
2013. 12. 15. Advent 3. vasárnap. C: Kikhez jött Jézus?  

Lekció: Lukács 19: 1 – 10 
Textus: „Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé 

legyenek,; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében”. János 1: 11 – 13 

Kedves Testvérek! 

Elhúnyt Nelson Mandela nobel békedíjas, a Dél Afriai Köztársaság elnöke, aki 27 évet töltött börtönben csak 

azért, mert harcolt az apartheid ellen, az emberek egyenlő jogaiért. Nagy temetése volt, amelyen még az 

Egyesült Államok elnöke is jelen volt. Törzsfőnök gyermekeként született, de nagyon sok megaláztatást élt át. 

Kizárták az egyetemről, másik egyetemen fejezte be jogi tanulmányait. 1964-ben életfogytiglanra ítélték. 

Robben szigeten – Fokvárostól nem messze, kis sziget az óceánban, hasonló, mint Alkatraz – ő volt a hirhedt 

466-os számú fogoly, 19 évig. 1990-ben szabadult. 1993-ban Nobel békedíjat kapott. 1994-ben ő Dél Afrika 

elnöke. Amikor kijött a börtönből, amikor államelnök lett – nem számolt le senkivel. Nem juttatta börtönbe 

azokat, akik őt börtönbe juttaták. Pedig 27 év igazságtalanul börtönben – nagyon hosszú idő. Nem azzal törődött, 

hogy leszámoljon, hanem azzal, hogy újat építsen.  

Pedig ez igazán nem általános. A Kelownai Napjainkban: II. Vak Béla árpádházi királyunk azért lett vak, mert 

apja, Álmos herceg a trónért és hatalomért állandó harcban állt, és amikor vele szemben 1115 körül Kálmán lett 

a király, parancsára Álmost, családját és udvarti embereit magvakítatta. Béla 7 éves lehetettt. Sok bujkálás, 

hányattatás után 1131-ben, 23 évesen királlyá koronázták Székesfehérváron. Még abban az évben Arad mellett 

tarott országgyűlésen 68 fűúrt kegyetlenül meggyilkoltak, akinek köze lehetett Béla megvakíttatásához.  

Nelson Mandela nem fizetett a 27 év börtönért. Élte az igét: „Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, 

hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek - így szól az Úr”. 

(Róma 12:19) Ebben kiábrázolta azt, Aki azért jött, hogy megújítson, új utat mutasson, életet adjon, 

építsen. Jézus nem azért jött, hogy számonkérjen, leszámoljon, büntessen – hanem azért, hogy adjon: adja 

önmagát, értünk! Őt ábrázolta ki Mandela, amikor adta magát népéért, a fehérek és feketék megbékéléséért.  

De Nelson Mandela is összetett személyiség. Ember, mint mindnenki, mint mi mind. Bűnös – aki számára kész a 

kegyelem. Se szentté avatni, se elítélni nem szabad szabad. Megdöbbentő, ahogy megjelenik az interneten 

mind a két véglet. Olvastam egy web-oldalt, ahol teljesen elítélték ezt az embert, mert Fidel Castro, a véres 

kezű kubai diktátor volt a példaképe és barátja. Első feleségétől, akivel 1947-ben házasodott, négy gyermeke 

született, de 10 év házasság után elhagyta családját, és feleségül vett egy fiatal szociális munkást. Kősőbb tőle is 

elvált, háromszor nősült. Egyik gyermeke AIDS-ben halt meg. Nelson Mandeláért is jött az Úr Jézus, neki is 

Megváltóra, Szabadítóra volt szüksége. „Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig 

befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő 

nevében”. János 1: 11 – 13 

Kikhez jött Jézus? Mit olvastunk? Saját világába. Abba, amelyet ő alkotott, amelyet ő hozott létre, és tart fenn. 

Hozzájuk, mégpedig azért: „Benne, Jézusban, élet volt, és az élet volt az emberek világossága” – Jézus élete és a 

jézusi élet ez a világosság. Azt mondja az ige, hogy Jézus lehozta közénk az életet – vagyis bemutatta, megélte 

azt, ami eredetileg, kezdettől az Isten akarata. Amiért alkotta az embert, amiért vagyunk, lennünk kellene. 

„Az ítélet azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, 

mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak”. (János 3:19) Ahelyett, hogy megvallanák a bűnt és 

elhagynák – ragaszkodnak hozzá, tovább viszik, és halmozzák. „A világosság a sötétségben fénylik, de a 

sötétség nem fogadta be”.  

Egy házaspárnak nagy boldogságban és harmóniában kezdődött a közös élete – de pár év elteltével megromlott a 

kapcsolatuk. A férj nagyon határozott, vezető típusu természet volt. Amikor elvette a társát, ez imponált is a 

feleségének. Ezért is ment hozzá. Szeretette, hogy olyan férfias, jó kiállású a párja. De, ez a jó kiállás és 

határozottság kettőjük közötti feszültséggé lett, amikor az élet zajló dolgai közben szembekerültek egymással – 

és már nem volt olyan imponáló ez a magatartás. Sőt, a feleség egy idő után már nem bírta elviselni. Szóvá is 

tette. Megpróbálták megbeszélni. Nem ment – veszekedés lett belőle, és semmi nem változott; csak fokozatosan 

eltávolodtak egymástól. Egy idő után belátta, hogy nem megy – se megváltoztatni, se elválni. A család, meg a 

gyerekek miatt csendesen tűrt. Aztán egyszer egy partin találkozott férje üzletének egyik vezető beosztottjával, 

aki feltűnően kedves volt hozzá, akivel kölcsönös volt a vonzalom. Aki meghallgatta és figyelt rá; értékelte. 

Kedves volt és figyelmes. Arra figyelt, azt kereste, ami neki jó. Nagyon könnyen közel kerültek egymáshoz. 

Egyre közelebb. Nem volt lelkiismeretfurdalása, mert úgy érezte, úgy magyarázta meg magának, Isten szeretete 

adta neki ezt a férfit, kárpótolta őt azért, amit a férjétől elszenvedett. Boldog volt vele – éppúgy, mint a 



gyermekeivel. Sőt, még a férjét is könnyebb volt elviselnie. Már nem érdekelte, hogy akaratos, diktátor – 

mosolyogva ráhagyott mindent. Úgyis keveset volt vele – állandóan dolgozott, távol volt. Neki viszont kivirult 

az élete. Egy darabig.  

Mert egy adott pillanatban minden összeomlott. Teljessé lett a káosz. A világosságról kiderült, hogy sötétség. 

A szeretett férfiról, hogy hűtlen, csapongó, kétszínű, megbízhatatlan. A férjről, hogy már ő is régóta szenved – a 

munkájába menekül, mert otthon nem szeretik. Az iskolából jöttek a figyelmeztetések, egyik gyerekük agresszív, 

másik nem tud koncentrálni.  

Nagyon sok ember görgeti maga előtt élete megoldatlanságának minden kínját, poklát, hozadékát. Nagyon 

sok ember hagyatkozik egyedül önmagára, megérzéseire, mások tanácsára – de olyan kevesen egyedül arra, 

aki értünk jött, nekünk adatott! „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán 

lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 

9:5) Az uralom az ő vállán lesz – már, ha behívom a szívembe és engedem őt uralkodni Őt, aki: Csodálatos 

Tanácsos! Ha odaborulsz (csak akkor!!!), alázattal, bűnbánattal rá figyelsz – akkor elmondja, megmutatja, mit 

tegyél. Világossá lesz, egyértelművé: mert azt tette Jézus, mert olvastad az igében, mert ezt tették mások, 

akik hitben jártak. Indít, vezet. Tapasztald meg! Nincs még egy ilyen mindenható, szerető Úr, aki így törtődne 

a mi bűnben lévő, megoldást váró életünkkel, mint ő. Nem kellene, hogy tanácsoljon, ha nem lázadnánk ellene – 

de mert lázadunk, de mert megromlottunk, elferdültünk, elferdítjük egymást, bűnnel szülünk bűnt – ezért kell. 

Nagyon kell! És ő jön – és nem bűneink szerint bánik velünk.  

Ha kiszolgáltatjuk magunkat Neki, békességre vezet – mert Örökkévaló Atya és Erős Isten egy személyben. 

Kikhez jött Jézus? Erre ő maga felel, amikor ezt mondja Zákeusnek: „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse 

és megtartsa az elveszettet.” (Lukács 19:10) Az elveszett, pénzéhes Zákeust, a képmutató farizeusokat, a 

nyálas kegyeseket, tékozló fiukat, lányokat, a rablókat, paráznákat, betegeket, szenvedőket, elesetteket – 

azaz bennünket! 
Zákeusnak nem a házassága miatt került romokba az élete – hanem a pénzéhsége, fukarsága, kapzsisága miatt 

lett magányos. Mindnyájunknak Jézus Krisztusra van szükségünk – hogy magtanítson türelmesen várni, 

önmagamról lemondani, önmagamat adva, a másikat elszenvedve szeretni. Eszköze lenni, hogy újjat 

kezdjen, újjá teremtsen! Rá hagyatkozni, benne bízni, őrá figyelmi mindig, teljes erőmmel. Hogy közben csoda 

történjen: rádöbbenjek, hogy ez az én erőm semmi! Mert áthat, felemel, hordoz – elveszi erőtlenségem, 

betölt önmagával! Kegyeleme hat át és végez munkát bennem, általam!  

Hozzánk jött, értünk jött az Úr Jézus – a bűnösökért, hogy kaphassanak bűnbocsánatot és életet. Hozzád 

jött Jézus? Vagy téged nem érdekel? Dehogyisnem! Te is éppen ilyen kegyelemre szoruló vagy – mint mi mind! 

Vagy már tudod, miről beszél Zákeus, János apostol, meg a többiek, mert te is megtapasztaltad? Már neked is 

személyes Megváltód és Szabadítód Ő? Legyen áldott érte! Ragaszkodjunk Hozzá! Soha ne tegyük félre! Soha 

ne üljünk vissza a trónra, amit átengedtük neki. Emlékeztek még arra a rövidfilmre, amit a gyülekezeti 

Csendesnapon néztünk együtt. Nagyon látványosan átengedte Jézust a főhelyre, aztán amikor valamiben döntést 

kellett hozni, fokozatosan kitúrta Jézust a főhelyről. Végül megint ő ült rajta egyedül.  

Milyen érdekes, hogy Zákeusnak Jézus egyetlen szót sem szólt a bűneiről. De Zákeus Jézus jelenlétében 

pontosan érzte annak súlyát. Éppen úgy, mint a paráznaság közben tetten ért asszony, vagy a samáriai asszony a 

kútnál – egyetlen szót sem szólt Jézus a bűneikről. De Jézus jelenlétében a bűnnek súllya lesz. Addig 

súlytalan – de akkor súlyossá, nehézzé, fájdalmassá lesz: azért, hogy azonnal meghirdesse Jézus a 

kegyelem igéjét: „Ma lett üdvössége ennek a háznak”; vagy „én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól 

fogva többé ne vétkezz”. Ehhez azonban Jézus közelében kell maradni! Ezért jött, jön közel hozzád, 

hozzám Jézus. Ezért lett emberré – hogy szüntelen közel lehessünk Hozzá! Mert aki nem közeledik – az 

távolodik. Aki nem épül – az leépül. Aki nem gazdagodik – az szegényebb és szegényebb lesz. Jézus nagyon 

világosan fogalmaz: „Mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is 

elvétetik, amije van”. (Máté 25: 19) „Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol.” (Máté 12: 

30) 

Hozzád, érted jött Jézus, hogy meggazdagítson. Hogy megbocsásson, helyreállítson, helyretegyen – és aztán, 

és közben vezessen, formáljon, használjon. Hogy világítani tudj, hogy növekedjen benned, körülötted a 

megbocsátás és a szeretet. Vagyis: növekedjen benned, körülötted Krisztus! Akik pedig befogadták, azokat 

felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében”. Adjunk hálát 

érte! Ámen.  


