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ZÁKEUS 

 Alapige: Lk 19,1-10 Ezután Jerikóba ért, és áthaladt 

rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki 

fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, 

de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért 

előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, 

mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, 

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

házadban kell megszállnom." Ekkor sietve leszállt, és 

örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan 

zúgolódtak, és így szóltak: "Bűnös embernél szállt meg." 

Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: "Uram, 

íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől 

valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki." 

Jézus így felelt neki: "Ma lett üdvössége ennek a háznak: 

mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, 

hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." 
 

Kedves Testvérek! Sokan, e történetre úgy tekintenek, mint ahol a bűnös ember megtér. Pedig itt többről, és másról 

van szó. Zákeus nem volt bűnös ember! 

1./A neve hordozta a személyiségjegyeit. Nevének jelentése is igazolja ezt: tiszta, világos, feddhetetlen, ártatlan. 

A zsidóságnál a név, egy elrendelt életutat is jelölt. Zákeus is várt a megvalósulásra, de időközben valami történt. 

2./A foglalkozása.: Ez egy ütközőpont.  A vámszedők nem a becsületességükről, tisztességükről voltak híresek.  

Intelligens, művelt emberek, jártasak az adott kor politikai, kulturális életében, széles látókörűek, talpraesettek, 

leleményesek.  Meglátta ezt bennük a római uralom is, és saját szolgálatukba állították őket. A rendszer 

kiszolgálóivá lettek. Rájuk kényszerítették, rájuk erőltették azt. Így került Zákeus is kényszerhelyzetbe, 

tisztasága, feddhetetlensége ellenére. 

Zákeus nem volt a belsejében, a szívében, a szellemében bűnös. Törvénytisztelő, becsületes ember volt, amit a 

külső ráhatás miatt azonban nem tudott megélni. –és szenvedett ettől. Szenvedett, hogy saját népe közt utált lett. 

Számkivetett. Ráadásul fővámszedő, ami még inkább ellenszenvessé tette őt a sajátjai között. 

Okt 28-án az Őrálló Zenekar ajándéka a gyülekezetnek, gyülekezeti szolgálatuk 1. évfordulóján. (Fotók: AÁ.) 

3./Gazdag volt. A vezetői állás nem kis fizetéssel járt. Ez a gazdagság, szellemi és lelki gazdagság is volt. Gazdag 

ismeretben, talentumaiban, érzéseiben, gondolataiban. Áldások hordozója volt. Többje volt, mint másnak, 

amivel kitűnt a többiek közül. Ezt látták meg rajta a pogányok, a rómaiak is, ezért tették emberükké. 

4./Termete szerint kis ember volt. Ez nem azt jelenti, hogy apró, aki nem éri el az átlag testmagasságot. „alázatos 

/meghajolt/ megalázott termete volt. Testtartása volt hajlott, magába roskadó, leszegett fejjel járó, megalázott, 

népétől megvetett. Olyan, aki nem szól. Olyan, aki mégis valamire vár… Zákeus kívánta látni a Szabadítót. 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

Rendelkezett ismerettel, tudta, ki a Messiás.  Várta a szabadítást. Várta, hogy egyszer vége legyen nyomorult 

állapotának. A néptől nem látta. Azoktól, akik körül vették, akik kirekesztették, eltakarták előle. És mit tesz? 

„Előre futván felhága egy eperfüge fára, hogy őt lássa.” Jézus elé szalad.  Elé akar menni. Nem a tömegben 

elvegyülni. Számára nem azt jelentette, mint a sokaságnak. Többet annál. A fügefa mindig jelkép volt: Jele az 

ígéret földjének, a termékenységnek, a soknak, a bőségnek, rengeteg lelki és szellemi kincsnek, melyet Isten a 

népének adott. Erre az ígéretre kapaszkodik fel, fogózkodik meg Zákeus. Zákeus megbújt ebben a fában, elbújt 

a tömeg elől. Fáj neki. Fáj, amit lát. Fáj, hogy nem tudja valóra váltani azt, ami a neve. Fáj, hogy a belső 

tisztaságát nem élheti meg szabadon. Fáj, hogy olyat kényszerítenek rá, amit ő nem akar. 

Ezért belekapaszkodik, belemenekül az ígéretekbe. Jézus elé szalad, onnan akarja látni Őt, az ígéretekből.  Jézus 

pedig megérkezik hozzá.  Jézus látja Zákeus kapaszkodását, vágyódását, kételyeit, aggályait, belső harcait, és 

ezt mondja: „Zákeus, hamar bújj elő, mert íme, ma a te házadban van a lakozás.”  Nevén szólítja, ami magában 

hordozza jellemét. Amit beszennyeztek és megaláztak, mely arra vár, hogy végre az legyen, ami, aki valójában. 

Bújj elő, mert életre akarom hívni benned az Én szavamat, valósággá tenni az ígéreteket. Ma a te házadban 

/életedben/ időzöm.  Ma az Isten jelenlétének a helye, a Zákeus háza, az ő bensője, abban, ami benned van, aki 

te vagy. „És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt.” És megtörténik, amire oly régóta vár… Örül a szíve. A 

rengeteg megaláztatás, kin, gyötrelem után elérkezett hozzá Isten jelenléte.  Megérett a szabadságra. 

Minden összegyűlt már benne arra és ahhoz, hogy szabad legyen. Szabad legyen megélni:  szellemi életét, 

tisztaságát, feddhetetlenségét, gondolatait, érzéseit, vágyait abban az ártatlanságban és világosságban, amit a 

neve jelent. Elérkezett az ő ideje. „És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának, hogy bűnös emberhez ment be 

szállásra”. A tömeg nem ismerte Zákeust.  Nem tudták, ki ő. Nem ismerték érzéseit, gyötrelmeit, vívódásait, 

helyzetét. Zákeus felegyenesedve mondja: ha valakit valami sérelem ért, visszaállítom, helyre állítom neki 

négyszeresen Eddig elbújtam, most vállalom önmagam, nevem, a vele együtt járó feladatomat, küldetésemet. 

Helyreállítja a sebeket, lerombolt életeket. Nem éri be kevesebbel! Erre hangzik Jézus válasza:„Ma lett 

üdvössége ennek a háznak” mivelhogy ő is Ábrahám fia.” Zákeus szabad lett. Ő felszabadult arra, ami az ő 

életének elhívása, rendeltetése volt: hogy világosság legyen – mások számára. Most már szabad rá, hogy 

megtegye. Zákeus története a szabadság története. A visszatalálás szabadságáé. 

------------------------------------------- Szolgálattevő: Bartha Gyula – nyugd. esperes ------------------------------------------ 
 

2018. november: 

14. szerda  14.30 Bibliaóra 

14. szerda  17.30 Női kör 

15. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

16.  péntek 16.30 

Filmklub - Vándorút c. film Tom fia a Camino de Santiago, vagy más néven Szent 

Jakab zarándokúton, egy viharban veszítette életét a Pireneusokban. A kaliforniai 
orvos elutazik fia maradványaiért. Ám ahelyett, hogy ezután hazatérne, elhatározza, 

hogy beteljesíti a fia vágyát, és végigjárja a zarándokutat. Tom rájön, hogy itt nincs 

egyedül. A világ minden részéből érkező zarándokokkal találkozik, akik életük 
értelmére keresik a választ.  

17. szombat 9-12 

Tűzománc tanfolyam, amely ingyenes, de az anyagok (rézlemez, festék) 

és kiégetés költségeit szükséges kifizetni. A tanfolyamot Nagyné Tóth 

Wanda néni vezeti.  

18. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

18. vasárnap 10.00 
Istentisztelet. Párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet. Az üvegfallal elválasztott 

baba-mama szobában lehetőség van kisgyermekekkel hallgatni az igehirdetést. 

18. vasárnap 10.45 Közösen c. kiállítás megnyitója Buka László és Papp Tibor alkotásaiból 

18. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

- Kék vödör és Szeretetdoboz akció A Dorkász Szolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat ebben az évben is 

meghirdette adománygyűjtő akcióit, amellyel minél több rászoruló családot szeretnének támogatni. Tartós élelmiszert 
gyűjtenek, aminek legalább féléves hátralévő szavatossága van még, hogy azokat télen is fel lehessen használni. 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
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