Isten segít
Köszöntés: „Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban,
kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel,
gyönyörködhet szabadításomban. (Zsolt 91,15-16)!” Ámen.
Gyülekező ének: 28:1.5-6: „Hozzád kiáltok kegyes Uram…”
Fennálló ének: 156: „Úr Isten, mi sok szükséget…”
Fő ének: 238: 5-10: Megváltó Istenünk, Szabadító Urunk…
Előfohász: „Istenem! Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed
alkotása. [Jézus Krisztus] meg is erősít titeket mindvégig (Zsolt 102,25a-26, IKor
1,8a).” Ámen.
Lekció: János evangéliuma 11, 1-7
„Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének,
Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és
megtörölte a lábát a hajával: az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei
megüzenték Jézusnak: „Uram, íme, akit szeretsz, beteg.” Amikor Jézus ezt
meghallotta, ezt mondta: „Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét
szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia.” Jézus szerette Mártát, ennek
nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen
maradt, ahol volt, de azután így szólt tanítványaihoz: „Menjünk ismét
Júdeába!”
Előima:
Köszönjük Felséges Istenünk, szerető Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy Te
ma sem kérdezel semmit, hogy honnan jövünk, csak megmutatod az irányt, hogy
merre tartson az életünk. Üzenetünket mi is tolmácsoljuk, mint Betánia legkisebb
csonka családja. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hallgass meg minket és jöjj be a mi
házunkba és szívünkbe, és hozd el áldásodat, hogy e böjt kezdetén érezzük, áldott
az a hajlék, ahol jelen vagy bennünket féltőn szerető irgalmaddal. Igaz Bírónk,
világ Üdvözítője, Te beteljesíted csodás művedet és meggyógyítod az embert.
Megvalljuk, sötét most is az út előttünk, de tudjuk, hogy Te „orvosságot,
boldogságot” (272. dicséret 3. verse) készítesz Igéd és Lelked hatalma által „sok
búnk enyhítésére” (272. dicséret 5. verse), hiszen Nélküled nem lenne senki, aki
megtart és hordoz minket. Tudjuk, hogy Te hűséges vagy életben és halálban
egyaránt, ezért csak Nálad nyugszik meg lelkünk. Kérünk, válaszolj ma is a mi
helyzeteinkre, adj megoldást oda, ahol minden kilátástalan és orvosold azokat a
bajokat, amikhez a mi erőnk oly kevés. Könyörülj rajtunk és üdítsd fel lelkünket

élő igéddel, szent üzeneteddel. Krisztus Urunk vérén szerzett szerelméért
hallgass meg minket kegyelmesen és szólj hozzánk, szenvedőkhöz. Ámen.
Igehirdetés előtti ének: 172: „Szűkölködünk nagy mértékben…”
Textus: János evangéliuma 11, 1-3
„Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének,
Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és
megtörölte a lábát a hajával: az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei
megüzenték Jézusnak: „Uram, íme, akit szeretsz, beteg.”
Jézust Ünneplő, élő keresztyén gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus
Krisztusban!
A három testvér már Jézussal azelőtt kapcsolatban volt, mielőtt a baj
megtörtént volna. Betánia az a hely, ahol Jézus szívesen tartózkodik. Sok híve és
követője volt. Mária és Márta Jézust megvendégelik. Igaz akkor nem esik szó
Lázárról. Márta azonban süt-főz, szorgoskodik és helytáll. Mária pedig a jobb
részt választva hallgatja az Úr igéit. (lásd. Lk 10,38-42) A szeretett tanítvány János
Mária szolgálatát is megörökítette, aki Jézushoz és az Ő mennyei küldetéséhez
őszinte alázattal közeledett. Megkente az Urat kenettel és megtörölte a lábát
hajával. Rövid leírása ez a Márk evangéliumában szereplő bővebb igeszakasznak.
(lásd Mk 14,3-9) Élénk kapcsolat van a család és Jézus között. Nemcsak
hallomásból ismerik Jézust, hanem igazán tudják, mire képes. Több alkalommal
betér hozzájuk és jelenlétével megáldja őket. Van miért készülődni Mártának és
van miért Máriának szolgálni Jézus felé. Felismerik benne a hűséges Megváltót és
az igaz Szabadítót. Egy csonka család, aki tisztában van Jézus küldetésével. Egy
beteg család, akinek minden tagja tudja, hogy kicsoda Jézus. Egy fájdalommal
küszködő család, akinek Jézus nemcsak az asztalánál vendégeskedik, hanem a
szívükben él minden tette, minden mozdulata és minden beszéde. Élőhitű
betániaiak, akik ismerik Jézust. Vele járnak és Benne élnek. Családok és azok
tagjai. Családtagok és azok élő hite. Kedves Testvérem! Talán éppen rólad, a te
csonka, a te beteg, a te fájdalommal teli családodról szól Lázár története. János

nagyon szépen veti papírra, ki alkotja ezt a családot és milyen hittel szolgálják az
Urat. Nem személytelen közösség a három testvér együttélése, hanem Jézusban és
Jézus által megtalált életek vannak jelen, akiknek felelősségük van egymásért.
Épp ezért tudják, hogy Kitől kell segítséget kérni, ha nagy a baj. Ők tudják,
Isten segítség. Nem Lázárra, hanem Jézusra összpontosítanak. Értesítik Őt.
Jézusban felismerték a Küldöttet. Jézusban felismerték a Csodatevőt. Jézusban
felismerték a Messiást. A baj egyszerű elmondása az igazi kérő imádság: „Uram,
íme, akit szeretsz, beteg (Jn 11,3).” Nem kell ragozni, nem kell túl gondolni.
Egyszerűen kérni kell és tolmácsolni az üzenetet az áldott Orvos felé. E böjt
kezdetén vegyünk számba azt a tényt, hogy egyedül Isten a segítség. Ő megsegít,
Ő támogat, és amikor mi úgy látjuk, hogy nagy a baj, akkor kérjünk, mert nem
szégyen kérni szűkös körülményeink között. Ő ugyanis hathatóan cselekszik.
Sohase feledjük el, nekünk, élő hitű testvéreknek, van Kitől segítséget kérnünk.
Rövid és nyílt böjti üzeneteket kívánok minden testvérnek a menny irányába,
mert Jézus ma is az Atya jobbján ül, és esedezik értünk. Az Ő szolgálata
nyilvánvaló, legyenek hát a mi kéréseink is nagyon lényegre törőek, amikor belső
szobáink csendjében megszólítjuk Őt. Az Általa szeretett testvérről Ő biztosan
nem feledkezik meg. Az Általa szeretett beteg és nincstelen számon van tartva
Nála ma is. A testvérért illik könyörögni akár egy mondatban is. Ő ugyanis
igazán tudja, hogy miben élünk, mert mi „Ő Benne élünk, mozgunk és vagyunk, […]
az Ő nemzetsége vagyunk (ApCsel 17,28).” Gyermekkoromban nagyon sokat
értelmeztem az Úr szeretetét. Sokan próbálták nekem megmagyarázni és
elfogadtatni velem. De nem ment. Valahogy nem sikerült. A választ számomra
egy lelki gyermekének adta meg, amit a vasárnapi iskolában tanultunk közösen,
bizonyára ismerik a kedves testvérek is. Íme: „Jézus szeret minden kicsi
gyereket, Jézus szeret minden kicsi gyereket, Jézus szeret minden kicsi gyereket,
Ő téged is szeret. Egy kicsi, két kicsi, három kicsi gyereket, négy kicsi, öt kicsi,
hat kicsi gyereket, hét kicsi, nyolc kicsi, kilenc kicsi gyereket, Ő téged is szeret.”

Ebben számomra az volt a meglepő, hogy azon a vasárnapon éppen kilencen
voltunk jelen a gyermek-istentiszteleten. Ebből értettem meg a lényeget, Isten
nem válogat, hanem segít és szeret. Nem azt mondja: Te jobb vagy, te boldogabb
vagy, te kicsinyebb vagy, te védtelenebb vagy, azért szeretlek. Ő szeret és teszi ezt
állandó jelleggel. Drága Testvérem az Úr Jézus Krisztusban! Téged is szeret, aki
beteg, elesett és a világ Lázára vagy. Igen, téged is. Még téged is. Ez a böjti nagy
csoda. És hogyan szeret? Úgy, hogy a rossz hírek ellenére elindul feléd és minden
Lázár felé. A Jn 10, 40 szerint „elment a Jordánon túl arra a helyre, ahol János először
keresztelt, és ott maradt.” Nem tudjuk, kik vitték az üzenetet, de a tartalmát
ismerjük. Ő tehát tud róla, hogy mi történt Betániában, tud róla, hogy mi történik
Pozsonyban és elindul Júdeába. Felszólító módja minden tanítványnak és élő hitű
testvérnek szól: „Menjünk ismét Júdeába!” Ismét vagyis utoljára. Oda megy, ahol
nem rég még meg akarták ölni, és végül bizony „bűnösök kezébe adatik.” Jézus
kétszer is utasítást ad az indulásra (lásd Jn 11,7.16) Menni kell, igyekezni kell.
Eljött az Ő ideje. Ismét Júdea alázatos szolgálatának a helyszíne. Drága Testvérek!
Tekintetünket nekünk is Júdeára kell szegeznünk ebben a böjti időszakban. Ott
van az a hely, ahol a szív békére lel. Ott van az a hely, ahol a „Szeretet és hűség
találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.” (Zsolt 85,11) Ott van az a
hely, hogy dúskálhat a hűség és az igazság kincseiben minden hívő. Júdea,
Jeruzsálem, a Golgota. Színhelye mindannak, ami értünk, miattunk és helyettünk
történt. „Irány Júdea!” – mondja Jézus. Ez az irány a menny iránya minden magát
betegnek valló és betegségét beismerő emberért. Ez a jézusi út, hogy meglássa
minden Lázár, Isten a valódi és egyedüli segítség a nyomorúság idején. Rajta
kívül nincs Isten, és egyedül csak Általa üdvözülhet mindenki. Isten könyörülete
és irgalma a miénk lehet, de Jézust csak akkor ismerjük igazán, ha mint
feltámadást és életet ismerjük Őt. Addig csak mese Róla minden. Addig csak a
rossz hírek jutnak el hozzánk minden Lázárról. A rossz hírből azonban akkor lesz
örömhír, evangélium, életre hívó üzenet, ha a nyomorúságban Jézus szól és

megélénkít: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is,
él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (Jn 11,25) A
böjti időszak erre ad lehetőséget. Eljutni a megdicsőült Krisztusig. A böjt nemcsak
arra ad lehetőséget, hogy elsírjuk bűneinket az előtt a hű Bárány előtt, Aki
miattunk bűnhődött. A böjt nemcsak arra ad lehetőséget, hogy bevalljuk
betegségeinket az előtt a Csodálatos Isten előtt, Aki helyettünk viselte azokat. A
böjt lehetőség eljutni az üres sírig, felismerni Őt a kenyér megtöréséről. Lehetőség
ismét Júdeába menni. Lehetőség újra a feltámadott Krisztus áldott közösségéhez
tartozni. Lehetőség ismét Jézus lábainál megpihenni. Hiszed-e ezt, drága
testvérem? Ámen.
Utóima:
„Én Uram, Uram! Te már elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős
kezedet (VMóz 3,24a-b).”
„Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a
pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van: reménysége az
eljövendő dicsőségnek (Kol 1,27).”
„[Az Úr] maga szabadította meg őket: szeretetével és könyörületével ő váltotta
meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidők óta (Ézs 63,9b-c).”
„És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és
szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az
elveszett juhomat (Lk 15,5-6).”
„Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken (Zsolt 65,6b).”
„Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten, nincs más (IKir 8,60).”
„ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy
szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá
lettek igazságos ítéleteid (Jel 15,4).”
Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…

Adakozás: „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne
kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten
(IIKor 9,7).”
Áldás: „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa (IJn 3,8b).”
Ámen.
Záró ének: 295:1-2: „Jézusom, ki árva lelkem…”
Túrmezei Erzsébet: Amerre most jár
Annyi szívben felébred valami
hívogató vágy: útra kelni egyszer.
Járni, amerre Jézus lába járt.
Látni a Golgotát látó szemekkel.
Hallgatni az olajfák suttogó
beszédét… azt a titkos, bús beszédet.
A szent helyen, hol imádkozva vérzett,
belenézni a holdas éjszakába.
Ellátogatni kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt.
És lélekben királlyá gazdagodni a szent, ezer emlékű út alatt.
Nekem ez a vágy idegen maradt.
Más volt a vágyam: Nőtt… növekedett…
lett belőle sóvárgás, akarat,
követelés: egyedül arra menni,
amerre Jézus lába most halad.
Nem von a régi csodák földje.
Új csodák életföldje vár.
Feltámadást, erőt ujjongva hirdet
a százvirágba zsendülő határ.
S az élő Krisztus feltámadva jár.
Magyar nyomort gyógyít. Édestestvérem
vak szemét nyitja színre, fényre meg.
S bár útait szememmel el nem érem,
A lelkemen sejtésük átremeg.
Mért mennék messze, idegen vidékre
keresni, földi útja merre vitt?
Most akarom a lépteit követni:
Az élő Krisztus lépteit.

