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Van visszaút!

Imádság: Emeljük fel szívünket Urunkhoz, és imádkozzunk együtt. Úr Jézus Krisztus, köszönjük,
hogy a kialakult helyzetben is Hozzád jöhetünk. Mert változhat körülöttünk a világ, de Te nem válto-
zol. Te mindörökké ugyanaz vagy, ahogyan igédben is kijelented a számunkra. Ezért jövünk most
Hozzád, és tárjuk fel szívünket Előtted. Mert bár Te jól ismersz minket, mégis azt akarod, hogy el-
csendesedve megszólítsunk. Így hozzuk most Eléd félelmünket és aggodalmunkat, mert Te tudsz ezek-
től megszabadítani. Ha most sok nehéz helyzetet látunk, és nagy bizonytalanságban vagyunk, igéd-
ből tudjuk: Te nem akarod a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Ezért jövünk most a
keresztedbe fogózva, és kérjük, könyörülj rajtunk! Add, hogy ez a járvány Hozzád vigyen közel, és
Tőled várjunk egyedül megoldást! 

Urunk, kérünk, Szentlelked által vezess minket igéd mélységeibe. Tölts fel minket a Te erőddel, és
adj új szívet, gondolkodást, neked engedelmes akaratot. Jelentsd ki nekünk a Te akaratodat. Köszön-
jük, hogy meghallgatsz minket!

Ámen.

Igehirdetés: Most döbbentem rá, mennyire megszoktuk és természetesnek vettük az istentisz-
teletek megtartását. Annyira, hogy gyakran ki is hagytuk, arra gondolva, majd megyek legköze-
lebb, hisz minden héten megszólalnak a harangok, hívogatnak, és elhangzik az igehirdetés. Azon-
ban most nem tudunk istentiszteletre menni, hihetetlen, de mégis megtörténik. Isten igéje, az Ő
áldott szava nincs bilincsbe verve, és az Urat nem lehet távol tartani az életünktől. Így azután Ő
most is megtalálható, az istentisztelet idejében csendesedjünk el, olvassuk el a mai napra kijelölt
szakaszt, majd ezt az igehirdetést. Ezt követően boruljunk bűnbánattal és hittel Urunk lábai elé.
Mert most közös elcsendesedésre, az imádság erejére van szükség. Ahogyan a Szentírásban olvas-
hatjuk: „Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van” (Jak 5,16). Ez akkor is úgy van, ha vannak,
akik azt gondolják, egy ilyen helyzetben nem imára van szükség, hanem emberi válaszokra, mert
az ima nem hat a koronavírus ellen. De azok, akik életük eddigi szakaszában átélték a feltámadott
Úr Jézus Krisztussal való találkozást, és megtapasztalták az életükbe való beavatkozását, tudják,
Jézus segíthet. Sőt, egyedül Ő tud minket megsegíteni, megszabadítani. Ehhez azonban élő hitre,
kitartó imádságra van szükség, hasonló zörgetésre, amint azt az éjfélkor barátját felkereső ember
tette. Addig zörgetett, amíg megkapta a kért három kenyere. Urunk rámutat: mennyivel inkább ad
mennyei Atyánk, azoknak, akik kérnek Tőle (Lk 11,5-13). A kulcs a Tőle való kérés.

Az igehirdetés alapigéje a mai napra kijelölt szakasz, amit azért nem idézek ide, hogy vegyük
kézbe a Bibliánkat, és olvassuk magunk is Isten szavát. Mert a Biblia Isten szerelmes levele a ré-
szünkre. Megtudjuk belőle, mennyire szeret, és ezt nemcsak mondja, hanem be is bizonyította,
amikor Fiát, Jézust odaadta értünk a kereszten. Mert bármennyire felfoghatatlan, előállhat ilyen
helyzet, és nem tudunk istentiszteletre menni, de az ige olvasásában nem korlátozhat senki. Csak
magunkat foszthatjuk meg Isten üzenetétől, akkor, ha nem olvassuk.

Az igébe tekintve őszintén adjunk hálát Urunknak, hogy a kialakult helyzet ellenére is táplál-
kozhatunk az Ő szavával. Köszönjük meg, hogy online felületen olvashatunk és hallgathatunk ige-
hirdetéseket, és a televíziós és rádiós közvetítések is rendelkezésre állnak. Mindez azt mutatja,
hogy Isten minden körülményben megtalálja hozzánk az utat. Nem mondhatjuk, nincs lehetőség
az ige olvasására és hallgatására. Ezért ragadjuk meg a lehetőségeket, és tápláljuk lelkünket ezen a
vasárnapon is. 

A mai történetben két embert látunk, akik között óriási a különbség, minden téren. Külső és
belső állapotuk is más. A gazdag embernél kívülről minden rendben van, semmi problémája, talán

1



sokan irigylik is, hiszen megvan mindene, ami szem-szájnak ingere. Lázárnál már más a helyzet,
úgy gondolom, őt nem irigyeljük, sőt, inkább azért imádkozunk, nehogy ilyen helyzetbe kerül-
jünk. Nem szeretnénk, ha másoktól függne a puszta létünk, és könyöradományokra, lehulló mor-
zsákra kellene várnunk. 

A gazdag élete rendben van, legalábbis ami a megélhetését és társadalmi helyzetét illeti. De a
lelki élete már nem ilyen ragyogó. Lázárt azonban a nyomorúsága Isten felé terelgeti, sőt, Isten az
egyetlen, Akire támaszkodhat. Urunk adja meg, hogy a mi nyomorúságaink, félelmeink is az Úr
közelébe segítsenek. 

Közelebbről megnézve a gazdag ember életét, hasonló a miénkhez. Mert mi eddig így gondol-
kodtunk és éltünk. Ahogyan ő, mi is azt hittük, ha jólét van, akkor minden van, és ez soha nem
fog megváltozni. Ez az ember hamis biztonságba ringatta magát, úgy vélte, mindig csak felfelé ível
az élete. Csak növekedés lesz, mindig növekedés, egyre csak több. És valóban sokáig úgy tűnt,
hogy ez be is jön, igaza van. Egyre csak fejlődött a vállalkozása, robogott a gazdaság, semmi jele
nem mutatkozott valami bajnak. És mivel ilyen növekedés volt az élete, nem maradt más, mint jól
élni. Valószínűleg mindezt a jót és növekedést Isten áldásának tekintette. Úgy vette, azért növek-
szik, mert Isten meg van vele elégedve. Azonban a növekedésért való hála kimaradt, erről elfeled-
kezett. Bizony, fel kell tenni a kérdést: amikor jól mennek dolgaink, növekedési fázisban vagyunk,
megköszönjük-e Istennek? Úgy gondoljuk-e, hogy minden az Ő ajándéka?

Ennél az embernél nem az volt a probléma, hogy gazdag, hanem az, hogy ez töltötte ki az éle-
tét, a szíve a jóléthez rögzült. Az eredeti kifejezés azt is jelenti, hogy jól él, vigadozik. Isten már
nem fért bele az életébe. Talán úgy gondolta, nincs is Rá szüksége. De az én életembe belefér-e az
Úr? Volt-e Rá időm? Van-e helye az Úrnak a szívemben, vagy én is kitettem a táblát: telt ház? Így
volt Betlehemben is. Nem volt hely az Úr Jézus számára. De most még változhat a helyzet, hisz az
ige azért szól, hogy ha meglátom, kimaradt Ő az életemből, és sok egyéb kacat foglalta el a helyet,
akkor felszabadíthatjuk még szívünket. Az Úr megtisztítja az életünket, és új emberré formál, új
látással és új céllal.

Tehát ennek az embernek az életfelfogásával volt a probléma, azt gondolta, azért van meg min-
dene, hogy azt ő élje fel. Mintha a mai társadalom tagja lenne, eddig mi is így éltünk, mindent el-
költöttünk, feléltünk. Mondhatnánk, jól cselekedett, hiszen befektette a vagyonát, és nem eltéko-
zolta, mint a tékozló fiú példázatában a fiatalabb gyermek. Azonban úgy állt a dolgokhoz, minden
az enyém, azt csinálok vele, amit akarok. Annyira így volt ez, hogy nem látta meg az ajtaja előtt
szenvedő koldust, a másik embert. Én meglátom-e a másikat? Észreveszem-e, akinek segítségre
van szüksége? Ha nem is dorbézolta el, de nem kérdezte, mire kaptam? Mit akar Isten ezzel a sok
pénzzel, nagy vagyonnal? Nem kérdezte, mi a terve Istennek az életével. De mi kérdezzük-e? Fel-
tesszük-e Istennek a kérdést: mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Miért nem kérdezte? Mert ak-
kor Isten azt mondta volna: adj a szegényeknek, és kövess engem, és kincsed lesz a mennyben. Ő
nem Istent és az Ő országát választotta, hanem a földi kincseket. Isten nélkül élte meg az életét.

Nem gondolt Istenre, és későn kezdett el foglalkozni Vele. Csak amikor a pokolban ébredt,
gondolom, nem erre számított, hanem az üdvösségre. Most is még ő akar intézkedni, megszokta,
hogy mindent el tud rendezni. Kiadja a parancsot, és elvégzik a szolgái, de ott már ez nem lehetsé -
ges. Nincs átjárás. 

Változtatni itt és most kell. Még nem késő elindulni Isten felé. A mai nap is azt jelzi, hogy még
nem késő, még nincs veszve semmi, amíg itt vagyunk, megváltozhatnak a dolgok, és megváltozhat
az életünk. Az Úr Jézus tud fordítani a veszélyhelyzeten is. Neki van hatalma a járvány felett. Ő
győzte le a legnagyobb vírust is, a bűnt, ezért meg tud szabadítani a hatalma alól. 

Azt is megtudjuk, hogy van örök élet, és van pokol is. És nincs átjárás egyik helyről a másikra.
De amíg itt vagyunk, van lehetőségünk az életet választani. Isten mindent megtesz, hogy Őt vá -
lasszuk.  Nagyon ért  ahhoz,  hogy a rosszból jót  hozzon ki.  Így lehet ebből a járványból is  jó,
amennyiben felismerjük, hogy Ő segíthet, és segítségül is hívjuk. Mindezt imádságban tehetjük
meg, az ima Istentől kapott eszköz a dolgok megváltoztatására, a gonosz elleni harcra. Az első ta -
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nítványok is imádságban harcoltak Péter apostol szabadulásáért, és az Úr meghallgatta őket, an-
gyalt küldött az apostol kiszabadítására. Könyörögjünk együtt minkét vírustól való szabadításért!

Kapunk még egy eszközt, ez pedig nem más, mint a Szentírás. A gazdag, amikor Lázárt akarja
apja házához küldetni, Ábrahám azt feleli: van Bibliájuk. A Bibliához irányítja az élőket. Miért?
Mert benne van minden, amit az életről, Istenről, magunkról és megváltásunkról tudni kell. Isten
mindent elmond, amire szükségünk van az élethez, ideadta az élet használati utasítását is benne.
Megismerhetjük általa az Úr irántunk való szeretetét, és segítséget kapunk, ha elromlott az éle -
tünk. Jézus talpra tud állítani. És az Ő követésében jó irányba fogunk haladni. A gazdag egy, a ha-
lálból feltámadott személyt akar, úgy gondolja, ha azt meglátják, akkor megtérnek a testvérei. Is -
ten azonban jól ismer minket. Tudja, hogy az sem győzi meg az embereket, ha valaki feltámad a
halálból. És mégis teljesítette a kérést mennyei Atyánk. Feltámasztotta a Fiát, Jézust, aki negyven
napon keresztül többeknek megjelent, és még sem tért meg Izráel népe. Hányan hallották már az
örömhírt, Jézus él, és még sem tért meg mindenki. Ezért Jézus mennybemenetele után a teljes
Írást kaptuk meg. És aki őszinte szívvel olvassa, aki igazán meg akarja ismerni az Urat, az életet
talál.  Sokan vannak,  akik  bizonyságot  tesznek,  életük nagy mélységbe jutott,  összeroppantak,
vagy szenvedélyek rabjává váltak. Senki és semmi nem tudott segíteni rajtuk. Úgy gondolták, in -
nen már nincs visszaút. De hallottak Jézusról, vagy egyszerűen elkezdték egyedül olvasni a Szent-
írást, és látták benne az Urat. Felismerték: ez a Jézus él, és Ő tud segíteni. Amikor leborultak és se -
gítségül hívták Őt, megszabadultak, új életet kaptak, és teljesen megváltoztak. Igen, sokan átélték,
hogy a disznók vályúja mellől is van visszaút. Jézus által van visszaút! Ne adjuk fel a reményt, ha -
nem hívjuk segítségül Őt, majd álljunk fel és kövessük Jézust! Ne add fel, ha gyógyíthatatlan be-
tegség támadta meg a szervezeted, vagy a koronavírustól való félelem, esetleg valamilyen függő-
ség tart a karmaiban, Jézus által van szabadulás. Ahogyan Péter apostol bizonyságot tesz: „És nin-
csen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által
kellene nékünk megtartatnunk” (ApCsel 4,12).

Ámen.

Imádság: Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által! Nagyon szépen köszönjük, hogy a gyüleke-
zeti istentisztelet hiányában is élő igét adsz nekünk. Köszönjük, hogy nem hagysz minket bizonyta-
lanságban, és elmondod, hogy itt vagy, és számíthatunk Rád. Te nem hagyod cserben a tieid, és azo-
kat sem, akik eddig nem ismertek, de most Hozzád menekülnek. Nincs más lehetőségünk, mint a Te
szárnyad oltalmában keresni védelmet és gyógyulást. Köszönjük azt is, hogy bátorítasz, Számodra
nincs olyan élethelyzet, ahonnan ne lenne visszaút. A legnagyobb mélységből is fel tudsz hozni. A
legreménytelenebb helyzet sem lehetetlen Neked. Könyörülj,  hogy hittel boruljunk le Előtted, úgy,
hogy valóban higgyük is,  hogy amit  kérünk, azt  megteheted.  Sőt,  Te bőségesebben meghallgatod
imádságunkat, és megteheted, mint ahogy mi azt kérjük vagy gondoljuk.

Urunk, eléd hozzuk a betegeket, azokat, akik már megfertőződtek, adj számukra gyógyulást, a
gyásszal szembenézőknek pedig reménységet és vigasztalást. Urunk, könyörülj rajtunk, és tedd élővé
tanítványaid, egyházad bizonyságtételét. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat!

Ámen.
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