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Szeretnék válaszolni arra a kérdésre, hogy Isten mikor nem megy valaki után "Egyiptomba". 

Ha a Lukács 15-ből elolvassuk a három példázatot, akkor ott azt láthatjuk, hogy amikor a juh eltéved, a 
pásztor otthagyja a többi kilencvenkilencet, és elmegy, hogy megkeresse azt, amelyik elveszett. 
Amikor a drahma elgurul, az asszony mindenhol kitakarít, hogy megtalálja az elveszett pénzt.  

Amikor ugyanis egy juh eltéved, ő nem tud visszatérni, mert nem szándékosan ment el, hanem 
egyszerűen az ő balgaságának és figyelmetlenségének következtében tévedt el, és olyankor a pásztor 
elmegy, hogy megkeresse. 

Amikor viszont a tékozló fiú a kezébe veszi a dolgokat, és kikéri a vagyonból a rá eső részt, és az atya 
jelenlététől szándékosan messze elmegy, akkor az atya várja, hogy a fiú mindenféle helyzeteken 
menjen keresztül, míg végül magába száll és ezt mondja: "Az én apámnak milyen sok bérese 
bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és ezt 
mondom neki: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak 
nevezz; tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Felkerekedett, és elment apjához." 

"Amikor pedig még távol volt, meglátta őt az apja, és megesett a szíve rajta. Odafutott, nyakába 
borult, és megcsókolta." 

"Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki: Apám, vétkeztem az ég ellen és 
teellened." Tehát, felkelhetünk, megvallva a bűnünket, hogy újra visszatérjünk az Atyához. 

Még valamit szeretnék mondani. Amikor valaki valóban átadta az életét az Úr kezébe, és megnyílt a 
szeme és meglátott bizonyos dolgokat, mint Ábrahám, aki nagy távolságról elindult az ígéret földjére, 
mert látta az Úr dicsőségét, és még ha követett is el hibákat, az Úr ott volt a nyomában, követte őt. 
Ilyen legyen a mi életünk is: teljes szívvel forduljunk az Úr felé, keressük Őt, engedelmeskedjünk neki, 
járjunk az Ő útjain, és akkor az Úr ott lesz a nyomunkban. Ha viszont mi szándékosan maradunk 
bizonyos helyzetekben, akkor tudnunk kell, hogy Isten ítélete jöhet ránk. Az Úr munkálkodjon az 
életünkben, hogy térjünk vissza Őhozzá, kövessük Őt fenntartások nélkül, és akkor Ő megáld 
bennünket. 
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