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 A megváltás nem fejezıdött be Jézus halálával, 
amit a világ mai helyzete jól mutat! 

Mikeás próféta sok keserőség után fölvázolja a bol-
dog jövıt, az az: a megváltott világot. 

„Mert a Sionról jön a tanítás….Kardjaikból kapákat 
kovácsolnak, lándzsáikból metszıkéseket. Nép a népre 
kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul….Maga a 
Seregek Ura mondta ezt! Ha minden nép a maga istené-
nek a nevében jár is, mi az Úrnak, a mi Istenünknek 
nevében…” Tehát akkor lehet szó a Megváltásról, ha a 
fegyvergyártás megszőnik, s türelemmel viseltetünk 
mások felfogásaival szemben! (Ha nem hisszük magun-
kat igazhitőnek!) Európa talán mégsem Isten-hívı?! Hol 
van a BÉKESSÉG? (Mik. 5:4) Majd a 6. fejezetben kitér 
Mikeás az áldozatok fölösleges mivoltára (Jézus is 
mondja: „irgalmasságot akarok, nem áldozatot” 
Mt.9:13). Az Örökkévaló csak azt kéri, hogy „élj tör-
vény szerint, törekedj szeretetre és légy alázatos Iste-
neddel szemben”. 

 Hózeásnál is ezt olvassuk: „mert nem az áldozat 
kell nekem, hanem a szeretet” 

 Jeremiás pedig inkább lelki szempontból vázolja 
fel a boldog jövıt (31:31): 

„Eljön az idı, amikor új szövetséget kötök Izrael és 
Júda házával….Törvényemet a belsejükbe helyezem, 
szívükbe írom be….mindenki ismerni fog engem, mert 
megbocsátom bőneiket…”. 

Erre rezonálnak Jézus szavai, amikor a szamáriai asz-
szonnyal beszélget: „Eljön az óra, sıt már itt is van, 
amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják 
az Atyát…”. 

És Jeremiásnál (3: 19-tıl) olvashatjuk a legbensısé-
gesebb jézusi tanítás elıképét, amikor az Úr ezen szavait 
idézi: „Én ezt mondtam: Szeretnék veletek úgy bánni, 
mint fiaimmal,…Azt gondoltam, hogy Atyádnak fogsz 
hívni engem!” 

 Ha alaposan tanulmányozzuk Jézus tanítását, 
akkor észre-
vehetjük, 
hogy minden 
gondolatának 
van az un. 
Ószövetség-
ben elızmé-
nye (még a 
„szeresd 
ellenséged”-
nek is! Pél-
dabeszédek 
7:17 és 25: 
21-22 , csak 
Jézus úgy 
finomítja ezt 
a helyet, 
hogy elhagy-
ja az „égı parazsat raksz a fejére”, - amit Pál idéz, mert 
nem ismerte Jézus tanítását! Róm. 12:20. – s így folytat-
ja: „imádkozzatok üldözıitekért Mt.5: 44).  

 Tehát Jézus igen szorosan kapcsolódik az Ó-
Szentíráshoz. Mt.5: 18: egy „jod” sem veszhet el a tör-
vénybıl…,aki mégis elhagy csak egy kis parancsot is, az 

a „legkisebb lesz a mennyek országában”. Mégis - talán - azt 
mondhatjuk, hogy a fenti két Jeremiás idézet az, ami a legki-
emelkedıbb, legfontosabb jézusi gondolat gyökere! 

 Befejezésül. Ugye lehetetlen elképzelés, hogy egy 
bizonytalan jellemő római hivatalnokon (pszichológiailag 
teljesen érthetı lelkialkat, aki egyszer kegyetlenül vérengzı-
nek tőnik, másszor pedig a jövıjét féltı, befolyásolható em-
bernek) múlt a mi megváltásunk. Hisz Pilátus is látta, hogy 
mi a helyzet; ha ekkor karakán módon elzavarja a sok ágáló 
papi vezetıt, s szabadon engedi Jézust, akkor nincsen meg-
váltásunk? 

 
 

DRYP 
MIRİL MI JUT AZ ESZEMBE 

 
A novemberi száraz ködök idején… 
Mielıtt valaki megkérdezné mi az a száraz köd, annak 

a szálló porkoncentrációra hívnám fel a figyelmét. Meg 
az autója rendszámtábláján a színes matricára.  

Az eltelt évszázad legszárazabb novemberét éltük át. 
Utoljára 1901-ben hullott ilyen kevés csapadék novem-
berben – olvasom az idıkép honlapján. És így teltek el az 
elızı hónapok is. Felénk sem esett egy csepp esı sem. 
Jelen pillanatban, úgy tőnik, hogy az ıszi szántás is téli, 
vagy tavaszi lesz, ha ennyire nem képes befogadni az ekét 
a szikkadt talaj. Ott száradnak még a burgonyafelszedés 
hantjai is a sorban, a konyhakertben pedig csak a va-
kond dolgozott, szaporítva a halmokat az ıszi ásás rögei 
között.  

A télre készülıdve nyári szállásunk víztelenítésére érkez-
tünk vissza a zsákfalunkba. Ott aztán minden elképzelést 
felülmúló igen népes fogadtatásban részesültünk. Amikor 
kinyitottam a teraszunk ajtaját szinte megszámlálhatatlan 
katicabogár zúdult ránk és elénk az ajtófélfákról. A szín és 
formagazdagság széles választéka a hazai katicabogár rokon-
ságnak. Eszembe is jutott azonnal júniusi reményem, amit az 
akkori levéltető szívogatások nyomainak láttán fogalmaztam 
meg magamnak. Úgymint, hogy nem fogok permetezni a 
levéltetvek ellen, legfeljebb majd ideszoknak a katicaboga-
rak. (lásd. a 2011 júniusit)  No de ilyen gyorsan teljesült 
volna a fohászom? Ráadásul egyszerre ennyien érkeztek! És 
egyáltalán, milyen rokonság is hullott itt a fejünkre?  

Jobban szemügyre véve a betelelni készülı pettyes boga-
rakat, nem okozott túl nagy nehézséget megállapítanom, 


