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LÁSS! 

 
Igeolvasás: Jn 14,1-6 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, 

és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így 

volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a 

számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét 

eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti 

is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." Tamás erre így szólt hozzá: 

"Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így 

válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, 

csakis énáltalam. 

 

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. 

 
KT! 

 

Mit tudunk meg erről a Bartimeusról, ha közelebbről megvizsgáljuk őt? 

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. 

Nem tudta maga végezni a dolgait, 

 mindig segítségre volt szüksége. 

 

A múlt héten a kisebbik fiam beteg volt, 

 és emiatt elmentünk az orvoshoz, 

s mikor jöttünk haza, 

 útközben láttuk, 

  hogy egy férfi fehér bottal a kezében kelt át a zebrán. 

Megkérdezte a fiam, 

 hogy miért van a kezdében az a bot, 

és elmondtam neki: Azért, mert a bácsi vak. 

Aztán kértem, 

 hogy egy darabig úgy menjünk, 

  hogy becsukja a szemét. 

Amikor becsukta a szemét, s így haladtunk 10-20 méteren keresztül, 

 észrevettem, hogy erősebben szorítja a kezem, mint addig. 

S aztán arról beszéltünk, 

 hogy nekünk újra és újra köszönetet kell mondanunk Istennek azért, 

  hogy egészségesek vagyunk, 

  hogy láthatunk a szemeinkel, 

   láthatjuk a színeket, a napot, egymást. 

 

KT! 

Ez a vak Bartimeus Jerikóban kolduskén élt, kiszolgált, kiszolgáltatottan. 

Amikor mi is halljuk ezt a történetet, 

 a mi szívünkben is legyen ott a hála, hogy láthatunk. 



 

Készülés közben eszembe jutott, 

 hogy míg vakokból számottevően kevesebb van, mint látóból, 

  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! 

 

KT! 

Jézusnak a mi életünkre vonatkozóan is ez a vágya, 

 hogy lássunk. 

Hogy ne legyünk kiszolgáltatva a sötétség erőinek. 

Hogy mint a világ világossága, 

 felragyogjon nekünk. 

 

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 keskeny úton.   

 

Azonban a keskeny úton való járás idején is 

 számos hazugság, mint szellemi hályogdarab maradhat 

még a hívő ember szemén is. 

 



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 én magam is így érzek. 

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. 

És ilyen hazugságokkal próbál visszarántani. 

 

De olyan jó KT!, 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. 

 

 

 



1933-ban kezdték el építeni  

 a San Franciskoi öblöt átívelő Golden Gate hídat. 

Mivel a szoros közepén a víz mélysége a 150 métert is eléri, 

 ezért függőhídat kellett építeni.  

A gond ezzel csak az volt,  

hogy több mint kétezer méter hosszú távot kellett átívelni.  

Ilyen hosszú függőhíd korábban sehol nem épült a világon. 

 

 

Ugyanakkor olyan magasra kellett építeni, 

 hogy a leghatalmasabb tengerjáró hajók is, mint pl. a Titanic  

  átférjenek alatta. 

Amikor elkezdődött az építkezés, 

 az építő munkásoknak nagy magasságokban 

voltak kénytelenek egyensúlyozni a vasgerendákon.  

A függőhídat tartó oszlopok magassága 230m-t is elérte. 

És ahogy épült a híd, 

 újabb és újabb halálos balesetek történtek. 

A nagy magasban egyensúlyozó munkásokat egy-egy széllökés lelökte, 

 és a mélybe zuhanva meghaltak. 

Minden újabb egymillió dollár beépítésével újabb és újabb ember halt meg. 

 

Míg végül kifeszítettek egy nagy hálót. 

És mit gondolnak a testvérek, 

 hány haláleset történt ezután? 

Egy sem. 

Mert a munkások ezt követően már bátrabban egyensúlyoztak. 

Tudták, védelemben vannak. 

De még ha le is esett valaki, 

 akkor is a hálóra esett, és folytathatta a munkát, nem halt meg. 

 

 

 

KT! 

Nekünk hívő keresztyénként tudnunk kell azt, 

 hogy szellemi értelemben e biztonsági tartóháló nem más,  

mint Jézus. 

Ő megtart, Ő megóv. 

Ha el is buknánk, 

 de aztán Jézushoz kiálltunk, mint Bartimeus: 

  Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam, akkor tudhatjuk:  

Ő könyörül. 

Nem zuhanunk a mélybe, 

 mert Ő könyörül, mert Ő kegyelmes. 

Nekünk irgalmas Istenünk van, 

 Aki szeret. 

 

Az ördög épp ezt akarja eltakarni. 

Milyen sokan, még keresztyének is úgy gondolják, 

 hogy Isten egy büntető, bosszúálló Isten. 

Az ördög sok keresztyént tud ezzel vakká tenni, 

 mert azt hiszik: Isten ha jót teszünk, megjutalmaz, 

  ha rosszat teszünk, megbüntet. 

Hibáztál? Jön a büntetés. 

Hibáztál? Jön a zuhanás a mélybe. 

 De ez nem igaz. 

Jézus az út, Jézus a háló.  

 Mi rá esünk.  

Ő tart meg minket. 

És KT! 

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) 

 

KT! 

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. 

[[ Hoztam a testvéreknek egy kis meglepetést, 

 egy rövid kisfilmet, amit rendhagyó módon nézzünk meg közösen]] 

 

KT! 

Nagyon mély üzenete van ennek a videónak. 

Röviden így foglalhatnánk össze: 

 Jézus Veled van. 

 

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. 

Adjon ez neked bátorságot. 

Ha hibáznál is, 

 én mint védőháló megtartalak. 

 

 

A Jelenések könyvében a 21. fejezetben szó van arról, 

 kik fognak büntetést kapni. 

És a sor a gyávákkal kezdődik. (Jel 21,8) 

 és csak utána jönnek a hitetlenek, gyilkosok, paráznák, varázslók. 

 

Nekünk bátraknak kell lennünk. 

 Elszántaknak. Hitvallóknak. 

Olyan Krisztust követőknek, 

 akik látnak a hit személvel. 

Akik meglátják Jézust minden élethelyzetben, 

 minden csodában,  

  és tudják, hogy Ő kegyelmes, hogy Ő megtart. 

Azok a keresztyének, 

 akik gyávák, azok azért megalkuvók, 

mert még nem ismerték meg igazán, 

 nem látták meg Isten kegyelmét, Jézus szeretetét. 

 

A bátorság abból fakad, 

 hogy mi a mi szellemi szemeinkkel látunk. 

Látjuk Jézust,  

 és megvaljuk Jézust. 



 

Ő azt mondta: Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is 

vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek 

előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt." (Mt 10,32-33) 

  

Valljuk meg ezért Őt, 

 látva Őt. 

Ne engedjük, 

 hogy az ördög szellemi vakságban tartson, 

hanem engedjük, hogy Jézus Igéjével 

 naponta rávilágítson mindarra, amivel az ördög el akar vakítani. 

Legyünk biztosak abban, 

 hogy Ő megtart, és ebből fakadjon a mi bátorságunk.  

Így legyen. Ámen. 

 


