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A bibliai nemes fák és növények között a leggyakrabban

a szőlő (mint növény és termés is), majd az olajfa és a fügefa

kerül vagy alapjelentésben vagy átvitt értelemben az olvasó

szeme elé. Ezeknek a gyümölcsei a legkedveltebbek, fel-

használásuk módja szerint pedig a leghasznosabbak voltak. A

Szentírásban kellő bizonyítékot találunk arra, hogy az ember

az őt körülvevő élőlények nemesítésében – Istentől nyert böl-

csessége révén – hozzáértéssel részt vett. Már az Édenben eleve

felhatalmazást nyert arra, hogy uralkodjon a teremtmények

felett, és hogy művelje és őrizze (pásztorolja!) magát a kertet

is. Olvasunk a vadfügefákról is, amelyek az alföldeken dúsan

tenyésznek, ezekkel szebben azonban nincs semmi elvárás,

nem is éri őket sem dicséret, sem elmarasztalás.

Vizsgálódásunk a fügefák körül nem növénytani szem-

pontból történik, hanem amint a szentírók céljaiknak megfele-

lően, érző, gondolkodó, cselekvő vagy vétkezni is képes

lényekként mutatják be őket. A Bírák könyve például szokat-

lanul, történeti környezetbe helyezve tárja szemünk elé ezt a fát.

A történet szerint amikor a fák ráébredtek arra, hogy

nincsen királyuk, követeket küldtek a nemes fákhoz, hogy

felajánlják számukra a királyi koronát. Az első megszólított

nem vállalta a fák fölötti uralkodást. Másodszor a fügefához

mentek el, kérve, hogy a megtisztelő ajánlatot fogadja el. A

fák országában is királynak lenni a legnagyobb méltóság! Ő

azonban szinte sértődötten kérdezte: Hogy képzelhettek ilyet?

Talán elvesztettem édességemet meg pompás gyümölcsömet,

hogy menjek hajladozni a fák fölött? – Nemtetszésének ily

szavakkal adott hangot.

A nemes fügefa önismerete meglep bennünket.

Tudatában van annak, hogy mire képes, mit tud adni mások-

nak. A rang kísértésének sem engedett. Erkölcsi magatartása

egyszerűen lenyűgöző. Rendeltetésének megfelelően,

szerényen akar továbbra is hasznos életet élni. A koronát tehát

nem fogadta el (Bír 9,10–11)! 

Hóseás próféta látva a törvénytelenséget felsikolt: Ne

örülj, Izrael, ne ujjongj, mint a népek! Mert hűtlenné lettél

Istenedhez. A vétkeseknek fájó szívvel, de vádlón mondja el

panaszát az Úr: A pusztában őseitekre úgy néztem, mint a

fügefa első termésére (Hós 9,10). Izraelben ugyanis a föld első

termése, a zsenge és minden elsőszülött az Istené (2Móz

23,19; 34,19), de ez már a múlté. – Ó, bár úgy tekinthetne

Isten most miránk is, mint a fügefa első termésére, amely a

törvény szerint és örökre, elidegeníthetetlenül az övé!

A bárkában szorongva várakozó család számára (és tán

velük együtt a szabadulást kívánó bennrekedt lényekre is)

vigasztaló volt, amikor a kibocsátott galamb a kémrepülés

után csőrében egy leszakított olajfalevéllel estenden vissza-

tért. Ilyképpen vigasztalódhatott a szárazság idején ember,

állat és növény, amikor a próféta Isten üzenetét közölte: Ne

féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, mert

a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és a szőlő gazdagon terem

(Jóel 2,22)!

Egy bűnös fügefa meglakolt, pedig nem volt más vétke,

csak az, hogy nem termett gyümölcsöt. Fejlettségénél fogva

már hozhatott volna édes gyümölcsöket, de ő csak állt és várt.

Nem tudta, hogy a gazda látja. Háromévi hasztalan várakozás

után a gazda kertészét ítélet végrehajtására szólította fel: Vágd

ki! De a kertész még egy próbaévre halasztást kért. – Jézus

nem fejezte be ezt a példázatot. Így nem tudjuk, hogy a

kegyelmi évnek mi lett a vége. Ám az biztosra vehető, hogy a

fejsze csapásait nem kerülhette el a fa, ha továbbra is ter-

méketlen maradt (Lk 13,6–9).
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A nemes fügefa



Ennek a példázatnak egy megtörtént változata is van.

Jézus Jeruzsálem felé tartott, amikor megéhezett. Messziről

megpillantva egy zöldellő fügefát abban a reményben

közeledett hozzá, hogy gyümölcsével csillapíthatja

éhségérzetét, de nem volt rajta más, csak levél. Bár még

későbbre esett az érés ideje, a fának mégis meg kellett halnia.

– Gondot jelent nekünk az ítélet okának kikutatása. Nem lehet

kétséges azonban, hogy Urunk ezzel az esettel is tanította

tanítványait. Egy díszruhát viselő növény elszáradásával

érzékeltette, hogy a gyümölcstelenség kárhozatos vétek. –

Urunk tudhatta az elhanyatlott fáról azt is, hogy évek sora óta

(miként a példázatbeli párja) csak a helyet foglalta. Nem

méltánytalan a büntetés, hanem természetes következmény,

mert a gyümölcstelen fa ítélet nélkül is tetszhalott (Mk

11,12–14.20)!

Egy prédikáló fügefa története is meg van írva az Újtes-

tamentumban. Jézus még csak gyűjtögeti tanítványait. Ám

akik beálltak ezek sorába, maguk is gyűjtögettek Jézusnak

segítkezve. Ezek közül az egyik Fülöp volt. Ő találkozott

Nátánaéllel, és elmondott neki egy olyan titkot, amelyre az

felkapta a fejét. Megtaláltuk azt – mondta többes számban

Fülöp –, akiről Mózes és a próféták is írtak: Jézust. A

megszólított ezt nem hitte, mégis elindult Fülöppel, hogy utá-

najárjon a dolognak. A közeledőt mint valami ismerőst így

köszöntötte az Úr: Íme, egy igazi izraelita, akiben álnokság

nincs. Meg kell jegyezni, ilyen elismerőn Urunk alig-alig nyi-

latkozott valakiről. Nátánaél megértette Jézus üdvözlő

szavaiból, hogy őt valamiképpen ismeri az Úr. Hiszen nem

hízelgő szavak voltak ezek Jézus ajkán. Ez a mély ismeret (az,

ahogyan Jézus tekintete átvilágította röntgenként ezt a betel-

jesedések iránt roppant érdeklődést tanúsító fiatalt) nem

győzte meg Nátánaélt arról, amit Fülöp már elárult neki, hogy

megtaláltuk Jézust. Ez abból tudható, hogy még mindig

értetlenül néz Jézusra, és kérdezi: Honnan ismersz engem? Ez

a szeretetreméltó ember vak-süket! Jézus azonban tudja, hogy

milyen bizonyítékkal nyithatja meg Nátánaél szemét-fülét a

hitre. – Nátánaél! Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a füge-

fa alatt voltál. – Ott nem káprázott, nem valami titokzatos

tüneményt látott, amikor a fügefa alatt időzött, hanem (talán)

imában lelke az Úrral társalgott, de rajta kívül ott más nem

volt! Most a fügefa különös módon tanúként lép elő! Ami

benne e pillanatban végbement, nem volt más, mint belső „vil-

lámcsapás”, megvilágosodás, amely a hitetlenség, vagy mond-

juk így: a kételyek minden nemét elhamvasztotta! Azonban

amit most emelkedett hangon mondott, vallott, Péterék később

csak hosszas érlelődés után tudták hittel elfogadni: „Mester, te

vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya!” Lehet azonban,

hogy Nátánaél hitvallásához is hozzá kell gondolni azt, amit

az Úr később Péter bizonyságtételéhez kiegészítésként kap-

csolt: ezt az én mennyei Atyám jelentette ki neked. Ez azon-

ban nem gyöngíti a hitvallást, hanem megerősíti! Isteni iga-

zolás ez a hitre jutás csodájáról! 

Mikor jön el a vég? Kérdezték egykor és kérdezik ma is

az emberek. Ez azonban a szenvedő emberek dilemmája, mert

a végtől a szenvedések megszűnését várják. Urunk tanítása

szerint azonban a végidő elhúzódó, nyomorúságokkal teljes

időszak lesz, annyira hosszú és küzdelmes, hogy meg kell

rövidülnie, mert nem lenne, aki túlélhetné azt. Háborúk,

katasztrófasorozatok, kozmikus jelenségek tartják bizonyta-

lanságban és félelemben az emberiséget. A hívőkre nézve az

lesz majd a legnagyobb megpróbáltatás, amikor előlépnek a

hamis krisztusok, és amikor a felszarvazott hamis próféták

jelekkel és csodákkal is eltévelyíthetik még a választottakat is!

De az élet valamiképp, a megszokott módon, a régi mederben

hömpölyög tovább. Bármilyen nyomorúság, szorongattatás

zúduljon az emberiségre, dolgozni, termelni a megélhetésért

kell! Az élet fenntartásának nem lehet más módja!

Napjainkban a technikai eszközök tökéletesítésével a

gonoszság minden válfaja azonnali elterjesztésének megvan a

módja, lehetősége. Bomlásnak indul az élet, és recseg-ropog a

föld minden eresztékében. A felsoroltak közül egy sem utalás

a „mikor?” kérdésére, egy sem prognosztizálhatja a közeledő

napot, mert Jézus semmit sem hangsúlyozott jobban, mint azt,

hogy az időpont közölhetetlen titok! Tehát amit látunk, tapasz-

talunk, biztonsággal csak azt jelzi és arra int, hogy vigyáz-

zunk, mert a végidők folyamatában vagyunk! 

Okuljunk azonban a fügefa példáján! Amikor zsendül az

ága, amikor levelet hajt, jelzi, hogy közel van a nyár. A nyár

az az évszak, amely mindig csak a tavasz után, fényárban

hajolhat ránk. Az időskálán azonban nem tudjuk bejelölni a

hónapot, a hetet, a napot s az órát vagy pillanatot. Ráadásul

Isten órája másképpen ketyeg, mint a mienk. – Jézus

érkezésének csak az lesz az egyetlen biztos és félreérthetetlen

jele, amikor ő maga jelenik meg! Nem lesz a földön akkor

olyan hitetlen egy sem, aki vakmerően kételkedni merne (Mt

24,3–44)!
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