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NEM AKAROK MÁSRÓL KÖZÖTTETEK TUDNI, CSAK JÉZUS 

KRISZTUSRÓL 

 

 

Lk 19,1-10 

1Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. 2Élt ott egy Zákeus nevű gazdag 

ember, aki fővámszedő volt. 3Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de 

kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. 4Ezért előre futott és felmászott 

egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. 5Amikor Jézus 

odaért, felnézett, és így szólt hozzá: "Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te 

házadban kell megszállnom." 6Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. 

7Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: "Bűnös embernél 

szállt meg." 8Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: "Uram, íme, 

vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a 

négyszeresét adom vissza neki." 9Jézus így felelt neki: "Ma lett üdvössége 

ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. 10Mert az Emberfia azért jött, 

hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." 

 

1Kor 2,2 

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus 

Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. 

 

KT! 

Nagy várakozással érkeztem ma feleségemmel és két fiammal 

 a gyülekezet körébe. 

 

Sági Endre nagytiszteletű úrral sokat beszélgettünk e mai alkalom előtt, 

 és sokat hallottam már a gyülekezetről, 

s most  megtiszteltetés számomra, 

 hogy e csodálatos templom szószékén szolgálhatok. 

 

Amikor a mai alkalomra készültem, 

 az az ige visszhangzott a szívemben, 

  amelyet fel is olvastam 

 az 1. korintusi levél 2. részének 2. verséből:  

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról,  

csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.” 

 

Pál apostol írta ezt a korintusi hívőknek. 

Azt mondta, hogy előre elhatározta, 

 hogy ha közéjük megy, nem szól közöttük másról, 

  csak a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról. 

 

S azért visszhangzott a szívemben ez az Ige, 

 mivel én is előre elhatároztam, 

  még mielőtt a gyülekezetbe érkeztem, 

hogy én sem fogok tudni másról, 

 az én célom is ez,  

hogy a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról tegyek bizonyságot. 

Az a szívem vágya, 

 hogy a Füredi úti gyülekezet középpontjában, 

  a gyülekezeti tagok szívének középpontjában 

   maga a megfeszített és feltámadott Úr Jézus legyen. 

Ma is Jézus Krisztusról szeretnék bizonyságot tenni  

Zákeus példája nyomán. 

Arról szeretnék bizonyságot tenni, 

 hogy a Jézussal való találkozás hogyan formálja át egy ember életét. 

Előbb azonban szeretnék elmondani egy olyan történetet, 

amely egy budapesti ref. gyülekezet lelkészhivatalában történt. 



Egy idős néni kopogtatott be, 

 mögötte jött a taxis is, aki elhozta őt, 

  s azt kérdezte, hogy beszélhet-e a lelkésszel.  

Mondta neki a hivatalvezető,  

 h. egy kicsit várnia kell, mert a lelkész bent beszélget valaki mással.  

A néni leült, 

 várt kb. 10 percet, majd elfogyott a türelme, 

és se szó, se beszéd, benyitott a lelkész irodájába.  

Ránézett a 2 beszélgetőre, 

 majd az egyikükre nézve ezt kérdezte: Maga a pap? 

A lelkész így válaszolt: Igen, én vagyok. 

A néni folytatta: Eltemetne engem, 

 majd elkezdte előszedni a papírokat, 

  s elkezdte sorolni,  

hogy a temetkezési vállalattal már mindent elintézett, urnás temetés lesz, 

már csak a lelkész hiányzik. 

A lelkész azt válaszolta,  

 hogy eltemeti egy feltétellel. 

Mi lenne az? – kérdezte a néni. 

Hogy nem én halok meg hamarabb. 

Majd megkérdezte: hány éves a néni? 

97. volt a válasz. 

A néni előre kifizette a temetést, 

 majd miután már majdnem indult, megkérdezte:  

és mi lesz az inflációval, az nem gond?  

A lelkész elmosolyodva mondta: nem, 

majd így folytatta: Nekem is lenne egy kérdésem. 

Elkészült már a hazatérésre?  

A néni az előtérben ülő taxisra mutatott: Itt van a sofőr. 

 

A lelkész így válaszolt: nem úgy értem. Rendezte-e már a bűneit Istennel? 

Milyen bűnöket? Nekem nincsenek bűneim. 

A lelkész megkérdezte: És mi van az ön 97 ezer bűnével? 

 

Erre már a néni felkapta a vizet. A lelkész megkérte,  

 hogy egy kicsit még jöjjön vissza az irodába. 

A néni azt hitte, 

 hogy most a lelkész majd bocsánatot kér  

és kimagyarázza az előbbi sértését. 

A lelkész azt mondta:  

 Tegyük fel, hogy naponta csak 3x vétkezik: 

  gondolattal, szóval és tettel. 

 És a 3 az még nagyon is ideális érték. 

Akkor az egy évben eléri az ezret? 

A néni elgondolkodva azt mondta, 

 hogy az 1000 az még kevés is. 

Akkor mondja újra, hány éves a néni: 97. 

Ha ezt összeszorozzuk, 

 akkor az 97 ezer. 

Ezzel a sok bűnnel nem mehet be a mennybe, 

 mivel akkor a menny is bemocskolódna az emberek bűneivel,  

  mint a föld. 

Majd megkérdezte: 

 A 97 év alatt megvallotta 1x is a bűneit Istennek?    

 Nem – volt a felelet. 

És tudja azt, 

 hogy van valaki, aki meghalt az Ön bűneiért is? 

Tudja, hogy ki volt ez a valaki? 

A néni tudta a választ: Jézus 

És megköszönte ezt akár 1x is Neki? Nem. 

És nem akarja most megtenni ezt, 

megvallva bűneit, 

 és bűnbocsánatot kapni azokra? 

S a néni ott 97 évesen mindezt megtette, 

 s élete 24. órájában rendezte vétkeit Jézussal. 

 



Amikor hallottam ezt a történetet, 

 a megtérő lator jutott az eszembe, 

  aki életének utolsó perceiben vallotta Urnak Jézust, 

megvallva, hogy ő bűnös, 

 és méltán kapta a büntetést. 

És Jézus ezt mondta neki: 

 Még ma velem leszel a paradicsomban. 

 

Hiszen Jézus azért jött, 

 hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. 

Ezért jött e világra, 

 és akárkivel is találkozott itt a földön, 

a célja az volt, 

 h. megmentse, megszabadítsa az embert a kárhozattól és megtartsa. 

 

S Jerikóban is így történt, 

 amikor rátalált erre a Zákeus nevű vámszedőre, 

  aki e találkozás által üdvösséget nyert. 

 

 

KT! 

Egy embernek a valódi élete a menny szemszögéből nézve  

akkor kezdődik el, 

  amikor Jézus megszólítja az illetőt, 

   s ez elől az az ember nem zárkózik el, hanem nyitott rá. 

 

Az imént említett néninek a valódi élete, a mennyei élete 

 97 évesen kezdődött el, 

amikor először hallotta meg úgy Isten Igéjét, Jézus szavát egy lp-on ker, 

 hogy arra megnyílt, 

 és hit támadt a szívében. 

 

A lator tulajdonképpeni élete a halála előtti utolsó percekben kezdődött. 

 

Pál apostol tulajdonképpeni élete is akkor kezdődött:  

 amikor a damaszkuszi úton megjelenő Jézus megszólította őt. 

 

S így szólította meg Jézus Zákeust is. 

Nem azzal kezdte, 

 hogy milyen súlyos vétkek nyomják a vállát, 

  hogy ettől és ettől jogtalanul ennyi és ennyi pénzt zsarolt ki, 

hanem  

Nevén szólította, úgy mint aki ismeri őt, 

  s megtisztelte őt: Zákeus, szállj le a fáról, 

 mert ma a te házadban kell megszállnom. 

 

KT! 

Így szólít meg minket is Jézus. 

Akár most ebben az igehirdetésben, 

Akár egy hívő barátunk bizonyságtétele által.  

De készíti a lehetőséget, 

 az esélyt arra, 

    hogy a mi tulajdonképpeni életünk, örök életünk elkezdődhessen. 

Az Ő törekvése, célja az, 

 hogy mindenki hallja meg élete folyamán az Ő hangját, 

  megszólítását, 

   azt, hogy Ő az ajtó előtt áll és zörget. 

 

Jézus annyira könnyűvé tette az újjászületés, 

 az új élet útját. 

Annyira teljesíthető. 

Annyira egyszerű. 

A legegyszerűbb ember is, 

 ha hite van, tud rá válaszolni, 

 egyszerű szavakkal be tudja életébe hívni a Megváltót. 

 



S Jézus azt reméli, 

 hogy ma, ha az Ő szavát halljuk, nem keményítjük meg a szívünket. 

 

Zákeus vámszedő volt. 

Az országot megszálló rómaiak számára szedte be az adót. 

 

Ennél gyűlöletesebb foglalkozást el sem lehet gondolni.  

 

Az idegen iga alatt nyögő nép szíve 

 tele volt keserűséggel:  

az idegen megszállás nemzeti  

és vallási reménységeiket sárba tiporta, 

 de ezenfölül még az anyagi nyomorúság is rájuk nehezedett,  

mert a hódító rómaiak  

valósággal kiszívták a nép vérét,  

hogy a meghódított nép anyagi erejével  

a hatalmas Róma nagyságát építsék.  

 

 

 

 

Ők maguk azonban nem vesződtek az adók behajtásával.  

az volt a módszerük,  

hogy egy-egy kerületnek  

a várható adójövedelmét felbecsülték,  

és akkor annak a behajtását 

 egy magánvállalkozónak kiadták.  

 

Ezek a vámszedők aztán persze 

 nemcsak  a kivetett átalányt szedték be,  

hanem azon fölül 

 a saját népnyúzó munkájukat is megfizettették.  

 

Zsarolhatták,  

nyomorgathatták a népet,  

még hatósági segítséget is kaptak ehhez, –  

csak az volt a fontos,, 

 hogy a kivetett összeget az állampénztárba befizessék.  

 

Nos, Zákeus 

 az ugyan nagy hatalmú és gazdag, 

 de a saját népe körében gyűlölt vámszedő sietve leszállt,  

és örömmel vezette Jézust házába. 

 

Azt olvassuk, 

 hogy akik ezt látták, zúgolódtak, mondván:  

Bűnös embernél szállt meg. 

 

Arról azonban nem olvasunk, 

 hogy Jézus elkezdené sorolni Zákeusnak, 

  hogy milyen bűnös lenne,  

  hogy miként volt képes ilyen sok rosszat tenni.  

Hanem megmutatja a Zákeus iránti szeretetét azzal, 

 hogy házába megy. 

Felvállalja a vele való közösséget. 

S ez Zákeust örömmel tölti el. 

 

Zákeus nem utasítja el Jézust. 

hanem a házába fogadja. 

Teret enged Jézus számára. 

 

És ahol Jézus teret kap, 

 ott minden megváltozik. 

 

Mert a bűnös ember, 

 amikor megérzi Jézusban a Szent Isten közelségét, 

  hirtelen látni kezdi a bűneit. 



Mikor átérzi Isten szeretetét, 

 átérzi, hogy Jézus értem halt meg, 

  az én bűneimért a Golgotán, 

 akkor fájni kezdenek ezek a bűnök. 

 

Lehet, hogy addig még azt sem tudta, 

 hogy vannak bűnei. 

Mint ez a 97 éves néni is, 

 aki először megsértődött annak hallatán, hogy 97 e bűne van. 

De Jézus kereszthalálára gondolva megérezte Jézus szeretetét, 

 és akkor tudatosult benne, hogy én bűnös ember vagyok. 

 

Amikor Jézus először találkozott Simon Péterrel, 

 kérte, hogy vessék ki a hálót fogásra. 

Ő azt mondta, hogy ugyan egész éjjel semmit sem fogtunk, 

 és ugyan nappal van, de a te parancsodra kivetem. 

És úgy megtelt a háló halakkal, 

 hogy szakadozni kellett. 

Péter pedig megérzett valamit Jézus isteni hatalmából és szentségéből, 

 s ezért mondja: Eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. 

Pedig Jézus egy szót sem szólt a bűneiről. 

 

 

De az Ő szentsége, szeretete, jelenléte ezt okozza. 

Mivel Ő a világ világossága, 

 az ember az Ő jelenlétében elkezdi meglátni a bűneit. 

 

Zákeusnak Jézus egy szót sem mondott arról,  

 hogy milyen gazember dolog a saját honfitársait kizsarolni. 

Nem olvasta rá a bűneit. 

Elég volt találkoznia Jézussal, 

 és magától kezdi el mondani: 

„Uram, ímé minden vagyonomnak a felét a szegényeknek adom,  

és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem,  

négy annyit adok a helyébe.”  

 

KT!  

Ez a Jézussal való találkozás egyik legnagyobb haszna: 

Az ember elkezdi úgy látni magát, ahogyan őt Jézus látja. 

Jézus mellett már nem tudom magamat fényezni,  

 nem tudom Őt becsapni,  

 a Szent Isten előtt eltakarni a bűneim.  

 

2) 

De a legnagyobb haszna a Jézussal való találkozásnak mégis az, 

 hogy az ember nemcsak meglátja a bűneit, 

  hanem meg is tisztul tőlük. 

Az 1Jn 1,7-ben ezt olvassuk: 

Ha pedig a világosságban járunk,  

amint Ő maga a világosságban van: 

 közösségünk van egymással,  

és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére  

megtisztít minket minden bűntől. 

 

Olyan jó, hogy amikor közel engedjük Jézust, 

 akkor Ő nem elítél, hanem megérezhetjük az Ő végtelen szeretetét. 

És látva bűneinket leborulhatunk Előtte, és letehetjük azokat a lábai elé. 

Megvallhatjuk neki, 

 és bizonyosak lehetünk abban,  

hogy a mi megvallott bűneinkre bocsánatot nyerünk. 

S ennek hatása nemcsak itt a földön érvényesül, 

 hanem ezáltal nyerünk örök életet. 

 

Hiszen Jézus Zákeusnak is ezt mondta:  

 Ma lett üdvössége ennek a háznak. 

 



KT! 

Hát nem csodálatos az Úr? 

Olyan könnyűvé tette az üdvösség útját. 

Amint valaki hallja az Igét és hit ébred benne,  

 hogy az elhangzott ill. olvasott Ige ált. a feltámadott Jézus szólít meg 

  és akar találkozni velem, 

és aki Jézus szavaira tud hittel válaszolni,  

 Előtte leborulni, bűnbánatot tartani,  

  az üdvösséget nyer. 

Ilyen egyszerű.  

 

Így lett üdvössége a 97 éves néninek, 

 így mondta Jézus a mellette keresztre feszített latornak:  

  Még ma velem leszel a paradicsomban. 

 

És így szólít meg ma minket is. 

Engem is és Téged is. 

 

 

 

 

Így zörget 2000 év óta minden szív ajtaján. 

Így kínálja a bűnbocsánatot,  

 az üdvösséget, 

 a testi és lelki gyógyulást minden testi és lelki eredetű betegségre, 

  mert ezek legfőbb oka a bűnre vezethető vissza. 

Így készíti Jézus a találkozás alkalmait. 

Ilyen találkozás az is, 

ha egy Benne hívő keresztyén megvallja a hitét 

 egy teljesen hitetlen ember előtt. 

Elmondja, 

 hogy Jézus mit tett érte és vele, és ezért boldog  és van békessége, 

  mert tudja, hogy neki üdvössége, örök élete van, 

   amit senki sem vehet el tőle. 

De csak azért,  mert találkozott Jézussal,  

 s az őt megszólító Jézust nem utasította el, hanem befogadta. 

S azóta is nap mint nap találkozik Jézussal, 

 akinek a jelenlétében tudja letenni a terheit, a bűneit, 

  és kap naponta bocsánatot. 

És amikor egy ilyen igemag behull egy hitetlen ember szívébe, 

 amikor Jézustól megszólítva érzi magát, 

  arra 2féleképpen lehet reagálni. 

Vagy úgy mint Zákeus,  

    vagy úgy mint a farizeusok, és sokan mások is, akik elutasítják Jézust. 

Isten ma kér minket: (Zsid 3,7-8) 

Ma, ha az ő szavát halljátok, Meg ne keményítsétek a ti szíveteket  

 

Találkozzunk Jézussal! 

Váljon ez életprogramunkká,  

 naponta találkozni Vele. 

Legyen ez a gyülekezet életprogramja is: 

 Jézussal találkozni alkalomról alkalomra. 

Mert Ő ma is hív: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik, megfáradtatok, 

és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.(Mt 11,28) 

 

Ő alig várja, h. megszólítására válaszoljunk,  

   hogy az Ő jelenlétében megérezzük szeretetét,  

      végtelen jóságát és irgalmát, ami soha nem múlik el a mi irányunkban. 

Mert Ő ma is megszólít: Zákeus gyere. És ide behelyettesíthetjük a saját 

nevünk. …A te házadban akarok megszállni. 

 

S ha mi neki engedve behívjuk őt, S szent jelenléte fényében meglátva 

bűneink, azokat megvalljuk Neki, Ő leveszi vállainkról a bűn terhét,  

 megbocsát és mennyi állampolgárságot ajándékoz. 

S mi abban a tudatban élhetünk, 

 hogy hozhat bármit az élet, Ő velünk van. 



Ő velem van. 

S már  a haláltól sem kell félnem, 

 mert az is csak egy ajtó a hívők számára az üdvösség felé, 

  ahol színről színre találkozhatunk, 

  és Vele élhetünk egy örökkévalóságon át. 

Így legyen. Ámen. 


