
Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges
Mt 19, 26.

Éppen csak belekezdtünk az újévbe, de máris látjuk, vannak körülöttünk olyan körül-
mények, előttünk olyan feladatok, amelyeknek nagyon jó lenne megoldódniuk. De hogyan
lenne neked és nekem lehetőségünk ezeket mind megoldani? Jó lenne, ha a földön béke lenne,
az emberek között, a családokban, a munkahelyeken jóakarat. Jó lenne, ha változna a közhan-
gulat, a hozzáállás. Ha mindenki, de legalábbis sokan megtérnének, bemerítkeznének, ébredés
lenne a gyülekezetben és az egyházban. De mit tehetne ezért az egyes ember? 

Szokták emlegetni a Lajtától keletre – így a magyar emberekre is – jellemző tanult te-
hetetlenséget. Megszoktuk azt, hogy a dolgok nem jók, de nem változnak, mi pedig végképp
nem tehetünk semmit. Az evangélium viszont az, hogy Isten jó, aki mindent megváltoztat –
hiszen neki minden is 😊 lehetséges. 

És hogy mit tehetünk mi? Rengeteget. Azt, hogy odaadjuk magunkat az Úrnak – és ez
elég. Eddig terjed a felelősségünk és nem tovább. De eddig mindenképpen eltart. Mert vállal-
tuk a megtérésben, hogy mindenünk az övé. És azért is, mert a Biblia tanítása szerint, ha oda-
adjuk magunkat az Úrnak, az elég, nem akar és nem is kér tőlünk többet.

Ez az évkezdet és 2023-as mottónk arra bátorít, hogy ne ijedjünk meg, ha azt látjuk,
hogy valami emberileg lehetetlen – ez legtöbbször egy nagyon fontos belátás. De van Iste-
nünk és van hitünk, aki és ami által minden lehetséges, még az is, amire nem gondoltunk. 

Könnyebb odaadni az Úrnak a töröttet, a reménytelent, amiben elfogytunk, kiégtünk.
Kezdhetjük ezzel, őt nem sérti, hiszen a megtérésünk is ez, odaadni az elveszettet, hogy meg-
menthessen. De aztán haladjunk tovább, és ne csak kétségbeesésünkben bízzuk rá a tönkre-
ment dolgokat, hanem adjuk kezébe az épeket, a reményteljeseket, hiszen ezekre érzületünk-
től függetlenül ugyanaz az igazság: az „embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges!”
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