
JÉZUS ELŐTT NINCS REMÉNYTELEN EMBER .
MEGJEGYZÉSEK a szöveghez: Jerikó: illatos város, a pálmák városa,szé 
fekvésü ősi város V.Mózes 34,3. Zákeus: tiszta. lo.v. nemcsak ennek a történetnek csattanója, hanem' egész Lukács evangéliumának a kulcs- 
verse. Figyelni kell az előző fejezet végére: a. vak Bartimeus meg- 
gyógyítására. Jézus éppen olyan csodát tesz Zákeussál is, mint Barti- 
meussel: az elveszettet megkeresi és megtartja. Jó szemmel tartani 
a történet folytatását: példázat a girákról. Az Ur számon kéri, amit adott. Az uj élet felelősséggel jár.

A TEXTUS MONDANIVALÓJA: Jézus előtt nincs reménytelen em-
ber. Zákeus sem az, akit pedig már elkönyveltek zsugori, harácsoló,  
nem kegyes embernek. Jézus ezzel az emberrel is tud mit kezdeni. Jézu 
máshogyan látja Zákeust is, mint bárki más. Tudja, hogy ennek az em- 
bernek is Reá van szüksége és Vele megujulhat az élete. Az Ur nemcsak 
azt látja, hogy milven az ember /ezt mindenkinél jobban látja,/ hanem 
azt is, hogy milyen lehet az ember Vele. Igy is kifejezhető ez: Ö nemi 
csak a jelenét és elmultját látja az embernek, hanem a jövőjét is, 
mégpedig azt, hogy Ö mit tud formálni valakiből. Ez a jézusi látás 
titka: az'embert nemcsak ugy nézni, ahogyan van, a maga elveszett ál-  
lapotában, hanem a kegyelem dimenziójában látni: mi lehet belőle Jé-  
zussál. Minden keresztyén is kell, hogy igy nézzen a másikra: mi le
het belőle Jézussal. Mi sokszor rövidlátók vagyunk: ezért látunk em
bereket reménytelen eseteknek, az embereket elkönyveljük tulajdonsá
gaik vagy méginkább büneik szerint, ezért mondunk le róluk, Jézus el
lenben prespektivában lát, van fantáziája: el tudja képzelni az el
könyvelt, az ilyennek vagy olyannak besorolt embert másnak is, ha Ö
belephet az életébe. Meg Zákeusnak is van üdvössége!

FELDOLGOZÁS: Belső cél; 1. Jézus a haracsoló emberből, ada
kozót farag, vagy 2. Jézus üdvösséget, boldogságot hoz az otthonba, 
vagy 3. Jézusban Isten nagy lehetőséget, adott: uj életet. Nézőpont:
1. Egy névtelen figyelő a sokaságból, vagy 2. valaki, akit Zákeus 
azelőtt zsarolt ég most mindenét visszakapta, 3. maga Zákeus.

    BEVEZETES: Beszelgessünk arról, milyen.,ünnepek voltak, az
utóbbi - időben. Mutassuk meg az előző alkalommal emlitett képet a csillaggal. Melyik ünnepre emlékeztét ez a kép? Vizkereszt ünnére arra figyelmeztet, hogy Isten elküldte nekünk a világ világosságát - Jézust. 
Azért küldte, hogy megvilágitson, minket és nem-azért, h ogy. nézzük.
A lámpát sem azért gyujtják meg, .hogy nézzük, hanem, hogy megvilágit
sa az egész szobát és akik benne vannak. Ma arról lesz szó, hogyan 
világosított meg Jézus egy nagyon sötét szivü embert.KÉPEK: Jerikói átvonulás. Szinesen! Nagy sokaság. 1,3.v.
2. Zákeus a  tömegben. 2.v. Külseje, bennsője, jelleme. Felmászik a 
fára: visszás jelenet, vállalta a kinevetést is; 3. Zákeus tekintete 
Jézussal találkozik, Jézus szól. Zákeus lemászik, sőt talán ugrik a 
fáról.5 - 6 v. 4. A vendégség. Jézus és Zákeus beszélgetése. A nagy 
változás: Jézus az üdvössége az arany helyett. 5. Kint zugolódnak. 
Az emberek nem értik Jézust. 6. Zákeus beváltja szavát, megadja a tartozásait. Üdvösségét "értékesiti", /v.ö. girák/- Ha a 3. nézőpon
tot alkalmazzuk, ugy lehet a 6. képnél kezdeni. Ebben az esetben Za- 
keus is elmondhatja, hogy miért adja vissza a zsarolt pénzt többszörösen.

FŐGONDOLAT KIEMELÉSE: Milyen városon ment át Jézus? Egye
dül ment? Csak a tanitványaival? Ki volt Zákeus? Szerették az emberek? Miért nem? Miért volt kiváncsi Jézusra? Hogyan láthatta csak 
Jézust? Észrevette Jézus? Mi történt a vacsorán? Csak ettek, ittak? 
Mit igért meg Zákeus? Meglátszott Zákeus életén, otthonán az, hogy 
Jézus ott járt? Beváltotta-e szavát? stb.

ALKAIMAZÁS: Gyermekek közös gyakori"szokása az üzletezes, cserélgetés. Sokszor becsapja egyik a másikat. Miért? mert jobban 
szeretik a golyót, kést, radirt, stb. mint a társukat, vagyis a fele
barátot, akiben Krisztust is kell látni, hiszen Ö a kicsinyeiben rej
tőzik el. Ezt az önzést szeretetté változtathatja Jézus. A ti életete
ket és otthonotokat is megtisztithatja az Ur. Boldoggá tehet. - A ko
moly megtérés : nemcsak bünbánat, de jóvátétel is "amennyire rajtunk all. Ének: Dt. 322 vagy 323.
  ARANYMONDÁS: 5.v. van kijelölve, de lehet a lo. v. is, vagyMáté 6,19-2o.


