ha mi is az ő példájukat követjük, akkor megkapjuk Isten
csodálatos ajándékát, a mennyei várost, Isten boldogító, örök közelségét. Ámen.
a) Tanulmányozzátok át figyelmesen a felolvasott igét, és szedjétek össze benne, hogy mitől is lesz olyan jó a
mennyek országa!
b) Soroljátok fel az ige alapján, hogy kikről mondja Isten, hogy nem a mennyországba, hanem a pokolba, a „tűzzel
és kénnel égő tóba” kerülnek!
c) Keressétek meg, hogy mit mond a Szentírás a hitetlenségről (Zsid; 11:6), az utálatosságról (3Móz; 18), az ölésről
és paráznaságról (Mt; 5:21-32), a varázslókról (2Móz; 22:17), a bálványimádásról (5Móz; 13:7-10) s végül a
hazugság feltalálójáról (Jn; 8:44b)!
1. Mit gondolsz arról, hogy nem fog mindenki üdvözülni? Nehéz ezt elfogadni? Miért?
2. Isten bőkezűen ajándékoz meg minket, a legjobbat készíti számunkra a mennyben. Te is bőkezű vagy az Istennel?
3. A felsorolt veszedelmes bűnök közül téged melyik veszélyeztet a legjobban? (Ha úgy érzed, egyik se, akkor kérj
Istentől bűnlátást!) Lehet, hogy különböző életszakaszaidban más-más bűn jelentette számodra a veszélyt.
Beszélgessetek erről!
4. Bele tudsz-e kapaszkodni bűneid ellenére Jézus kezébe? Hiszed-e, hogy Jézus érdeméért minden bűnre lehet
bocsánat, s ezt te is megkaphatod, s így te is a mennybe juthatsz? Jelent-e vigasztalást ez a hit neked?
5. Milyen felelősséget tesz rád az, hogy tudod, nem mindenki fog üdvözülni, örökéletre jutni?

