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OLVASÓINKHOZ                                           
„Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek foglyai!” (Zak 9:12) 

Hálával számolhatunk be szerkesztő, borítótervező barátnőmmel 
arról az örvendetes tényről, hogy kicsiny folyóiratunk éppen két éve, 
2011 októberében indult útjára. Az azóta eltelt időszak számtalan 
bizonyítékkal szolgált Isten gazdag kegyelméről, amelyet 
folyamatosan tapasztalhattunk. Nemcsak az igei felismerések, a még 
mélyebb gazdagságukat megnyitó bibliai versek, az Istennel való 
találkozások és a Tőle nyert válaszok, a megélt csodák nyújtottak 
nagy és üdítő örömöt, hanem tapasztalhattuk azt is, hogy az Úr sok 
ismerős és ismeretlen Testvérünkkel összekapcsolta szívünket. Nem 
csupán a munkához kapcsolódó közös imák, tervezések, az 
együttműködés bámulatra méltó – nem emberi erényekből fakadó – 
gördülékenysége késztetett minket egyre újabb számok 
megjelentetésére, de részünk volt újra és újra a kegyelemben, hogy 
Isten lelki és anyagi forrásokat is bőségesen biztosít a 
megjelentetéshez. Számtalan kedves Olvasónk hozzájárult nagylelkű 
felajánlásával ahhoz, hogy ma már – a kezdeti 50 példányt követően 
– 300 darabot nyomtattatunk, illetve a korábbi számokból is 
többször kellett újranyomást kérnünk. Nagyon köszönünk minden 
bátorító, hálás és kritikus visszajelzést, amelyek egytől egyig 
megerősítettek minket a munka folytatásának szükségességében.  

Célkitűzésünk továbbra is változatlan: azt az élő reménységünket 
szeretnénk közvetíteni, hogy az Úr közel, az ajtó előtt és a Jézus 
Krisztussal való naponkénti, szeretetben való együttlét egyre 
közelebb visz minket a tényleges találkozásig! „Most azért megmarad 
a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a 
szeretet.” (1Kor 13:13) 

Kívánunk sok áldást, élő hitet a reménység minden foglyának! 

           bl és gr 
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KÉT KOSÁR FÜGE 
(Jeremiás 24) 

Ismét egy régi, de talán kevéssé ismert történet, amelynek azonban 
és természetesen ma is nagyon időszerű mondanivalója van 
számunkra, „akikhez az idők vége elérkezett.” Megint csak hatalmas 
megerősítést jelent Isten szeretete és gondviselése, illetve a 
történelem feletti uralma felől. Rámutat saját, személyes 
helyzetünkre, s az Úr velünk kapcsolatos terveire. 

„Látomást mutatott nekem az Úr, és íme, két kosár füge volt 
letéve az Úr temploma előtt, miután Nabukodonozor babilóniai 
király Jékóniást, Joákimnak, a Júda királyának fiát és Júdának 
fejedelmeit és az ácsokat és kovácsokat fogságra hurcolta 
Jeruzsálemből, és elvitte őket Babilonba. Az egyik kosárban igen 
jó fügék voltak, amilyenek az először érő fügék; a másik kosárban 
pedig igen rossz fügék voltak, sőt ehetetlenek a rosszaság miatt. 
És mondta az Úr nekem: Mit látsz te, Jeremiás? És mondtam: 
Fügéket. A jó fügék igen jók, de a rosszak igen rosszak, sőt 
rosszaságuk miatt ehetetlenek. És szólt az Úr nekem, mondván: 
Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Mint ezeket a jó fügéket, úgy 
megkülönböztetem a Júda foglyait, akiket e helyről a Kaldeusok 
földjére vitettem, az ő javukra. És őket szemmel tartom az ő 
javukra, és visszahozom e földre, és megépítem, és el nem 
rontom, és beplántálom és ki nem szaggatom. És szívet adok 
nékik, hogy megismerjenek engem, hogy én vagyok az Úr, és ők én 
népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes 
szívükből megtérnek hozzám. És amilyenek a rossz fügék, 
amelyek ehetetlenek a rosszaság miatt, azt mondja az Úr, 
olyanná teszem Sedékiást, a Júda királyát, és az ő maradékát, és 
az ő fejedelmeit, és Jeruzsálem maradékát, akik itt maradnak e 
földön, és azokat, akik Egyiptom földjén laknak. És kiteszem őket 
rettegésnek, veszedelemnek a föld minden országában; 
gyalázatnak, példabeszédnek, gúnynak és szidalomnak minden 
helyen, ahová kiűzöm őket. És fegyvert, éhséget és járványt 
bocsátok rájuk mindaddig, amíg elfogynak a földről, amelyet 
nekik adtam és az ő atyáiknak.” 
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1. Egy látomás 

„Látomást mutatott nekem az Úr…” 

Jeremiás próféta Isten szolgája volt, akit különböző utakon, 
számtalan alkalommal meglátogatott: „Mielőtt az anyaméhben 
megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, 
megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.” (Jer 1:5) 

Isten szava személyes törődést és kötődést tár fel gyermeke előtt: 
ismertelek, megalkottalak, megszenteltelek, rendeltelek. Semmi 
kétséget nem hagy a felől, hogy Jeremiás elhívása és szolgálata már a 
teremtés előtt készen állt, mint az ember megváltására vonatkozó 
terv egy apró, de fontos részlete, egy szál a történelem szövetében. 
Az Úr választotta követévé, szájába adta igéit, hogy hirdesse 
akaratát, hirdesse a közelgő ítéletet, illetve a megmenekülés 
lehetőségét Júda népe számára. A fenti igelánc minden ember 
esetében igaz lehet, ugyanebben a sorrendben. Az a kérdés, 
meghalljuk-e ránk vonatkozó akaratát. Tudod-e, mi a te szereped, 
hol a te helyed az Atyád által elgondolt szép és bölcs tervben? 
Tudod-e kikhez, milyen üzenettel küldött? Senki nincs feladat vagy 
talentum nélkül: „Mert Krisztus jó illata vagyunk mind az üdvözülők, 
mind az elkárhozók között.” (2Kor 2:15) 

Isten Jeremiást minden szükséges eszközzel és hatalommal 
felruházta, hogy az Úr arcának alkalmas követe legyen népe körében. 
Igen sokszor kapott látomást, amely a mennyei üzenet képi 
megjelenítése volt. A könnyebb érthetőség kedvéért Isten a környező 
természeti és mesterséges világ jelenségeit, tárgyait használta fel 
céljai, tervei, illetve a jövő eseményeinek érthetőbbé tétele 
érdekében, pl. mandulavessző, a fazekas munkája, fortyogó fazék, 
járom stb. A képek, a filmszerű jelenetek jobban rögzülnek, olykor 
mélyebb benyomást keltenek, mint a puszta szavak. Az Úr tehát 
szolgája és az üzenetek címzettjei számára is megkönnyítette a 
megértést, a befogadást, az emlékezést, és ezek eredményeként – 
amire a Teremtő szíve legjobban vágyott – a megfontolást és az 
engedelmességet. 

Ne gondoljuk, hogy számunkra mindez már lényegtelen és pusztán 
bibliai történelem, mert a próféták kora lejárt! Ha gondosan 
tanulmányozzuk az Ó- és Újszövetséget, azt látjuk, hogy e feladat 
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nem idejétmúlt a Szentírás könyveinek lezárulása után sem. 
Pünkösdkor, amely valóra váltotta Jézus Krisztus ígéretét, hogy ti. 
Lelke által gyermekeivel marad a világ végezetéig, a csodák újabb 
korszakának nyitányához érkezett a történelem, s ez máig nem 
zárult le! 

Péter pünkösdi beszédében egy, az utolsó napokra vonatkozó 
próféciát idézett Jóel könyvéből: „És lesz az utolsó napokban, ezt 
mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és 
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, 
és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én 
szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, 
és prófétálnak.” (Csel 2:17-18) 

Az apostol később is írt a prófétai szolgálat fontosságáról: „És igen 
biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha 
figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal 
virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” (2Pét 1:19) 

Pál úgy beszél a prófétaság ajándékáról, mint a Lélek egyik 
legfontosabb adományáról: „Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a 
lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok. … Aki … 
prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki 
nyelveken szól, magát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi. 
Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy 
prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint a nyelveken szóló...”  
(2Kor 14:1-5) 

A prófétai szó a legteljesebb összhangban van a Bibliában olvasható 
igékkel, azokra épül, azokból építkezik, végső célja a Hajnalcsillag 
felragyogtatása, azaz Jézus Krisztus jelenlétének megteremtése az 
emberi szívben. E szolgálat az építés, intés és vigasztalás eszköze, 
Isten népének hitbeli erősítését, szoros egységének kimunkálását 
segíti elő. 

2. Elvitte őket Babilonba 

„és íme, két kosár füge volt letéve az Úr temploma előtt, miután 
Nabukodonozor babilóniai király Jékóniást, Joákimnak, a Júda 
királyának fiát és Júdának fejedelmeit és az ácsokat és 
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kovácsokat fogságra hurcolta Jeruzsálemből, és elvitte őket 
Babilonba.” 

A babiloniak három hullámban ostromolták Júda kicsiny országát, 
míg végül minden megsemmisült. Ez a fogolytranszport az első 
ostromot követően kényszerült elhagyni szülőföldjét, vagyis i.e. 605 
körül kaphatta Jeremiás a látomást, amelynek részletezése és 
értelmezése az alábbiakban történik. A választott nép életében Isten 
csak kényszerűségből és vonakodva alkalmazott súlyos fenyítéket; 
de többek között Jeremiás szolgálata bizonyította, hogy a többség 
mennyire megkeményedett a bűnben és eltávolodott attól az 
Istentől, aki minden bálványok felett álló módon, oly sokszor 
kinyilvánította előttük hatalmát és szeretetét. Mivel a kérlelő, intő és 
feddő szózatok nem hatottak, az Úr végül átengedte őket a 
történelem színpadán megjelenő új nagyhatalomnak, de még így is 
kegyelemmel vegyítette a büntetést. 

Mi volt a bűnük, amely miatt most Izrael után Júda is szétszóratásra 
ítéltetett? Isten maga közölte határozatát és annak indoklását 
prófétájával: „És kimondom ítéleteimet felettük az ő mindenféle 
gonoszságukért, minthogy elszakadtak tőlem, és idegen isteneknek 
áldoztak, és tulajdon kezeik munkáit imádták.” (Jer 1:16) Az 
elszakadás, az eltávolodás a kegyelem trónjától az a hiba, amely 
végzetes következményekkel jár. Ezzel gyakorlatilag megszűnt a 
különbség Jahve népe és a bálványimádó, saját kezük munkájának 
hódoló, környező népek között. Nem voltak többé a világ 
világossága, nem töltötték be küldetésüket, amelyre az Úr 
kiválasztotta őket. Elszakadtak Attól, akinek mindent köszönhettek, 
aki életük és jólétük forrása volt. Végére jutottak annak az útnak, 
amelyen akkor indultak el, amikor Sámuelnek, az utolsó bírának 
kijelentették: embert akarnak királlyá választani, ahogyan a 
környezetükben, a többi nép esetében látták. Isten levonta ebből a 
keserű következtetést: „Engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam 
felettük.” (1Sám 8:7) Ha már csupán kezük munkáját imádták, akkor 
életükben megjelentek ennek következményei is. Az Istentől való 
elszakadás egyértelmű hozadéka a gonoszság, hiszen ha a jóság 
egyetlen forrásából nem merítenek többé, akkor egyszerűen nincs 
más: a gonoszság cselekedetei következnek.  
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Belesüllyedtek környezetük erkölcsi sötétjébe, s ez az a fájdalmas 
pont, ami – többek között – ma is aktuálissá teszi a régi történetet. 
Vajon a mai kereszténység nem babiloni fogságban vesztegel? Meg 
lehet-e ma különböztetni a keresztényeket a többi világvallás 
képviselőitől, nem merülnek-e bele ma is a világ által nyújtott 
élvezetekbe, távol tartják-e magukat a gonoszság cselekedeteitől? 
Valóságos Úr és valóságos Király-e ma Isten az Ő nevét használó 
tömegek felett? A népek, és főként a keresztény egyházak vezetői 
mennyire hallgatnak ma Isten kérlelő és feddő szavaira? Vajon a 
korrupció, a titkos bűnök, a kapzsiság, a paráznaság megannyi 
formája ismeretlen közöttük? Mennyire szövi át a kereszténynek 
mondott egyházak gyakorlatát az emberi hagyomány, az élettelen 
rítusok? Mennyire hatja át a keresztények életét Krisztus Lelkének 
hatalmas ereje, vonzó szerelme, öröme? Hol vannak az igazság és a 
szeretet megalkuvást nem ismerő képviselői?! 

3. Két kosár füge 

„…íme, két kosár füge volt letéve az Úr temploma előtt… Az egyik 
kosárban igen jó fügék voltak, amilyenek az először érő fügék; a 
másik kosárban pedig igen rossz fügék voltak, sőt ehetetlenek a 
rosszaság miatt.” 

A látomásban Jeremiás előtt két kosár jelent meg: az egyik 
nyilvánvalóan friss, illatos, egészséges, kívánatos állapotban; a másik 
viszont rohadt, fogyasztásra alkalmatlan gyümölcsöket tartalmazott. 
A füge a Közel-Kelet egyik alapvető tápláléka az árpa, a datolya, a 
szőlő és az olajbogyó mellett. Rendkívül gazdag ásványi anyagokban, 
nyomelemekben, vitaminokban: A, B1, B2, kalcium, kálium, cink, 
foszfor, vas, omega-zsírsavak stb. forrása, vagyis a szervezet 
építésében sokoldalúan képes részt venni. Stresszoldó, 
gyulladásgátló, vérnyomáscsökkentő, csontépítő hatása mellett még 
számos pozitív hatását fel lehetne sorolni. Isten tehát egy rendkívül 
sokoldalú táplálékról gondoskodott, amikor a fügét elgondolta és 
megalkotta, amellett, hogy formailag és esztétikailag egyaránt szépet 
teremtett. Csodálatos és alázatra késztető egyébként az ízléses 
összhang, amely a teremtett világban a formák, színek, illatok 
megkomponáltságában, végtelen bőségében megmutatkozik! 
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De ez csupán egy kép, amely révén az Úr valami súlyos mondanivalót 
kívánt szolgája – és a későbbi korok olvasói elé – tárni. A 
fügekosarak két embercsoportot jelképeznek, a választott nép két 
csoportját mutatják be, illetve Isten rájuk vonatkozó terveit. 
Lényegében ugyanazt szimbolizálja, mint a templom számára készült 
ezüst- és aranyedények egy részének elhurcoltatása Nabukodonozor 
parancsára, aki Sineár földjére, azaz Babilonba, a saját 
bálványistenének szent helyére vitette azokat (Dán 1:1-2). Czírus 
méd-perzsa király rendeletére kerültek ismét haza, hasonlóan a nép 
visszatérő tagjaihoz. (Ezsd 1:7) Nem csak a fügék, de ugyanígy az 
ezüst- és aranyedények is az embereket, Isten gyermekeit jelképezik. 

Mielőtt megvizsgálnánk a különbséget a két kosár tartalma között, 
tárjuk fel a közös sajátosságot! Azt mondhatjuk, hogy az összes füge 
egy fáról való, mert Isten egy vérből alkotta meg az emberi 
nemzetséget, mindannyian Ádám leszármazottai vagyunk. Ez pedig 
nem jelent mást, mint hogy minden füge – azaz minden ember 
ugyanazon állapotban születik: „minden fej beteg és minden szív 
erőtlen” (Ésa 1:5). Ádám döntése az Istentől való függetlenedésre 
azonnali változást eredményezett, amelyet minden utóda örökölt: 
belépett a félelem, a rettegés, s ennek következménye, az önzés. A 
Teremtő keze árnyékából való kilépés önféltéshez vezetett: a 
kételkedés Isten jóságában arra ösztönözte Ádámot és Évát, hogy 
azonnal saját ruhát készítsenek maguknak, mert nem bíztak többé a 
mennyei gondoskodásban. (Éppen fügefalevelekkel takarták be 
magukat.) Vagyis önzésünk gyökere az egzisztenciális félelem: Nem 
gondoskodik rólam senki, tehát magam keresem a kenyerem, akár a 
többiek háttérbe szorítása árán is. Nem vigyáz rám senki, megvédem 
magam az ököljog révén. Nem élhetek örökké, ezért mindenféle 
élethosszabbító praktikával próbálkozom. Folyamatos hiányok 
gyakran erőszakos megszüntetésével telik az élet, úgy szólván 
boldogság nélkül. Általános jellemző tehát: „Szemed és szíved nem 
törődik mással, csak a magad hasznával.” (Jer 22:17) 

Mi a szemmel látható különbség – ennek ellenére – a két fügehalom 
között? Az élvezeti érték: vannak ehetők és vannak ehetetlenek. 
Létük nem öncélú, táplálékul szolgálnak, vagyis szolgálnának. Ha ezt 
Isten választott népére vetítjük, akkor egy gyakran olvasott ige jól 
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megvilágítja a kép átvitt értelmét: „Kevés az, hogy nékem szolgám 
légy, a Jákób nemzetségeinek megépítésére és Izráel 
megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul 
adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!” (Ésa 49:6) Ez volt 
gyakorlatilag Ábrahám elhívásának célja: a pogány bálványimádás 
sötétségében az igaz istenismeret, az emberhez egyedül méltó élet 
világosságának felragyogtatása. Követek voltak, táplálék, kívánatos 
életforma és átalakító igazság hordozói a többi nép között. Ma 
ugyanez vonatkozik Krisztus követőire is: „Ti vagytok a világ 
világossága”! (Mt 5:14) A kereszténység egyetlen és legfontosabb 
feladata a szeretet Istene ismeretének hirdetése az önzésbe süllyedt 
világban, a Vele való személyes kapcsolat bemutatása a Föld lakói 
előtt. Tágabb értelemben élő bizonyítékai annak, hogy az Úr 
szeretetének törvénye szent, igaz és jó – ráadásul emberi léptékben 
is működőképes és betartható. 

Mit láthatunk Jézus Krisztus földi életében? Nem csupán a világ 
világosságának nevezte magát, hanem sokkal keményebb, 
megbotránkoztatóbb képeket is alkalmazott: „Én vagyok amaz élő 
kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él 
örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet 
én adok a világ életéért. Mert az én testem bizony étel és az én vérem 
bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én 
bennem lakozik és én is abban.” (Ján 6:51,55-56) Ő teljes valóját, 
testét-lelkét felajánlotta az Atyának azért, hogy tökéletes táplálékul 
szolgáljon a halál foglyainak. A tiltott gyümölcs helyett tiszta lényét, 
szavait, idejét, hatalmát, hűséges szívét, törődését, az úrvacsorában 
tökéletes életét kínálja nekünk, hogy valóságos életet élhessünk 
általa. Semmit nem tartott meg önmagából, semmit nem tett félre 
saját célokra, mindent odaadott. A legalkalmasabb táplálék az 
örökkévalóságra készülő ember számára az alázatos Fiú szent lénye. 
Valójában Ő az „igen jó fügék” legjobbika, aki nem sajnálta felcserélni 
a világmindenség feletti uralmat a gyötrelmes megsemmisüléssel, a 
megalázó kereszthalállal csak azért, hogy nyomorult teremtményeit 
megelégítse a létező legjobb táplálékkal. 
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Ma hány darab ehető fügét látunk? Hány „teljesen elfogyasztható” 
fügét talál ma a vincellér az emberiség fáján? Mert ma is olyan jó 
fügékre éhesek az Istent nem ismerők, akik nem sajnálják magukat 
odaadni, akik mindenestül odaszánták magukat ízletes ételül az 
éhezőknek. És a legfontosabb kérdés: mitől függ, hogy egy füge ehető 
vagy ehetetlen? Miért van gyertya, amely világít és miért állnak 
sokan a sötétség szolgálatába? Az alábbiakban Istentől kapunk 
választ kérdéseinkre. 

4. A jó fügék 

„És szólt az Úr nekem, mondván: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: 
Mint ezeket a jó fügéket, úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, 
akiket e helyről a Kaldeusok földjére vitettem, az ő javukra. És 
őket szemmel tartom az ő javukra, és visszahozom e földre, és 
megépítem és el nem rontom, és beplántálom és ki nem 
szaggatom. És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engem, 
hogy én vagyok az Úr, és ők én népemmé lesznek, én pedig 
Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám.”  

Jeremiás próféta számára vigasz volt a babiloni birodalomba hurcolt 
foglyokra vonatkozó isteni intézkedési terv: noha fogságba kerültek, 
messze földre kellett elzarándokolniuk, mégis az Úr minden egyes 
intézkedése javukat szolgálja, és megkapják a visszatérés boldogító 
ígéretét is. Noha fenyítésben részesültek, mert részesei lettek 
országuk elsötétülésének, nem kell elpusztulniuk, hanem Isten ismét 
szövetségre lép velük. Azt látjuk ebben a leírásban, hogy az összes 
történés – még ha keserves is – az isteni gondviselés árnyékában, 
felügyeletével történik, másrészt az Úr aktívan közreműködik sorsuk 
és szívük formálásában. Figyeljük meg a versekben az egyes szám 
első személyű igéket, amelyek az Örökkévaló tetteit írják le: 
megkülönböztetem, elvitetem, szemmel tartom, visszahozom, 
megépítem, beplántálom, szívet adok, Istenükké leszek. Mind pozitív 
tartalmú cselekvés, amely szüntelen odafigyelést, rengeteg munkát 
és kötelezettséget ró az ígéretek Forrására. A foglyok tehát nem 
maradnak magukra egyetlen pillanatra sem, ráadásul Isten 
szeretetének, teremtő hatalmának átalakító hatását fogják 
megtapasztalni. Végül visszatérhetnek a káldeusok közül a nekik 
ajándékozott földre. 
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Vajon miben különböznek ezek a fügék, ezek a választottak a 
második csoporttól, hiszen láthattuk, hogy alapvetően nem térnek el 
egymástól? Ugyanaz az ige hangzott hosszú ideig mindkét csoport 
felé: „térjetek meg, ki-ki a maga gonosz útjáról, és jobbítsátok meg 
gonosz útjaitokat és cselekedeteiteket!” (Jer 18:11) 

Akikből később jó füge válik, azok nemcsak meghallják, de magukra 
nézve igaznak fogadják el az intésben foglalt állapotjelentést. 
Minden út gonosz út, amely független Istentől, hiszen nem a jóság 
forrásától indul, hanem a független létezés illúziójából, ezért 
szükségszerűen pusztulásba torkollik. Belátva állapotuk 
romlandóságát, megfordulnak az úton: a távolodókból közeledők 
lesznek, akik megalázzák magukat Isten hatalmas keze alatt. Vagyis 
ez a mozzanat rejti a titkot: mindenki kénytelen meghallani a saját 
gonoszsága feletti ítéletet, az elveszettséget hirdető meghívást, 
amely egyben megmentő örömhír. Szabadon dönthetünk: átadom 
magam a szeretet Istenének vagy megmaradok az önzés útján, 
magam igazgatom sorsomat, nem kérek segítséget. (Egyébként ez is 
puszta illúzió: a kegyelem tartja életben azokat is, akik tagadják, 
hogy szükségük van rá.) 

Ez az út valójában hatalmas távlatokat nyit és csodálatos 
lehetőségeket tár fel előttük. Az első és alapvető felfedezés egészen 
más, rendíthetetlen alapokra helyezi az életet: van egy szerető 
Atyám, aki már régóta vár reám, akinek nagyon fontos vagyok, mert 
feltétel nélkül szeret! A boldog függőség állapotának felfedezése 
további nyereséggel jár. Tudatosul, hogy ígéretei személyesen 
nekem szólnak, és valóságos jót rejtenek: 

 megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet 
(Zsolt 103:3) 

 nap és pajzs az Úr (Zsolt 84:12) 

 pajzs és páncél az ő hűsége (Zsolt 91:4) 
 nem kell félned az éjszakai ijesztéstől (Zsolt 91:5) 
 keressétek először az igazságot, a többi megadatik (Mt 6:33) 

 semmi felől ne aggódjatok (Fil 4:6) 
 kenyere és vize el nem fogy (Ésa 51:14) 

 ne félj csak higgy! (Luk 8:50) 
 minden lehetséges a hívőnek (Mk 9:23) 
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Krisztusnak a Biblia lapjain megszólaló szavai az élet kenyere 
számunkra. Ha naponta élünk velük, tápláljuk általa hitünket, 
megerősödünk. Szinte végtelen az ígéretek sora, amelyek minden 
szempontból megteremtik azt az egzisztenciális biztonságot, amiért 
manapság is élet-halálharcot vívnak tömegek. Az Atya-gyermek 
kapcsolat a szeretet és a bizalom forrása, amely minden gondot 
áthelyez a mindenség Urának kezébe. Kell-e még aggódni ezek után 
valamiért?! A tökéletes elrejtettség, a félelem nélküli biztonság 
tudata minden helyzetben – mert ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy ezentúl minden gond vagy próba, kísértés vagy fájdalom 
elkerül, sőt! – egy rendíthetetlen kapcsolatra épül: „Mert meg vagyok 
győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, 
sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem 
magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat 
el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus 
Krisztusban.” (Róm 8:38-39) Semmi nem szakíthat el Isten 
szerelmétől! SEMMI! 

4.1. A szívátültetés 

De akkor mi a dolgod, ha mindent megkapsz Atyádtól? Egyetlen 
feladat áll a jó fügék előtt, valóban ehetővé, az élet kenyerévé kell 
válniuk. Más szavakkal: „Ti vagytok a világ világossága. Nem 
rejtethetik el a hegyen épült város.” (Mt 5:17) De hogyan válik 
valakiből a világ világossága? A példázat központi eleme Isten 
ígéretei sorában a „szívátültetés” vagy „szívcsere”, amelyről más 
formában Jeremiás, illetve Ezékiel próféta által is többször beszélt:  

„Íme, eljönnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az 
Izráel házával és a Júda házával. … Hanem ez lesz a szövetség, amelyet 
e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet 
az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké 
leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő 
felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, 
mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt 
mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé 
meg nem emlékezem.” (Jer 31:33-34) Pál apostol szó szerint idézi 
ezeket az ígéreteket a Zsidókhoz írt levélben. (Zsid 7:8-12) 
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„És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a 
kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.” (Ezék 36:26) Tehát ezt 
a műveletet is Isten végzi, az ember csupán átengedi magát az Úr 
átalakító hatalmának, ennek a korántsem fájdalommentes 
operációnak. De miért van erre egyáltalán szükség? Isten diagnózisa 
szerint az ember lelke annyira megkeményedett, hogy kőszívűvé 
vált. Közelebbről nézve az alábbi jellemzőit ismerhetjük fel:  

 „Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné 
azt?” (Jer 17:9) 

 „Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, 
házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis 
tanúbizonyságok, káromlások.” (Mt 15:19) 

 „Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, 
kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, 
háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, 
kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a 
jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a 
gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a 
kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét.”  
(2Tim 3:5) 

Az a lény, akinek szívét, gondolatait nem járja át Isten megelevenítő, 
önzetlen szeretetének folyama, az kiszikkad: magán kívül nincs 
másra gondja, s önzésében kegyetlenné, csalárddá, kevéllyé, 
pusztítóan gonosszá válik. Élhetetlenné teszi nemcsak önmaga, de a 
körülötte levők számára a világot, legyen az ember vagy bármilyen 
más élőlény. Ezért van szükség a szívátültetésre. Ha ez a megoldás 
nem született volna meg, az emberi nem rég megsemmisült volna. De 
milyen szívet kapunk és hogyan valósul meg maga a „műtét”?  

 „Íme, az én szolgám, akit választottam; az én szerelmesem, 
akiben az én lelkem kedvét leli; lelkemet adom ő belé, és ítéletet 
hirdet a pogányoknak.” (Mt 12:18) 

 „Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, És 
ti Ő benne vagytok beteljesedve” (Kol 2:9-10) 

 „a maga lelkéből adott nekünk” (1Ján 4:13) 
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 „adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy 
hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; 
Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A 
szeretetben meggyökerezve és alapot véve, hogy megérthessétek 
minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és 
mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a 
Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy 
ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.” 
(Ef 3:16-19) 

 „Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én 
Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” 
(Ján 14:23) 

Az Atya szerelmes Fiában saját képmását hívta életre, akiben Isten 
teljessége, az önzetlen, univerzumot fenntartó szeretet lakik. Amikor 
ezt az örökkévaló, tökéletes, érző szívű Fiút az emberiségnek 
ajándékozta, saját szívét adta nekünk. Aki hit által befogadja 
Krisztust a saját szívébe, vagyis aki befogadja szent Lelkét, az 
mintegy be- és visszakapcsolódik a szeretet örökkévaló áramába, 
megelevenedik, és új erő, új gondolkodásmód járja át. Az addig 
kemény és önző lélek meglágyul, majd megnyílik Isten szerelmének 
végtelensége előtt, megnyílik a másik ember szükségletei előtt. 
Készségessé válik az alázatos, önzetlen szolgálatra, és visszanyerve 
istenarcúságát, az alázatos irgalom lelkületét, ehető füge lesz az élet 
igazi értelmét még nem ismerők számára. 

5. A rossz fügék sorsa 

„És amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlenek a rosszaság 
miatt, azt mondja az Úr, olyanná teszem Sedékiást, a Júda 
királyát, és az ő maradékát, és az ő fejedelmeit, és Jeruzsálem 
maradékát, akik itt maradnak e földön, és azokat, akik Egyiptom 
földjén laknak. És kiteszem őket rettegésnek, veszedelemnek a 
föld minden országában; gyalázatnak, példabeszédnek, gúnynak 
és szidalomnak minden helyen, ahová kiűzöm őket. És fegyvert, 
éhséget és járványt bocsátok rájuk mindaddig, amíg elfogynak a 
földről, amelyet nekik adtam és az ő atyáiknak.”  
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Kiket jelképeznek a rossz fügék? Sajnos a többséget, akik nem vették 
és veszik magukra a feddő szavakat, az isteni intést és kérlelést. „Ők 
pedig azt mondják: Hagyd el! Mert mi a magunk gondolatai után 
megyünk és mindnyájan a mi gonosz szívünk hamisságát cselekedjük.” 
(Jer 18:12) Ők azok, akik nem akarnak megalázkodni Isten előtt, nem 
vágyódnak a szeretet meglágyító befolyására, hanem továbbra is a 
kőszív törvényei szerint, az önzés útján járnak. Ők azok, akikről Jézus 
ezt mondta: „Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a 
veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.” (Mt 7:13) 
Látszólag sokkal kényelmesebb és gyümölcsözőbb az egoizmus 
farkastörvényei szerint élni e világban, mert a jólét, a luxus, a 
hatalom, a pénz szinte csakis ezen az úton érhető el – a vége mégis 
halálba menő út. Mivel ehetetlenek a rosszaság miatt, létük csak saját, 
rövid távú érdekeiket szolgálja, másoknak többé-kevésbé gyötrelmet 
jelent. 

Legyen számunkra intő példa Sedékiás király és az akkori 
Jeruzsálem sorsa:  

„Sedékiásnak, a Júda királyának kilencedik esztendejében, a tizedik 
hónapban eljött Nabukodonozor, a babiloni király és egész serege 
Jeruzsálem ellen, és megszállták azt. Sedékiás tizenegyedik 
esztendejében, a negyedik hónapban, a hónap kilencedikén ledűlt a 
város kőfala. És bementek a babiloni király fejedelmei mind és leültek 
a középső kapuban: Nergál-Sarézer, Samegár-Nebó, Sársekim, 
Rabsáris, Nergál-Sarézer, Rabmág és mind a többi fejedelmei a 
babiloni királynak. És mikor meglátta őket Sedékiás, a Júda királya és 
mind a vitézlő férfiak, elfutottak és kimentek éjjel a városból a király 
kertjén át az ajtón, a két kőfal között, és kimentek a pusztába vivő 
úton. És űzték őket a káldeai seregek, és elfogták Sedékiást Jerikó 
pusztájában, és elhozták őt és elvitték Nabukodonozornak, a babiloni 
királynak Riblába, Hamát földére, és ítéletet mondott rá. És megölte a 
babiloni király Sedékiásnak fiait szeme láttára Riblában, és Júdának 
minden nemeseit is megölte a babiloni király. A Sedékiás szemeit pedig 
kitolatta, és vasba verette őt, hogy elvigye őt Babilonba. A király házát 
pedig és a nép házait felgyújtották a Káldeusok tűzzel, és Jeruzsálem 
kőfalait lerontották. A nép többi részét pedig, amely a városban 
maradt: és a szökevényeket, akik hozzá szöktek, a nép többi részét, a 
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még megmaradottakat elvitte Nabuzáradán, a poroszlók feje, 
Babilonba.”(Jer 39:1-9) 

Jeremiás csaknem egész élete gyötrelmes kérlelésekből állt: sírva 
könyörgött többször is a király és a fejedelmek előtt, hogy 
hallgassanak Isten szavára, amely a kegyelem és a könyörület szava 
volt, hogy megmeneküljenek az ítélet elől. Ők azonban nem 
hallgattak a prófétára, megverették, üldözték, ciszternába dobták – 
ha rajtuk múlt volna, sokkal hamarabb bevégzi szolgálatát. Sedékiás 
és a főemberek a hazugság atyjára hallgattak, nem alázták meg 
magukat a Szeretet szava előtt, hanem megerősödtek 
kevélységükben. Ezért a hazugság atyjának, Sátánnak uralma nem 
csupán életükön, de halálukon is nyomot hagyott. Mintegy kivették 
életüket a Gondviselés keze alól, nem az egyetlen, biztonságos utat 
választották, s ezért pusztulásukban csupán nyilvánvalóvá vált, 
kinek a játékszerei voltak. 

A legfőbb hazugság, hogy „képes vagyok a magam útját járni.” A 
második, hogy „céljaim szentesítik eszközeimet”. A harmadik, hogy 
„én megengedhetem magamnak az önzés eszközeit, de engem nem 
érhet veszedelem”. Az önzés által elvakított ember azt hiszi, hogy 
lehet következmények nélkül, büntetlenül önző. Pedig nem így van! 
Éppen ebben rejlik a hazugság mételye, hiszen ha valaki rálép erre az 
útra, és nem akar szakítani az elvvel és a módszerekkel, akkor annak 
törvényszerűségei az ő életében fognak először gyümölcsöt érlelni: 
Ki mint vet, úgy arat. Aki testi vagy lelki erőszakot alkalmaz 
másokkal szemben, az maga is erőszak áldozata lesz, ahogyan 
Krisztus mondta a Gecsemáné kertben: „Akik fegyvert fognak, 
fegyverrel kell veszniük.” (Mt 26:52) 

„De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek 
szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is! És szíveteket 
szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti 
Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra 
és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hátha 
visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után?” (Jóel 2:12-14) 

*** 
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MA LETT ÜDVÖSSÉGE E HÁZNAK! 
(Luk 19:1-10) 

„Jézus Jerikóba érkezett és átment a városon. Volt ott egy ember, 
akit Zákeusnak hívtak; és gazdag fővámszedő volt. És igyekezett 
Jézust látni, ki az; de a sokaságtól nem láthatta, mivel alacsony 
termetű volt. És előre futott, felmászott egy eperfügefára, hogy őt 
lássa; mert arra vitt az útja. És mikor arra a helyre jutott, 
feltekintvén Jézus, meglátta őt, és mondta neki: Zákeus, hamar 
szállj le; mert ma a te házadnál kell maradnom. És sietve leszállt, 
és örömmel fogadta őt. És mikor ezt látták, mindnyájan 
zúgolódtak, mondván: Bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus 
pedig előállva mondta az Úrnak: Uram, íme minden 
vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit 
csalással elvettem, négyszer annyit adok helyette. Mondta pedig 
néki Jézus: Ma lett üdvössége ennek a háznak! Mivel ő is Ábrahám 
fia. Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és 
megtartsa, ami elveszett.” 

Zákeus történetét talán még azok is ismerik, akik nem állnak 
különösebben szoros kapcsolatban a hittel. Most mégis arra kérem a 
kedves Olvasót, haladjunk végig úgy ezen a pár igeversen, mintha a 
főszereplő helyében lennénk, és most kaptuk volna a hírt, hogy a 
Messiásnak mondott Jézus közeleg városunkhoz… 

„Mérhetetlen megkönnyebbülés tudni azt, hogy Isten illúziók 
nélkül szeret: a legrosszabbat is előre tudja rólam, nem érheti 
utólagos meglepetés, nem csalódhat bennem úgy, ahogyan én 
magam oly sokszor csalódom magamban – áldani akar, s ettől 
semmi sem tántoríthatja el. Minden bizonnyal alázatosságra int az 
a gondolat, hogy Isten minden görbe utamat látja, amit 
embertársaim – szerencsére! – nem, s több romlottságot lát 
bennem, mint én magam – noha az is épp elég! (…) Mégis azt 
akarja, hogy a barátja legyek, s Fiát halálra adta értem, hogy ez 
lehetővé váljék.” (James I. Packer) 
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Napról napra megerősödik ugyanis bennem a tapasztalat, hogy a 
százszor hallott bibliai történet százegyedik alkalommal is képes új 
szempontból a szívünkre és értelmünkre hatni, csodákat feltárni, 
Isten lenyűgöző szeretetének bizonyságát nyújtani, hálát és örömet 
fakasztani… 

1. Úton a kereszt felé 

„Jézus Jerikóba érkezett és átment a városon.”  

Jézus Krisztus földi szolgálatának végéhez közeledett. Ezt követően 
még egy emlékezetes bethániai vacsorán vesz majd részt, ahol Mária 
megkeni a temetésére, azután a jeruzsálemi bevonulással 
megkezdődik szenvedésének története, amely a kereszten kivívott 
győzelemmel felteszi a koronát az emberért végzett alázatos 
munkájára. Minden egyes nappal közelebb került tehát 
megszégyenítésének, haláltusájának óráihoz, a végletes magány és a 
gonoszság erőinek tombolása megtapasztalásához. Ennek ellenére 
céltudatosan és alázatosan haladt az útján, és egy ember kedvéért 
betért Jerikóba, a pálmafák városába. E gyönyörű, mediterrán típusú 
város fontos közlekedési és kereskedelmi csomópont volt, és túl 
azon, hogy a „papok városa”, a vámszedőknek is jó megélhetési 
lehetőséget biztosított. 

2. Egy gazdag vámszedő 

„Volt ott egy ember, akit Zákeusnak hívtak; és az gazdag 
fővámszedő volt.” 

Mit jelentett ez a foglalkozás akkoriban? Talán a parázna nőkön kívül 
a társadalom e csoportját vetették meg és gyűlölték leginkább a 
„tisztességes” emberek. A leigázó római hatalom szolgálatában 
álltak, a birodalom számára gyűjtötték a vámot, természetesen 
legtöbben saját zsebre is dolgoztak. A gazdagság ára az 
igazságtalanság, csalás, zsarolás, uzsorakamat, a gyűlölt ellenség 
kiszolgálása, a talpnyalás. Ráadásul mindkét fél – saját népe és a 
rómaiak is – alapvetően megvetették őket. Minimálisan három 
törvényt megszegtek munkájuk során: 

 „Ne lopj!” (2Móz 20:15) 
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 „Egymást azért meg ne csaljátok, hanem félj a te Istenedtől: mert 
én vagyok az Úr, a ti Istenetek.” (3Móz 25:17) 
 

 „Ha a te atyádfia elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, 
segítsd meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen 
melletted. Ne végy ő tőle kamatot vagy uzsorát, hanem félj a te 
Istenedtől, hogy megélhessen melletted a te atyádfia. Pénzedet ne 
add néki kamatra, se uzsoráért ne add a te eleségedet.” 
(3Móz 25:35-37) 

Lényegében Zákeus minden tette a nyolcadik parancsolat 
megszegését jelentette; a Mammon, a pénz imádatának jegyében 
cselekedett. Az Írás azt mondja, aki a törvény egyetlen pontja ellen is 
vét, gyakorlatilag az egész megtartásában elbukott. Ezt gyermekként 
nagyon igazságtalannak találtam. De aztán egy szemléletes kép jól 
megvilágította a dolog lényegét: ha a kerítés egyetlen léce hiányzik, a 
kert gyakorlatilag védtelen, szabad préda. Ha valaki – bármilyen 
formában – a szeretet törvénye ellen vét, akkor valahol, valamiben 
még mindig magának kedvez. Vagyis az önzés még nem halt ki belőle 
gyökerestül. Lelke még mindig nem teljesen Isten királyságának 
része, hanem az énjén keresztül a gonosz hatalom uralkodik felette.  

3. Jézust látni 

„És igyekezett Jézust látni” 

Vajon miért akarja valaki Jézust látni? Csaknem egész életében 
tolongott körülötte a sokaság, a legtöbben azonban csupán 
kíváncsiságból, csodavárásból vagy egyenesen rosszindulattól hajtva 
figyelték minden mozdulatát. Mit hallhatott Zákeus, a gazdag 
fővámszedő, akinek látszólag semmi gondja nem volt? Mi volt az, ami 
mégis vágyakozást ébresztett egy pénzember szívében? Valójában 
rendkívüli dolgokat hallott, amelyek merőben más fényben mutatták 
be Jahvét, mint a zsinagógákban elmondott beszédek, vagy a nyűgöt  
jelentő szabályok és előírások. Ha végigpergetjük Lukács 
evangéliumának megelőző fejezeteit, az alábbi események, 
kijelentések személyesen is érinthették lelkiismeretét: 

 Biztosan hallott társaitól Keresztelő János szolgálatáról, aki 
útkészítőként lépett fel a Messiás előtt: „Annás és Kajafás 
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főpapsága alatt, az Úr szólt Jánoshoz, a Zakariás fiához, a 
pusztában, És ment a Jordán mellett lévő minden tartományba, 
prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatára; És 
eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondták 
neki: Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig mondta nékik: Semmi 
többet ne követeljetek, mint ami számotokra rendeltetett.” 
(Luk 3:2-3.12-13) 

A szigorú pusztai próféta bűnökről beszélt, a megtérés 
szükségességéről, a becsületes ügyvitelről. Megszólította nemcsak a 
társadalom tiszteletben álló tagjait, az írástudókat, de a katonákat, a 
vámszedőket is – és mindenkinek ugyanazt mondta: Térjetek meg! 
Mind bűnösök vagytok! Nincs kivétel! 

 „Ezek után pedig kiment, és látott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a 
vámnál ült, és mondta neki: Kövess engem! És az mindeneket 
elhagyva felkelt és követte őt. És Lévi nagy lakomát készített neki 
az ő házánál; és volt ott nagy sokasága a vámszedőknek és 
másoknak, akik velük letelepedtek. És köztük az írástudók és 
farizeusok zúgolódtak az ő tanítványai ellen, mondván: Miért 
esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel? És felelt Jézus: 
Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a 
betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a 
bűnösöket a megtérésre.” (Luk 5:27-32) 

A Lévi nevű vámszedőt Jézus személyesen szólította meg, később 
tanítványa, majd pedig az evangélium egyik lejegyzője, Máté lett 
belőle, aki a szegény vándortanítóért otthagyta jól jövedelmező 
állását! Ez a Jézus szakított az üres tekintélytisztelettel, nem az 
írástudók és az előkelők társaságát kereste elsősorban, de nem is félt 
tőlük, nem alázkodott meg szolgai módon előttük. Ugyanakkor nem 
irtózott a legbűnösebb, megvetett emberek társaságától; felkereste, 
megszólította őket, egy asztalhoz ült és beszélgetett velük – feltárt 
előttük egy másik világot, egy másik értékrendet, amelynek semmi 
köze nem volt a pénzhez. Nem voltak előítéletei, nem félt szóba 
elegyedni csalókkal és uzsorásokkal, tiszteletteljesen beszélt és 
megosztotta velük egy másik birodalom alapelveit, amelyek a 
szereteten, nem pedig a társadalmi rangon alapultak. Azt mondta, a 
bűnösök megmentéséért jött… 
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 „Jöttek pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy 
hallgassák őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók, 
mondván: Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő 
pedig ezt a példázatot mondta nekik: Melyik ember az közületek, 
akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja 
ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy az elveszett 
után, mígnem megtalálja azt? És ha megtalálta, felveszi az ő 
vállára, örülvén. És haza menvén, egybehívja barátait és 
szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek én velem, mert 
megtaláltam az én juhomat, amely elveszett. Mondom nektek, 
hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő 
bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz emberen, akinek nincs 
szüksége megtérésre.” (Luk 15:1-7) 

Ez a Jézus egyenesen vonzotta magához az „aljanépet”! Nem féltek 
tőle, hanem vonzódtak hozzá, mert nem könyörtelen ítéletet 
mondott felettük, hanem reményt adott nekik, nem megalázta, 
hanem felemelte szívüket: van számotokra jobb jövő, igazi élet! Nem 
értett egyet az írástudók ítéletével, nyíltan szembeszállt velük. Jó 
pásztorként beszélt önmagáról, akinek fontosak az elveszettek, 
akikkel senki sem törődik, a megvetettek, a nyomorultak. Nemcsak 
megkeres, de hazavisz és örvendezik! Örül, ez a Jézus örül!!! Öröme 
lenne vajon… – bennem is? 

 „Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők 
igazak, és a többieket semmibe sem vették, Jézus ezt a példázatot 
is mondta: Két ember ment fel a templomba imádkozni; az egyik 
farizeus, és a másik vámszedő. A farizeus megállván, ily módon 
imádkozott magában: Isten! hálát adok néked, hogy nem vagyok 
olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy 
mint íme, e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát 
adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván, 
még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, 
mondván: Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek! Mondom 
néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, mint 
amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki 
megalázza magát, felmagasztaltatik.” (Luk 18:9-14) 
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Ez a példázata pedig egyenesen botrányos, hallatlan! Azt állítja, hogy 
Isten szívesebben fogadja egy nyomorult vámszedő egyszerű szavait, 
mint egy tiszteletreméltó farizeus magasztos könyörgését?! Akkor 
van remény, valóban van remény számomra is…?  

4. Fára mászni Jézusért 

„de a sokaságtól nem láthatta, mivel alacsony termetű volt. És 
előre futott, felmászott egy eperfügefára, hogy őt lássa; mert arra 
vitt az útja.” 

Egy vagyonos, meglett korú férfi fára mászik, hogy néhány pillanatra 
szemügyre vehesse az arra haladó, egyszerű tanítót… Mi ez, ha nem 
érthetetlen, megmagyarázhatatlan vonzódás, már-már szerelem, 
amely arra késztet, hogy még a nevetségessé válás kockázatát is 
vállalva megbújjon egy fügefa lombjában? Sihederkorában 
gyakorolta utoljára ezt a dolgot, de akkor még jó móka volt, talán 
meg is dobálta az arra járókat – most meg, mit is akar 
tulajdonképpen? Mit nyer ezzel a szemrevételezéssel? Talán segíthet 
a döntésben, talán összhangba kerül a szó a képpel, talán elhiheti, 
hogy amit eddig hallott, az személyesen neki is szólt… Először csak a 
morajlás ért el a füléig, aztán a zsivaj erősödésével feltűnik a 
sokaság, a folyton hullámzó, színes tömeg. De hol van a Mester? 
Melyik lehet a sok galileai arc között? Hiszen lehetetlen megtalálni! 
Hiábavaló volt ez a hirtelen jött ötlet? Igen, ott van Ő! Bizonyosan Ő 
az! 

5. Jézus tekintete 

„És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, meglátta őt”  

Tekintete pedig, amely először megpihent Zákeus meglepett, 
szégyenkező arcán, majd összekapcsolódott esdeklő pillantásával, 
arról árulkodott, hogy mindent tud. Mielőtt Jézus bármit mondott 
volna, a fővámszedő szíve már megtelt békességgel és örömmel; nem 
bánta, hogy lelepleződött, bár el akart volna rejtőzni a kíváncsi 
pillantások elől. Ez a tekintet azonban örökre foglyul ejtette, soha 
nem fogja feledni többé. Megkapta azt, amire oly nagyon 
vágyakozott: összhangba került az isteni szó és a kép. Hihető, sőt, 
igazság, amit hallott! Van remény! 
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6. Vendéged leszek 

„és mondta neki: Zákeus, hamar szállj le; mert ma a te házadnál 
kell maradnom. Sietve leszállt, és örömmel fogadta őt.” 

Álom ez, vagy valóság? Nemcsak megértett, a szívem mélyére látott 
és megbocsátott, de nevemen szólít és a házamba jön! Tudja a 
nevemet, vendégül láthatom… Milyen Isten az, aki így mutatkozik be 
egy megvetett, bűnös embernek?! 

 „Mert ő szemmel tartja mindenki útját és minden lépését jól 
látja.” (Jób 34:21) 
 

 „Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és 
mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek” (Jer 1:5) 
 

 „az Úr minden szívbe belát és minden emberi gondolatot jól ért. 
Hogyha őt keresed, megtalálod” (1Krón 28:9) 
 

 „És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, 
Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, 
enyém vagy!” (Ésa 43:1) 
 

 „Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és 
felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és 
fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még 
nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!” 
(Zsolt 139:1-4) 

Jézus kedvessége nem csupán egy mindenható, mindent látó és halló 
Istenről tett bizonyságot, hanem magáról a személyes Gondviselőről, 
aki gyengéden szereti és érti is teremtményeit. Milyen Istenről tett 
tanúságot szavaival a tömeg előtt? Azt is mondhatta volna: Mit 
akarsz tőlem, te nyomorult, aki mások becsapása, zsarolása árán 
jutottál vagyonodhoz?! Felsoroljam, hogy csak itt a tömegben, hány 
embernek tartozol kártérítéssel? Nem szégyelled magad?! Te jönnél 
hozzám, aki mindenestül igaz és szent vagyok?! Mi biztosan így 
tennénk – az igazság nevében. Jézus e helyett felajánlotta, hogy 
felkeresi a fővámszedő otthonát. 
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 „Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, 
nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezeríziglen; 
megbocsát hamisságot, vétket és bűnt” (2Móz 34:6-7) 
 

 „Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy 
kegyelmű. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden 
teremtményéhez.” (Zsolt 145:8-9) 

Valóban irgalmas és könyörületes – és még sokkal több ennél, mert 
Jézus tett egy csodálatos ígéretet: „Ha valaki szeret engem, megtartja 
az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és 
annál lakozunk.” (Ján 14:23) Felfogjuk ezt a csodát?! Ha valaki 
szeret… ahhoz megyünk… A világmindenség Teremtője, Ura, 
fenntartója és a Fiú, vágyakoznak az emberi szív viszontszeretetére, 
nem egyszeri látogatásra jönnek, de lakni szeretnének a szerető 
szívben! Semmit nem kell tenni, egyszerűen csak szeretni! Ez Zákeus 
esetében egy hosszú pillantást követően teljesedett!  

7. A vád 

„És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, mondván: Bűnös 
emberhez ment be szállásra.” 

Ismét megszólalt az irigyek, a vádolók kórusa, amely Jézus egész 
útját végigkísérte. Halljuk mögötte Sátánt? Mindig talált embereket, 
aki által hangoztathatta vádjait ama Szerelmessel szemben. A 
korábban idézett lukácsi részletek is igazolják ezt: féltékenyen 
őrködött a zsákmányának tekintett, fogságában vergődő bűnösök 
fölött, s nem akarta átengedni őket a Szabadítónak, aki azért jött, 
hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen! Igazuk volt? Látszólag igen. 
De csak látszólag. Mit mondhatott volna erre Jézus, ha megszólal? 
Amit egy másik gyógyítása után, talán ugyanezen csoportnak: „Ne 
ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!” (Ján 7:24) Mert 
ez a Zákeus, aki befogad engem, nem ugyanaz, mint aki kétségek 
között felmászott a fára. Aki itt áll előttetek, nem fővámszedő többé a 
szó terhelt értelmében, hanem egy igaz ember! Igazabb, mint ti, akik 
összeesküvést szőtök megöletésemre! De Jézus most nem szólal meg. 
Azok, akik itt – ismét – zúgolódnak, beteljesítik korábbi szavait: „Ti 
az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok 
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teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az 
igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a 
sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” (Ján 8:44) 

8. Négyszer annyit adok 

„Zákeus pedig előállva mondta az Úrnak: Uram, íme minden 
vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit 
csalással elvettem, négyszer annyit adok helyette.”  

Helyette Zákeus cáfolja a vádakat, amelyek a Názáretire hullanak. 
Szavai bűnbánatról tanúskodnak, nyílt bűnvallomást tesz ott a tömeg 
közepén, nem érdekli, mit gondolnak róla. Neki Jézus tiszta, 
bizalommal és szeretettel teli tekintete számít egyedül, és 
megtapasztalja azt a végtelen megkönnyebbülést és örömet, amiről 
Dávid írt ezer évvel korábban: „Bevallom hamisságomat az Úrnak, és 
te elvetted rólam bűneimnek terhét.” (Zsolt 32:5) Elkötelezte magát, 
hogy jóváteszi, amit elrontott. A mózesi előírások alapján 
kártalanítja mindazokat, akiket becsapott. S ezzel igazzá vált,  
makulátlanná, a szent és tökéletes Fiú nyugodtan átlépheti háza 
küszöbét, mert „nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, 
akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem 
Lélek szerint.” (Róm 8:1) 

Fogalma sem volt arról az áldozatról, amelyet a Názáreti hamarosan 
meghoz érte, s hogy pénzben nem mérhető árat fizet azért, hogy a 
vádoló foglyai, közöttük Zákeus szabad lehessen! De a Jézusból 
áradó, kifejezhetetlen szerelem szorongatta a szívét – megtört a 
Mammon hatalma lelke fölött, a pénz elveszítette korábbi vonzerejét, 
s ez bőkezűvé tette őt, a korábbi fösvény uzsorást. Átlépett egy másik 
Király felségterületére, ahol nem az önzés, hanem az önzetlenség a 
rendezőelv. Csak ámulhatunk azon a végtelen gyöngéd pedagógián, 
amely által Jézus megnyerte ezt a durva lelkű embert! Nem vádakkal, 
nem nyílt megszégyenítéssel, nem fenyegetéssel – hanem 
lefegyverző szeretettel, nagylelkű bizalommal érte el, hogy sok 
évtized után a becsületesség útjára lépjen. A szeretet „nyomására” 
átadta életét egy másik Úrnak, s ezzel tulajdonképpen a szentség 
útjára lépett: ha a bűnös „megtér bűnéből és törvény szerint s 
igazságot cselekszik; Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az 
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életnek parancsolatiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot: 
élvén él, és meg nem hal. Semmi ő vétke, mellyel vétkezett, emlékezetbe 
nem jön néki; törvény szerint és igazságot cselekedett, élvén él.”  
(Ezék 33:14-16) 

9. Ábrahám fia 

„Ma lett üdvössége ennek a háznak! Mivel ő is Ábrahám fia.” 

Jézus kijelentése szerint Zákeus számára e pillanatban megkezdődik 
az örök élet. De Isten végtelen jósága és bőkezűsége folytán nemcsak 
maga a fővámszedő részesül ezen áldásban, amely „a legtöbb, mi 
adható”, hanem egész házanépe: családtagjai, szolgái is! Azzal, hogy 
saját asztalánál terített a Názáreti számára, egyúttal családjába is 
befogadta, s ők mindnyájan Jézus szájából hallhatták az éltető 
örömhírt Isten országáról! Látszólag egyszemélyes döntés, amely 
azonban sokak sorsát befolyásolta. 

Jézus szavai elsősorban a vádlóknak szóltak, akik azt állították 
magukról, hogy a választottak közé, Izrael gyermekei közé tartoznak, 
vagyis egyenes útjuk van az örökkévalóságba: „A mi atyánk 
Ábrahám.” (Ján 8:39) Ez azonban halálos önáltatásnak bizonyult 
sokak esetében. Pál apostol ihletett szavaival „akik hitből vannak, 
azok Ábrahám fiai.” (Gal 3:6) Nem a testi, vér szerinti származás a 
lényeg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit: „Aki hisz a Fiúban, örök 
élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az 
Isten haragja marad rajta.” (Ján 3:36) Zákeus felismerte – először a 
hallottak alapján, később pedig a személyes találkozás révén – az 
egyszerű tanítóban az Urat, az élet urát, a szeretett Fiút, és engedett 
neki. Átengedte életét az átalakító erejű szeretetnek, amely 
önzetlenségre indította, és tiszta utakra vezette. Nem a lelkiismeret 
gyötrelme, hanem a békességben megtapasztalható öröm jár ezután 
pénzügyi döntéseivel. 

10. Megtartja az elveszettet 

„Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, 
ami elveszett.” 
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Jézus itt harmadik személyben beszél önmagáról: az embernek Fia, 
azaz az Ember, az utolsó Ádám, a Fiú, aki adatott nekünk – vagyis az 
emberi nemzetség reményeinek beteljesítője áll itt közöttetek! Éva 
keservesen csalódott, amikor Káin felnőtt, pedig így nevezte: 
„Nyertem férfiút az Úrtól” (1Móz 4:1). A Názáreti volt az igazi Férfiú, 
akit Istentől nyertünk; a Sarj, aki hamarosan a fájdalmak férfija lesz 
azokért, akik körülötte tolonganak. Hányan látták meg benne 
Messiásukat? 

Megismétli élete programját, amelyet jó pásztorként hűségesen, 
ereje utolsó morzsáival is teljesített: azért született e Földre, hogy 
megkeresse elveszett bárányait és örökre megőrizze őket Atyja 
birodalma számára! Nemcsak megkeresi, fáradtságot nem sajnálva, 
hanem meg is tartja! Nemcsak Megváltó, de Megtartó is! Az 
Újszövetség, különösen az apostoli levelek tele vannak a mi megtartó 
Istenünk és megtartó Jézusunk kifejezésekkel. Vagyis az Atya és a Fiú 
megtartónkká szegődtek egész földi életünkre nézve: Jézus azt 
mondja megtalált juhairól, hogy „soha örökké el nem vesznek, és senki 
ki nem ragadja őket az én kezemből.” (Ján 10:8) Tökéletes 
biztonságban vannak, járhatják a tiszta szeretet útját az ellenség 
földjén is! Nem állnak többé saját, reménytelenül önző természetük 
kényszerei alatt, hanem az isteni természet részesei, azaz Jézus 
szerelme indítja őket általa előkészített jó cselekedetekre!  

Kedves Olvasó, felismered-e Zákeusban önmagad? Zákeus útja 
Krisztushoz – az én utam, a te utad. A hit hallásból támad, az Ige 
hallásából, amely keresésre ösztönöz, személyes találkozásra hív, 
hogy szemébe nézz szerelmes Pásztorodnak, hogy minden kételyed, 
kérdésed feloldódjon szeretetében, hogy békességet lelj, hogy ne félj 
megvallani bűneidet, hogy meghalld a szabadulást hirdető szózatot: 
ma lett üdvössége házadnak! Befogadtad már? Rabul ejtett gyöngéd 
szeretete? Indított már önzetlen szeretetből fakadó cselekedetekre? 
Ne habozz, keresd és megtalálod! Hallod szavát? „Íme, az ajtó előtt 
állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az 
ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.” (Jel 3:20) 
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GONDOLATOK A SZERETETRŐL 
 
 
„mindaz, aki szeret, Istentől született és 
ismeri az Istent.” 
(1Ján 4:7) 
 
 

„A szeretet a jóért való küzdelem 
leghatalmasabb fegyvere.” 
(Gary Chapman) 

 
 
„Másokban a szeretet melegét kelteni csak a 
bennünk lévő szeretet melegével lehet.”  
(Spurgeon) 
 
 

„Úgy szeressétek egymást, amint én 
szerettelek titeket.” 
(Ján 15:12) 

 
 
„a szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes 
szeretet kiűzi a félelmet.” 
(1Ján 4:18) 
 
 

„Nem nehéz azokat szeretni, akik ragyognak 
– a világ gyémántjai. A szeretet igazi 
próbája az, ha azokat is szeretjük, akik 
olyanok, akár a szén – a csiszolatlan 
gyémántok, akik bepiszkolhatnak 
bennünket. De ha ennek ellenére szeretjük 
őket, szeretetünk nyomása alatt ők is 
gyémánttá válnak!” 
(ismeretlen) 
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„Minél többet teszünk valakiért, annál 
jobban szeretjük az illetőt.” 
(Spurgeon) 
 
 

„Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, 
tegyetek jót és adjatok kölcsön, semmit sem 
várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és 
a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a 
hálátlanok és gonoszok iránt.” 
(Luk 6:35) 

 
 
„A szeretet az Úr megváltott népének nagy 
adóssága.” 
(Spurgeon) 
 
 

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, 
mintha valaki életét adja barátaiért.” 
(Ján 15:13) 

 
 
„Aki meg akarja ismerni Isten szeretetét, az 
menjen lélekben a Golgota hegyére és 
szemlélje ott a Fájdalmak emberének 
haláltusáját.” 
(Spurgeon) 
 
 

„Három kiválóság van, amelyre az ember 
született: a szeretni tudás, a szeretet 
elfogadása és az élet szeretete.” 
(Hioszi Tatiosz) 

 
 
 



29 

 

 
„Az igazi szerelem és szeretet másokra is 
átsugárzik, életerőként hatja át azt, akit 
megérint, és emléke hosszú évek múltán is 
mély nyomot hagy abban, aki a részese 
lehetett.” 
(Martin Pistorius)  
 
 

„az Isten szeretet.” (1Ján 4:7) 
 
 
„A szeretet mindent áthidal. A szeretet 
mindent meggyógyít. A szeretet van, és 
megkülönböztetés nélkül összeköti a belsőt 
a külsővel. A szeretet teljes szabadságot ad, 
mert nem támaszt elvárásokat, s ezért nem 
okoz csalódást.” 
(Diethard Stelzl) 
 
 

„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem 
csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert 
aki szereti a felebarátját, a törvényt 
betöltötte.” 
(Róm 13:8) 

 
 
„A szeretet nem egy érzés! A szeretet 
gondolkodásmód, magatartásforma.” 
(Gary Chapman) 
 
 

„A szeretet nem kérdez. A növekedés és a 
kiterjedés jellemző rá, nem pedig az 
összehasonlítás és a méregetés.” 
(Gerald G. Jampolsky) 
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KERESSÉTEK ELŐSZÖR… 

Egyik szombaton a következő igéről beszélgettünk a gyerekekkel: 
„Keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és a többi 
megadatik nektek.” (Mt 6:33) Elmondtam nekik, hogy a világban 
pontosan ennek ellenkezőjét tapasztaljuk, hogy ti. mindenki a többit 
keresi, a „többire hajt”, és még a keresztények is csak minimális erőt, 
energiát fektetnek az Istennel való kapcsolat szorosabbá tételébe, 
pedig Ő Krisztussal együtt minden egyebet megad nekünk. Éppen 
énekeltünk, amikor észrevettem, hogy mind a négyen elkezdtek 
kitekintgetni az ablakon, aztán rájöttem, mi az oka: a falu lakossága a 
mellettünk lévő szántóföldre gyűlt. Ugyanis befejeződött a kukorica 
gépekkel történő betakarítása, és az ott hagyott termés fölszedésére 
zsákokkal fölszerelkezve jöttek csapatostul az emberek. Gyerekeink 
összenéztek: Megyünk mi is? 

Meglehetősen drága az aszályos nyár miatt a termény, igen sokba 
kerül annak a pár baromfinak az etetése, amelyek a tojást biztosítják 
a család számára. Nem szóltam semmit, vártam, hogyan döntenek. 
Aztán nagylányunk megszólalt: – Várjatok, éppen most olvastuk, 
hogy keressétek először az Isten országát…! Várjunk még 
naplementéig, ne menjünk most! Barni felvetette: – De mi lesz, ha 
addig elvisznek mindent? Nézzétek, mennyien vannak! – Kérdőn rám 
néztek, mit szólok a dologhoz. – Azt tanácsolom, tegyük próbára 
Isten ígéretét! Tegyünk aszerint, amit Jézus mondott nekünk! 
Énekeljünk még és majd holnap elmentek szedni! – Ebben 
maradtunk. Napszállatig türelmesen várakoztak, mégis annyi 
kukoricát szedtek, hogy a mai napig azt darálják… 
 


