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1Ezután (Jézus) 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.” (Lukács 19:1-10)
Az év utolsó estéjén olvassuk ezt az egyik legismertebb újszövetségi történetet. Mi teszi az évfordulón aktuálissá? Az,
hogy Zákeus élete határvonalhoz érkezett. Egy olyan ponthoz, amelyhez hasonlókról később Pál apostol többször is
ezzel a két szóval beszél: „egykor”… és „most”. Gyönyörködjünk egy kicsit a csodában, ahogyan e két szó két részre
osztja az időt: 

- „Ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Isten iránt, most irgalmat nyertetek” (Róma 11:30) – szól az ige a
rómaiakhoz.

- „Aki  egykor üldözött  minket,  most hirdeti  azt  a  hitet,  amelyet  valamikor  pusztított” (Galácia  1:23)  –
csodálkoztak rá Pál apostol megtérésére a keresztyének.

- „Aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is nekem is hasznos.” (Filemon 1:11) – írja Pál apostol
Filemonnak Onézimuszról.

Azt is ezzel a két szóval foglalhatjuk össze, ami Zákeussal történt: – egykor és most.
Egykor,  mint  vámszedőt,  a  foglalkozása  kirekesztette  a  választott  nép  közösségéből.  Ez  egyre  telhetetlenebbé,
könyörtelenebbé és agresszívabbá tette őt az állami adók és vámok beszedésénél. Csak megvetés és átok hullt a fejére
népe részéről, és az idegen római hatalom sem becsülhette túl sokra, amelyet kiszolgált.
Most pedig éppen egy szokatlan nyilatkozatot tesz:  „Uram, minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha
valakitől valamit kizsaroltam, négyszeresét adom vissza neki.” Zákeus – jóvátételt fizet? Ennyit? Hiszen a pénz az
istene! Mi történt itt?

Jézus Krisztus áll az egykor és a most határán:
Aki éppen áthaladt Jerikón.
Aki észrevette ezt a kívülről dúsgazdag, de belülről koldússzegény embert, és a nevén szólította.
Aki bement a házába, amelyet minden jóérzésű izraelita nagy ívben elkerült: – Oda? Soha! Az a hely maga a fertő!
Aki  leült  ennek a  nagy bűnösnek az  asztalához megbotránkoztatva  ezzel  Izráel  „igazait” –  és  ez  nem jelentett
kevesebbet: – enyém vagy, közösséget vállalok veled életem árán is, és nem is lesz elég kevesebb érte. Üdvözítelek.
Mert egyszerűen, ez a programom.  „Ma lett  üdvössége ennek a háznak… Mert azért jött  az Embernek Fia, hogy
megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” – Álljon ma a fordulóponton a hozzánk betérő üdvözítő Jézus, és dicsőítse
Őt a mi feléje hajló, megtért és újjászületett életünk!
Imádkozzunk énekünk szavaival:

Az Isten Bárányára letészem bűnöm én. 
És lelkem béke várja ott a kereszt tövén.
A szívem mindenestül az Úr elé viszem,
Megtisztul minden szennytül a Jézus vériben, a Jézus vériben.

Megtörve és üresen adom magam neki, 
Hogy újjá Ő teremtsen, az űrt Ő töltse ki.
Minden gondom, keservem az Úrnak átadom,
Ő hordja minden terhem, eltörli bánatom, eltörli bánatom.

Örök kőszálra állva a lelkem megpihen; 
Nyugszom Atyám házába' Jézus kegyelmiben.
Az Ő nevét imádom most mindenekfelett;
Jézus az én királyom, imámra felelet, imámra felelet.

Szeretnék lenni, mint Ő, alázatos, szelíd,
Követni híven, mint Ő, Atyám parancsait.
Szeretnék lakni nála, hol mennyei sereg
Dicső harmóniába' örök imát rebeg, örök imát rebeg.


