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Imádság 

 

Bűnnek, sötétségnek és halálnak karjaiból kiáltunk hozzád, szent és igaz Isten! 

 

Ha van hatalmad, mutasd meg rajtunk, és ments ki minket e fojtogató ölelésből.  

 

Ismersz minket, és jól látod, hogy magunknak sincs kedvünkre ez a szörnyű fogság, 

bármennyire is ragaszkodunk hozzá. Szabadíts meg azért minket a gonosztól. Ki 

szabadíthatna meg, ha nem te, hatalmas Úr? 

 

Ébressz álmainkból, ha nem látnánk bűneinket, sőt örömünket lelnénk bennük. Ne 

engedj halálba veszni. 

 

Alapige 

 

„Történt az egyik napon, amikor a templomban tanította a népet, és hirdette az 

evangéliumot, hogy odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és 

megkérdezték tőle: Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki 

adta neked ezt a hatalmat? Ő pedig így válaszolt nekik: Én is kérdezek tőletek valamit, 

mondjátok meg nekem: Vajon János keresztsége mennyből való volt-e vagy 

emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja 

mondani: Akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk, emberektől, az egész nép 

megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt felelték 

neki, hogy nem tudják, honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk: Én sem mondom meg 

nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.” Lukács evangéliuma 20. fejezet 1-8. 

 

Szeretett Gyülekezet! 

 

1909. június 10-én az Azori-szigetek közelében hajózó Slavonia fedélzetéről három 

rövid, három hosszú majd megint három rövid morzejelet adtak le, ami azt jelentette, hogy 

S.O.S. Ez volt az első alkalom, hogy vészjelzésre használták ezt a három betűt. A mai 

napokban, most is több millió ilyen vészjelzés szólal meg hangtalanul is az emberi szívek 

mélyéről. S.O.S. Mit üzen ez a három betű?  

 

A legismertebb értelmezése szerint az angol Save Our Soul kifejezés rövidítése, ami 

magyarul azt jelenti Mentések Meg Lelkeinket. A tegnapi naptól kijárási korlátozás lépett 

érvénybe, hogy ezzel is óvjuk egymás életét, hogy lassítsuk a járvány terjedését. 

Igyekszünk megtenni a tőlünk telhetőt ennek érdekében, de olvasva és hallgatva a 
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híradásokat, ahogy egyre több részlet derül ki úgy aggodalmaink is növekednek. A héten, 

az utcán megütötte a fülemet egy mondat, amikor egy házaspár a kisgyerekük jelenlétében 

beszélgettek a helyzetről, és az édesapa azt mondta: „Nem fogok stresszelni!” Jó lenne 

távoltartani magunktól a rossz gondolatokat, de ami körülvesz bennünket, ami elér minket 

az hat ránk és a környezetünkben élőkre is, akikkel kapcsolatban vagyunk. Ha magunkat 

nem is féltjük, de házastársunk, szüleink, nagyszüleink, gyerekeink életét igen.  

 

Elgondolkodtató, hogy ebben a vészjelző üzenetben a segítségkérés az ember 

lelkével van összefügésbe hozva: Mentsétek Meg Lelkeinket. Manapság nem szokás nagy 

létkérdésekkel foglalkozni - mint például honnan származik az életünk, mi az ember, miért 

van rossz a világban – de vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor létünk veszélybe 

kerül és önkéntelenül is felszínre kerülnek ezek a kérdések. Vannak most olyan emberek, 

aki felteszik a kérdést, hogy meddig tart az ember élete, mi van a halál után? Ha a testünk 

el is vész, de a lelkünk vajon megmenekül-e? És ha igen, akkor mire számíthatunk? 

 

Más visszafejtés szerint az S.O.S. betűk jelentése Save Our Ship azaz Mentsétek 

Meg a Hajónkat. A hajó a korai kereszténységtől fogva az egyház szimbóluma is, amely 

kifejezi, hogy együtt, egy helyen az egyházban utazunk át az életen, amely ugyan sokszor 

viharos, de biztosak lehetünk benne, hogy célba érkezünk a Mennyek Országába. Sokan 

teszik fel most is aggódva a kérdést, hogy mi lesz velünk, mi lesz a gyülekezetünkkel? A 

héten levelet kaptam lelkésztársamtól, aki így fogalmazott: „Azon gondolkodom, mennyire 

törékeny egy gyülekezet élő közössége, milyen hamar széteshet egy rendszer, ami jól 

működik, sőt növekedésnek ad teret. Aggódom a következő hetek-hónapok miatt. Mi lesz, 

ha kiesnek a rutinból az emberek? Mi lesz, ha a konfirmandusokat nem tudom újra 

összerántani? Mekkora veszteségeink lesznek? És lesz-e, aki elkapja a vírust, és komolyan 

megbetegszik, vagy belehal?” Bizony sok lelkipásztor és gyülekezeti tag kérdései ezek. Mi 

lesz velünk, mi lesz a gyülekezettel? 

 

Aztán a harmadik, egyben az utolsó feloldása ennek a három betűnek az úgy 

hangzik, hogy Send Our Savior, ami annyit tesz, hogy Küldjétek a Megmentőnket! Amikor 

maszkot veszünk fel, kesztyűt húzunk vagy kezet mosunk azzal magunkat is és a 

körülöttünk élőket is igyekszünk megmenteni a vírusok támadásától. Egészségügyi 

dolgozók százai dolgoznak ezért, hogy enyhítsék a betegek tüneteit és megmentsék azok 

életét, akik életveszélyes stádiumba kerültek. Országok kormányai igyekeznek megtenni, 

amit tudnak a vírus terjedésének a lelassítására és megszüntetésére. Kutatócsoportok 

foglalkoznak a védőoltások illetve a gyógyszerek kifejlesztésével. Mikorra sikerül, mi fog 

végül megmenteni? Kinek van elég ereje és hatalma ehhez? 
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Az evangéliumi történetben Jézushoz megy az akkori vallási vezetőség testülete, 

hogy megkérdezzék milyen hatalommal, kinek a felhatalmazásából teszi, amit tesz, 

mondja, amit mond. Szívüket nem az őszinte érdeklődés vezeti, ez látszik a kérdésükből 

is. Őket nem a Jézus által képviselt hatalom érdekli, mert akkor készek lennének odaadni 

magukat ennek a hatalomnak. Féltékenyek Jézusra, ezért csapdába akarják csalni. Mert 

ha azt válaszolja, hogy mennyei felhatalmazása van, akkor istenkáromlással vádolhatják. 

Ha pedig nem tud utalni semmilyen meghatalmazásra, akkor az a vád, hogy milyen alapon 

avatkozik bele Izráel vallási rendjébe. Szomorú látni ezeknek az embereknek a 

megrendítően szomorú viselkedését. Számukra is adódik a lehetőség, hogy Isten 

hatalmának az erőterébe kerüljenek, de elszalasztják ezt szívük keménysége miatt. De 

Jézus ebben a helyzetben is megmutatja a szeretetét. Ad nekik még egy esélyt, egy újabb 

lehetőséget a hitre. Kérdésükre kérdéssel válaszol: Keresztelő János isteni vagy emberi 

felhatalmazásból cselekedett? Válaszuk Jézus kérdésére felelet lett volna saját kérdésükre. 

Mindenki tudta, hogy Keresztelő Isten Messiásaként tekintett Jézusra és önmagát az Ő 

útkészítőjének tartotta. Ha elfogadják, hogy János felhatalmazása isteni eredetű, azt is el 

kellett volna fogadniuk, hogy Jézus a Messiás. És ha elfogadják, akkor a maguk életét is 

az Ő hatalmába tudhatták volna. Magkapták a lehetőséget, hogy hittel fogadják el Jézust, 

de nem tették.  

 

Testvérek! Minden ember megkapja az életében legalább egyszer a lehetőséget, hogy 

életét Isten áldó hatalmába helyezze. Ebben a vészterhes időben is tehetünk így, hogy 

vagy először, vagy újból elismerjük az Ő hatalmát életünk felett és odaadjuk magunkat 

ebbe. És aki hittel így döntött, az egész életét a mennyei Urának szerető hatalmában tudja. 

Mivel Jézus Krisztus az a Jó Pásztor, aki elmegy, hogy megkeresse és megmentse az 

elveszett bárányt, ezért hisszük, hogy Ő a mi lelkünket is megmenti a vésztől. Mivel Jézus 

Krisztus az ő hatalmával nem csak összegyűjtötte az ő nyáját, hanem oltalmazza és 

megtartja ezért bizonyosak vagyunk, hogy megtarja a mi budaörsi református 

közösségünket és az Ő Egyházát az egész világon. (Fénykép) 

 

A Nagyböjti időben vagyunk és Húsvétra készülünk. Néhány nappal Jézus halála előtt 

játszódik ez a történet. A vád ami alapján elítélik éppen az, hogy önmagát Messiásnak, a 

Megmentőnek tartja. Keresztre feszítik Jézust, de éppen ezáltal fog nyilvánvalóvá lenni az 

ő isteni hatalma. Mert megtöri a bűnnek hatalmát azzal, hogy helyettünk hal meg. „A mi 

betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, 

bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei 

árán gyógyultunk meg.” (Ézsaiás 53.) És az ő hatalmát azzal pecsételi meg Isten, hogy 

harmadnapon feltámad a halálból. Ez a mi reménységünk, hogy „Jézus él ezért mi is élünk, 
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a haláltól nem félünk, mert legyőzte a halált, örök váltságot talált Isteni erejével”. (348. 

dicséret)  

 

Egy történettel szeretném befejezni az igehirdetést. Dietrich Bonhoeffer egy német 

teológus s lelkipásztor volt a II. Világháború idején. Tanításában, írásaival és 

prédikációiban szembeszállt a hitleri Németország gyilkos rendszerével szemben. Ezért 

1943-ban börtönbe csukták. Nem sokkal a háború befejezése előtt végezték ki. 

Rabtársaiban csodálatot keltett az a békesség és öröm, amivel a sorsát viselte. Ebben a 

helyzetben írta azt verses imádságát, ami mély biztonságérzetről tesz bizonyságot: 

 

 Áldó hatalmak oltalmába rejtve 

Csak várjuk békén mindazt, ami jő. 

Mert Isten őriz híven reggel, este, 

Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. 

 

Ha gyötri, bántja szívünket a régi, 

És múlt napoknak terhe ránk szakad, 

Megrettent lelkünk vigaszodat kéri, 

Mit nékünk szerzett, Atyánk, szent Fiad. 

 

S ha szenvedések kelyhét adod inni, 

Mely színig töltött, keserű s nehéz, 

Te segíts békén, hálával elvenni, 

Hisz áldva nyújtja hű atyai kéz! 

 

És ha az úton örömöt adsz nékünk, 

Ha szép napod ragyogva ránk nevet, 

Biztasson, intsen sok nehéz emlékünk, 

Hogy életünket szenteljük Neked! 

 

A csend köröttünk mélyen szerteárad. 

Hadd halljuk azt a tiszta éneket, 

Amely betölti rejtett, szép világod, 

Hol téged dicsér minden gyermeked 

 

 

 

Ez az imádság abból a hitből született, hogy Jézus Krisztus a mi megmentő Urunk, akinek 

hatalma van mindenek felett. A mi életünk és helyzetünk felett is! Ámen 
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