
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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LÁSS! 

Igeolvasás: Jn 14,1-6 

Alapige: Mk 10,46-52 Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus 

tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak 

koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, 

hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: "Dávid Fia, Jézus, könyörülj 

rajtam!" Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál 

inkább kiáltozott: "Dávid Fia, könyörülj rajtam!" Jézus megállt és ezt 

mondta: "Hívjátok ide!" Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: 

"Bízzál! Kelj fel! Hív téged!" Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte 

tőle: "Mit kívánsz, mit tegyek veled?" A vak ezt mondta: "Mester, hogy újra lássak." Jézus ekkor így szólt hozzá: 

"Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és követte őt az úton. 

Kedves Testvérek! A vak Bartimeusról szóló történetet olvastam fel. Mit tudunk meg róla? Kiderül, hogy túl 

sok adattal nem rendelkezünk felőle. Még a nevét sem tudjuk, csak annyit, hogy Tímeus fia volt, hiszen a Bar 

azt jelenti, valakinek a fia: Bar – Tímeus, Tímeus fia. A másik, amit tudunk, hogy Jerikóban élt. És még van 

egy nagyon fontos információnk róla, mégpedig az, hogy vak volt, és emiatt koldulásra kényszerült. Csupán 

egy testrésze nem működött, és ez kizárta őt a látók világából. Az élete sötétségben telt. Kiszolgáltatott volt, 

másokra volt utalva.  

Amikor mi is halljuk ezt a történetet, a mi szívünkben legyen ott a hála, hogy láthatunk. Készülés 

közben eszembe jutott, hogy míg vakokból számottevően kevesebb van, mint látókból, addig szellemi 

értelemben pont fordított a helyzet. Az emberek legnagyobb része ma szellemi vakságban él, és kiszolgáltatott 

a sötétség erőinek. De amíg a testi vakság nyilvánvaló, s azt azonnal észreveszi az, aki nem lát, addig a szellemi 

vakság az abban szenvedő emberek számára még csak fel sem tűnik. Jézus azt mondta, hogy szoros az a kapu, 

és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. (Mt 7,14) Talán többen is el 

tudnák mesélni azt, hogy ahhoz, hogy rátaláljunk a keskeny útra, sokszor hosszú út vezet. Az ördög arra 

törekszik minden ember életében, hogy a szemünkön szellemi hályog legyen. Nem akarja, hogy az emberek 

meglássák a bűneiket. Nem akarja, hogy az emberek megtudják, elhiggyék, hogy Jézus a Szabadító.  

Ezzel szemben azonban Jézus akarata a gyógyulás. A mai prédikációnak azt a címet adtam, hogy Láss! 

Ez Jézus vágya, hogy láss! Ezt akarta elvégezni Bartimeus életében is, de Bartimeusnak ehhez kérnie kellett a 

gyógyulást. Sőt ő kiáltott, könyörgött a gyógyulásért. Kifejezte a vágyát, elmondta, azt szeretné, hogy újra 

lásson. De mielőtt ezt kérte volna, fel kellett ismernie a vakságát. És Jézus azt mondta neki: „A te hited 

megtartott téged.” Mintha Jézus azt mondta volna: Ha hiszed, hogy ezt megtehetem, akkor láss! Jézusnak a mi 

életünkre vonatkozóan is ez a vágya, hogy lássunk. Hogy ne legyünk kiszolgáltatva a sötétség erőinek. Hogy 

a világ világosságaként felragyogtassa számunkra az igazságot. 

Csodálatos dolog az, amikor egy ember szeméről lehull a lepel: rájön szellemi vak voltára, arra, hogy 

Jézus nélkül elveszett. S rátalál Jézusra, rátalál a szoros kapura.  Nagy dolog  az, ha egy ember  elkezd járni a   
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Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk családtagjainkat, szomszédjainkat, ismerőseinket is! 

keskeny úton. Azonban a keskeny úton való járás idején is számos hazugság, mint szellemi hályogdarab 

maradhat még a hívő ember szemén. De Jézus, aki maga az igazság, az Ő Igéjén keresztül rámutat az ördög 

hazugságaira,  mert Ő azt akarja, hogy lássuk az igazságot. Rávilágít arra, amit rosszul látunk, vagy egyáltalán 

nem is látunk.  

Az ördögnek egy nagy hazugsága az, hogy a keskeny úton való járás olyan, mintha egy kötélen kellene 

egyensúlyoznunk. A múlt vasánap délután családommal elsétáltunk a Békás tóhoz, és 5-6 fiatal fiú és lány erős 

köteleket feszített ki a fák közé 1 méter magasan, és azon egyesúlyozva mentek a kötél egyik végétől a másikig, 

de az ügyességük ellenére többször leestek. Arra gondoltam, hogy sokszor mi is így érezhetünk: „Hibáztam 

ebben, elbuktam abban. Most vajon mit gondol rólam Isten? Újra megbocsát? Vagy teljesen kiestem a 

kegyelméből, mint ahogyan e kötéltáncos fiatalok leestek a kötélről?” És ilyenkor az ördög kárörvendő módon 

vádol. Már megint elbuktál. Visszaestél. Lehet, hogy már nem is a keskeny úton jársz. Visszazuhantál a széles 

útra. Ilyen és ehhez hasonnló hazugságokkal próbál visszarántani. 

 De olyan jó az, hogy Isten Igéje ilyenkor is világosságot gyújt. Jézus akarata ilyenkor is az, hogy láss! 

Jól láss! Jézus azt mondja magáról: Én vagyok az út. Amikor mi a keskeny úton járunk,  akkor a keskeny út 

azért nem olyan keskeny, mint egy kötél. Ha elbukunk, nem a mélységbe zuhanunk. Mert mi történik akkor, 

ha elesünk az úton? Hová esünk? Az útra. És ha Jézus az út, akkor hová esünk? Jézusra. A hívő ember Jézusra 

esik, és Jézus megtart. Nemcsak megtart, Ő fel is emel. Mert az Ő szándéka az, hogy lássunk. Hogy lássuk 

meg, ha elbuknánk, akkor is Rá esünk, Ő hordoz, Ő visz tovább, mert Ő az út. Mi nem a mélybe esünk, hanem 

ha a keskeny úton járunk, Benne járunk, Benne élünk, Ő megtart. 

 És Kedves Testvérek! Ez ad nekünk bátorságot, hogy ha mi tudjuk, a szellemi szemeinkkel látjuk azt, 

hogy Jézus megtart, hogy Ő kegyelmes, hogy Ő irgalmas, hogy Ő szeret. Sok keresztyénben azért nincs meg a 

bátorság, mert ezt nem látja. Jézus azonban ma azt mondja: láss! Én veled vagyok. Azt mondja nekünk is Isten: 

Légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. (Józs 

1,9) Az ördög nem akarja, hogy ezt lássuk. De Jézus azt mondja: láss! Én veled vagyok. Arra gondoltam, 

mennyivel bátrabbak lennénk, ha testi szemeinkkel is látnánk, hogy Jézus mellettünk áll. Hogy velünk jön a 

boltba, ott van velünk a munkahelyen. És ha elbukunk, akkor sem kezd el kárhoztatni, hanem felsegít és bíztat. 

Mennyivel bátrabban tennénk bizonyságot és szólnánk Jézus nevében hitetlen ismerőseinknek, vagy 

akár családtagjaink, munkatársaink előtt Jézusról, ha testi szemeinkkel is látnánk: Ő velünk van. De Jézus ma 

azt mondja nekünk:  Boldogok, akik nem látnak és hisznek. (Jn 20,29) Attól, hogy mi még nem látjuk Őt testi 

szemeinkkel, attól Ő még valósággal jelen van. Ott áll mellettünk. És azt mondja: Láss meg engem. Légy bátor 

és erős. Légy az én követem a mindennapokban, a családban, a munkahelyen. Én veled vagyok, ebben egy 

percig se kételkedj. Adja az Úr, hogy ez adjon nekünk bátorságot! Így legyen. Ámen. 

 

Alkalmaink (2018. február):   

                      

7. szerda 14.00 Bibliaóra. Téma: Növekedés a keresztyén életben. Kérdések a bejárati asztalon. 

8. csütörtök 10.00 

Baba-Mama Klub a baba-mama szobában, ahová nagy 

szeretettel várjuk a kismamákat babájukkal együtt 

tartalmas, közösségépítő beszélgetésekre. Ha van kismama 

ismerősünk, bátran szóljunk neki, hívjuk meg őt!  

8. csütörtök 17.00 Énekkar 

9.  péntek  17.00 Ifjúsági óra 

9.  
péntek-

szombat 
  Presbiteri hétvége 

11. vasárnap  10.00 
Istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet (9.40-től énektanulás). Az 

istentiszteletet követően a feliratkozottak számára alma-osztás 

17. szombat 15.00 Gyülekezeti Farsang 

18.  vasárnap  17.00 Zenés dicsőítő istentisztelet 
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