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JÁNOS, A BÖRTÖNBEN | Keresztelő János egy éve van börtönben. Tudjuk azért került 

ide, mert tolmácsolta Isten véleményét, és szóvá tette, hogy Heródes Antipász király együtt 

él testvére, Fülöp feleségével, Heródiással, aki ráadásul az unokahúga volt. Bizonyos, hogy 

nem volt kétsége afelől, hogy az igazságnak ez a kendőzetlen kimondása az életébe fog kerülni. 

Heródes eddig ezt nem merte megtenni, mert egyfelől félt a néptől, aki prófétának tartotta 

Jánost, másfelől ő maga is egyre jobban János tanításának hatása alá került, sőt félt tőle, mert 

tudta, hogy János szent és igaz ember. Egy ilyen bizonytalan ember börtönében lenni, aki 

mögött egy bosszúszomjas, sértett asszony áll, mint Heródiás, nem életbiztosítás. Mk. 14:3-5. 

A bibliai szöveg tanúsága szerint, ami megmutatja nekünk Keresztelő János emberi nagyságát, 

küldetése felé való elkötelezettségét, mégsem fordult magába keserűen, nem sajnáltatta 

önmagát. Nyitott maradt és érdeklődő, akit, mint Krisztus útkészítőjét, továbbra is 

foglalkoztatta, hogy mi történik a börtön falain kívül. Különösképpen érdekelte az, hogy mi 

történik azzal, akiről azt mondta: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Ő az… 

aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.” Jn. 1,29., és akinek ezt mondta: „Nekem volna 

szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?” Jn. 3,13. 

János tehát börtönben, a halálsoron van, aki minden nappal közelebb van kivégzéséhez. Ez 

adja komor hátterét mai történetünknek, és ebben a sötét pillanatban, „amikor hallott 

Krisztus cselekedeteiről”, egy kérdés fogalmazódik meg benne: „Jézus-e az Eljövendő, vagy 

valaki mást kell várniuk?” 

KÉTSÉG | Furcsa pont ezt a kérdést hallani János szájából: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy 

mást várjunk?” Különös ezt a kérdést hallani attól, aki egész életét arra tette föl, Isten 

küldötteként Jézusra mutasson. Sokan, sokféleképpen csavargatták ezt kérdést, mert 

elfogadhatatlannak tűnik, hogy valaki, aki a hit meggyőződésével képvisel valamit, egyszerre 

elbizonytalanodjon, kételkedni kezdjen. De miért olyan hihetetlen ez? Nem inkább ez az 

életszerű? 

Az, aki gondolkodás és minden kritika nélkül, egyetlen fikarcnyi bizonytalanság nélkül teszi fel 

valamire az életét, az bolond. Az, aki igazán hisz, annak vannak pillanatai, amikor kétségei 

támadnak. Kétségeink pedig valami fontosat árulnak el rólunk: (1) Fontos számunkra az, 

amiben vagy akiben hiszünk. Ezért kérdezünk rá: az igazság az, amit hiszek? Vagy az egész 

tévedés, emberi manipuláció, divat, ami elragadott?  (2) Ha merünk kérdezni, az az jelenti, 

megértettük: a hitnek, és ez minden hitre igaz (!), tétje van. A „tinglitangli” hit, a divat 

meggyőződés, az elvakult és fanatikus hit sohasem mer kérdezni, mert attól fél, hogy nem fog 

megállni az, amire feltette az életét, amiért mindent kockára tett. Ezért a hitnek, mindig tétje 

van, és nem mindegy, hogy az igazságra vagy a hazugságra teszi-e fel az ember az életét. A 

gondolkodó hit mindig rákérdez a maga meggyőződésére, mert az igazságot akarja 

megragadni. Nem mindegy ugyanis milyen meggyőződés mozgat bennünket. Különösen, ha az 

életét is kockára teszi azért az ember. 
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Keresztelő János ott a börtönben ezért kérdezi ezt: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást 

várjunk?” És a halál torkában nem a kétsége a kérdés, hanem az, hogy képes lesz-e eljutni a 

kétségtől a bizonyosságig? Hogy megáll-e az az igazság, amire feltette az életét, vagy mindent 

ki kell igazítani, mert az egész kiindulási pont hamisnak bizonyul? Volt értelme annyi áldozatot 

hozni azért, akiről azt gondolta Ő az Eljövendő? 

A VÁLASZ SÚLYA | Mert mi történik akkor, ha a válasz Jézusról részéről egy kategorikus 

NEM: „Nem én vagyok az Eljövendő! Mást kell várnotok.” Akkor kiderül, hogy János 

végzetesen egy hazugságra építette az életét. De akkor nemcsak János élt tévedésben, hanem 

azok is, akik az nyomdokaiba lépve, egész életüket arra a felismerésre tették, hogy Jézus: a 

Krisztus. Sőt, tovább megyek: akkor hazugságot hirdetnek az evangéliumok. Hazugságról 

beszéltek az apostolok. Hazugságot írt leveleiben Pál, és hazugságot adtak tovább apáról-fiúra 

atyáink, hívő őseink. Akkor egy hazugságért haltak meg, és halnak meg milliók ma is. Egy 

hazugságért vállaltak hátra tételeket, megaláztatásokat, szenvedésekért emberek szerte a 

világon. 

De ha a válasz: IGEN? Ha valóban Jézus az Eljövendő? Akkor mindaz, amire János feltette az 

életét, az egyetlen és abszolút igazság! Akkor mindaz, amit Jézus önmagáról mondott, mindaz, 

amit cselekedett azt, mint Eljövendő tette! Akkor szavaiban és tetteiben Isten ígéretei 

válnak/váltak valósággá. Akkor azok, aki elutasítják Jánost, az általa hirdetett és képviselt 

igazságot, azok az Eljövendő ellen szólnak és cselekszenek. Azok az igazságot utasítják el. 

Mindkét válasznak komoly súlya, életet befolyásoló következménye van. Mert az igazság nem 

játék! Isten igazsága különösképpen nem az! Az élet-halál kérdése. Örökélet és örök halál 

kérdése! 

MIT ÉS MIÉRT HISZEL? | Ne gondold, hogy nincsen közünk János kérdéséhez! Mert még 

ha ezredéves távolból, de ugyanazt a kérdést kell feltennünk: Jézus volt az „Eljövendő, vagy 

mást várjunk?”. És nem mindegy, hogy milyen választ találunk erre a kérdésre! Mit hiszel? 

Miért hiszel? Milyen meggyőződés mozgat? Honnan veszed a bátorságot azt hinni, amit hiszel? 

Kitől vetted azt, amiben hiszel? Ha az életed múlna rajta, feltennél arra mindent, amiben hiszel? 

Nem? Akkor keresned kell valami mást, amiért érdemes kockára tenni mindent! Igen? Akkor 

miért élsz úgy, mint akinek bocsánatot kell kérnie azért, mert Jézus az Eljövendő?  

Könyörgöm! Kérdezz! Mutasd meg, hogy élsz, hogy még érdekel ez az egész! Nem csak rutinból 

hiszel, mint akinek egykor fontos volt, de most már van fontosabb! Mint aki folyamatosan 

magyarázkodik, vagy mint akinek már lelkiismeret furdalása sincs, mert valami fontosabb? 

Követed-e Őt az Eljövendőt, vagy csak sodródsz egyik napról a másikra? Csak ne hazudjunk, 

ne legyünk képmutatók, mintha Isten nem tudná mi a valódi válaszunk… 

JÁNOS KÉRDEZ | „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” – kérdezi János, és 

bárcsak kérdeznénk újra mi is. Jézus az Eljövendő? Tegyünk rá az életünket? Újra és egészen? 

Először és igazán? János kérdez, és nem önmagától, nem a tanítványaitól, nem emberektől 

kérdez. Attól kérdez, akitől erre a kérdésre választ lehet kapni! „Te vagy-e az Eljövendő, 

vagy mást várjunk?” Tudni akarja az igazságot! Tudni akarod az igazságot? Akkor kérdezed 

te is Őt! – A következő alkalommal innen folytatjuk tovább! 



Te vagy-e az Eljövendő | 1. rész | Máté 11,2-3. 

3 
 

 

 


