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Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az
áldozatukéval elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: „Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek
bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem! Sőt - mondom nektek -: ha meg
nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony
Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt - mondom
nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el.” Azután ezt a példázatot mondta: „Egy embernek
volt  egy  fügefája  a  szőlőjében,  és  kiment,  hogy  gyümölcsöt  keressen  rajta,  de  nem talált.  Azt  mondta  erre  a
vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért
foglalja  a  földet  hiába? De az  így  válaszolt  neki:  Uram,  hagyd meg még ebben az  évben,  míg  körülásom és
megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki.” (Lukács 13:1-9)

Történetünkben hírt  visznek néhányan Jézusnak politikai  és egyéb indíttatású halálos tömegszerencsétlenségekről.
Mindenkiben felébredt a kérdés ilyenkor: miért engedi Isten a szenvedést és az értelmetlen halált. A magyarázatot
keresők általában az áldozatok bűneit keresték a tragédiák mögött. Amikor a tanítványok egyszer megláttak egy vakon
született embert, mindjárt ezt a közkeletű, jellemző kérdést tették fel Jézusnak: „Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei,
hogy vakon született?” Jézus válasza ott is ugyanaz: „Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy
nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.” (János 9:1-3) Elég csak belehallgatnunk a közgondolkodásba. Ha
mást ér a baj, azonnal értjük: „Lám, utólérte az Isten keze!” „Nem ver az Isten bottal!” A minket sújtó nyomorúság
pedig méltatlankodó kérdéseket vált ki belőlünk: „Miért éppen én?” „Mit vétettem?” 

Jézus válaszaiból kiderül, hogy ez a legnyomorultabb felfogás: megnyugodni abban, hogy a szerencsétlenség másnál a
bűn méltó büntetése, ugyanaz  felém igazságtalanság lenne. Ez arról a vak biztonságérzetről árulkodik, hogy  engem
azért kerül el a baj, mert  én jobb vagyok, mint mások. Jézus nem erre tanít, hanem arra hogy a más baja felhívás
hozzám a megérésre. Mások szerencsétlensége nem mások bűneiről, hanem arról a kegyelemről beszél hozzám, amely
velem, az érdemtelennel, lám, milyen  hosszútűrő. A szerencsétlenség  büntetés, ha a vélt érdemeim felől nézem, de
kegyelem, ha Isten útjait, eszközeit, céljait, velem tervezett szándékait látom. Vád magam és mások ellen, ha az emberi
bűn felől nézem, de hála Isten kegyelme iránt, amely „megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít”
(Jób 5:18)

Jézus tanítása mindezekről a terméketlen fügefa példázatában éri el a tetőpontját. Megrázó tanítás arról, hogy a bűnei
miatt halálra ítélt népért Jézus Krisztus a Szószóló. Az Ő közbenjáró szavára jön az Utolsó Alkalom. Ő ezért a végső
lehetőségért  az  életét  adta,  hogy  aki  hisz  őbenne,  el  ne  vesszen,  hanem  örök  élete  legyen. (János  3:16)  „Nem
késlekedik az Úr az igérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek
elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” (2Péter 3:9)

Tegyünk vallást és imádkozzunk a Zsoltár szavaival:

Az Úr énnékem őríző pásztorom 
Azért semmiben meg nem fogyatkozom, 
Gyönyörű szép mezőn engemet éltet, 
És szép kies folyóvízre legeltet; 
Lelkemet megnyugtatja szent nevében, 
És vezérl engem igaz ösvényében

Ha a halál árnyékában járnék is, 
De nem félnék még ő sötét völgyén is, 
Mert mindenütt te jelen vagy én velem, 
Vessződ és botod megvígasztal engem, 
És nekem az én ellenségim ellen  
Asztalt készítesz, eledelt adsz bőven.

Az én fejemet megkened olajjal, 
És engemet itatsz teljes pohárral; 
Jóvoltod, kegyességed körülvészen 
És követ engem egész életemben. 
Az úr énnékem megengedi nyilván, 
Hogy mind éltiglen lakjam ő házában.


