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Jézus Krisztus mondja nékünk:  

„Bétölt az idő és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az 

evangéliumban.”  

Ámen. 

Drága testvérek!  

Szeretettel köszöntünk benneteket, mellettem lévő párommal, feleségemmel, Etelkával együtt 

Dél-Erdélyből, a Hátszegi Református Gyülekezetből és azért imádkoztunk, hogy aki ma este 

azért ült le a képernyő elé, hogy Bódis Miklóst hallgassa, és aki holnap este azért jön, hogy 

Pocsai Sándort hallgassa és Ormóshegyi Zoltán testvéremet és Takaró Károlyt hallgassa, 

azoknak adassék meg a Szentlélek által, hogy az Úr Jézus Krisztust hallgassák, hogy Ő legyen 

mindenek felett és övé legyen a dicsőség és az Ő hatalma őrizzen bennünket minden este és 

őrizzen meg az örökkévalóság számára.  

 

A ma esti evangélium, az élő Isten szava, a Lukács evangéliuma 18. részének első 8 verséből 

szól hozzánk, különösen is a 8. versből. S aztán testvérek, állandó szokásomhoz híven, 

megbeszélés nélkül, megkérem két testvéremet, hogy a szolgálat kezdete előtt, az igehirdetés 

kezdete előtt hangosan imádkozzon. Az egyik nőtestvéremet köszöntöm szeretettel, láttam 

közöttünk Budapestről a Sábián családot, köszöntöm őket, örülök nekik és Sábián Zsoltné 

Ibolyát kérem meg először, hogy imádkozzon. Kérjen áldást ránk, a hallgatókra, rám, az 

igehirdetőre, és mindannyiunkra, hogy Isten lelke munkálkodjék ma este közöttünk, sokak 

megtérésére és sok hívő testvérem megújulására. Másik testvérem, akiknél szintén szolgáltam, 

Augsburgból Varjas Zsolt testvéremet láttam fent, szeretettel köszöntünk, a gyülekezetet is. 

Zsolt, téged kérlek másodiknak, hogy kérjél áldást a ma esti alkalomra.  

 

Olvasom Isten igéjét és utána az imádság következik. 

Lk, 18,1-8 Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad 

belefáradniuk. Ezt mondta: „Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az 

embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment 

hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem 

volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket 

sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, 

hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül.” Azután így szólt az Úr: „Halljátok, mit 

mond a hamis bíró! Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal 
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kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik 

hamarosan. De, amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” 

 

Csendesedjünk el testvéreim, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk együtt. 

Drága jó mennyei Atyánk!  

Köszönöm szépen, hogy ma is alkalmat készítettél számunkra, összegyűjtöttél bennünket 

Uram, drága testvérekkel együtt. Itt vagyunk Uram és köszönjük, hogy ma is van szavad a 

számunkra. Köszönjük az igét Uram, amely teremtő, élő és ható. Kérlek szépen, hogy segíts 

meg bennünket, hogy ma is a Te igéd hulljék a szívünkbe és ott teremjen Uram jó gyümölcsöt.  

Köszönöm Neked, hogy ismét összegyűlhettünk és velünk vagy a Szentlélek által. Hálás a 

szívem a testvérekért, hálás a szívem ezért az alkalom szervezéséért és köszönjük, hogy Bódis 

Miklós lelkipásztoron keresztül Uram, ismét üzenetet készítettél számunkra. Kérlek Uram, 

hogy érints meg bennünket, érintsd meg szívünket és formálj valamennyiünket, akik itt 

vagyunk. Jézus nevében. Ámen. 

 

Drága Úr Jézus!  

Nagy a hála a szívemben ezért a mai alkalomért, hogy csatlakozni tudunk mindannyian és 

mindannyian érezzük a Te békét adó, békét hozó, gyógyító kezedet. Kútfőnkön, lelkeinken, 

szíveinkben és ez a csodálatos érzés, ami összeköt bennünket határokon túl – ez csakis tőled 

jön drága Úr Jézus. Olyan nagy hála van mindig a szívemben, amikor testvéreimmel 

találkozhatok, Miklóssal – innen is üdvözöljük és imádkozunk érte, drága családjáért, Etelka 

asszonyért és leányaiért. Szintén hála van a szívemben Csaba testvéremért, aki a Te 

tálentumodat, amit tőled kapott Atyám, arra használja, amire Te adtad néki. Hála van a 

szívemben minden egyes testvérért, aki ma időt és fáradságot, energiát nem kímélve téged 

választott. A hírek helyett Téged választott, sok olyan dolog helyett, amely nem lenne lelkünk 

épülésére. Drága Úr Jézus! Tudjuk, hogy köztünk jársz, tudjuk, hogy megállsz most előttünk a 

középen és azt mondod: békesség nektek! Én bízom abban drága Úr Jézus, hogy hitet találsz a 

földön és hitet találsz a mai alkalmon közöttünk is. Áldj meg bennünket ezen az alkalmon, áldd 

meg Miklós testvérünket, hadd halljuk a Te igédet, a Te üzenetedet és legyen ezen az alkalmon 

a Te királyi áldásod. Ámen. 

 

Drága testvérek!  

Ennek az evangélizációs sorozatnak azt a címet adtuk, hogy az utolsó idők jelei. Valószínűleg 

nagyon sokan arra gondoltatok, hogy a szolgálatok sorában majd mi beszélni fogunk 

elváltozásokról a Napban, a Holdban, a kozmoszban, a világmindenségben, hogy beszélni 

fogunk háborúkról, földrengésekről, járványokról, azokról a dolgokról, amikről Jézus az 

Olajfák hegyén azt mondta, hogy mindezek a vég előtt meg fognak történni és valószínűleg 

sokan csalódni fognak ma este, hogy nem erről lesz szó. Hanem szó lesz arról, hogy a hittől 

hogyan lehet elszakadni? Szó lesz arról, hogy a hívő ember életében hogyan hidegül meg a 

szeretet az utolsó időkben? A hívő ember hogyan veszítheti el az Istentől kapott bölcsességet, 

vezetést, s hogyan térhet tévútra. Arról szeretnék beszélni, hogy az utolsó időkben mi lesz 

veled? Hogy állsz Te személyesen? Személyesen rólad szeretnék beszélni Istennek igéjében és 

arról, hogy az utolsó időkben te, mint hívő ember hogyan fogsz megállni a hitben, a 

reménységben, a szeretetben? Hogyan fogod követni életed végéig vagy az Úr Jézus 

visszajöveteléig Őt?  

 

Szeretném nektek elmondani, hogy itt, Dél-Erdélyben, Hátszegtől 50 km-re, úgy 200 évvel 

ezelőtt Szász városban szolgált egy hívő református prédikátor, Nádudvari Péternek hívták és 

neki volt egy fontos, elhíresült mondata, mely így hangzott: Mutasd meg nekem a te hitedet a 
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cselekedeteid alapján és én is meg fogom mutatni neked az én hitemet a cselekedeteim alapján. 

Mutasd meg nekem testvérem a te hitedet a cselekedeteid alapján.  

Mert testvérek, mi nagyon sokat szoktunk beszélni a hitről, de nagyon kevesen vannak azok, 

akik megélik a hitet. Szoktunk beszélni a hitről, de milyen következménye van a te hitednek az 

életedre nézve. Nagyon sokszor azt látom szolgálataim során, hogy Isten hívő népe között 

nincsen kategorikus elkülönülés, elhatárolódás a bűntől, a bűnben való élettől. Nincs 

szentségben való járás és nincs szentségben való élés, amiről Isten igéje azt mondja, e nélkül 

senki sem fogja meglátni az Urat. Nincsen testvérek kategorikus elhatárolódás a világtól, a világ 

módijaitól, hatásaitól. S annyi embert látok, aki letette a bűnét Biatorbágyon, letette a bűnét 

Dömösön, letette a bűnét Csongoron, aztán hazament és újra felvette. Újra benne él, tovább 

hordja őket s ha rákérdezel az életükre meg arra, hogyan élnek, akkor szabadkozva azt mondják: 

hát ez vagyok én, ilyen vagyok én, így élek. Testvéreim, nem látjuk, hogy ez okozza Isten 

népének az erőtlenségét, de ez okozza a vesztét is. Ezsdrás és Nehémiás idejében megtűrjük 

közöttünk az idegen asszonyokat, nem bocsátjuk el őket, nem zárjuk be az idegenek előtt a 

kapukat és testvéreim az Isten parancsolatai ellen vétkezünk és azokat nem tartjuk meg.  

 

Testvérek, Csaba testvérem, ennek a sorozatnak nagybetűvel így jelezte ki, a háta mögött az 

van nagybetűvel felírva, hogy: hitmélyítő evangélizáció. Mindjárt az elején szeretném nektek 

elmondani és a szívetekre helyezni, hogy hitet csak annak lehet mélyíteni, akinek van hite. 

Akinek nincs hite, annak nincs, mi mélyüljön. Amikor Pál apostol azt mondja az egyik 

gyülekezetnek, hogy növekedjetek a kegyelemben és a mi megtartó Úr Jézus Krisztusunk 

ismeretében, akkor Pál apostol feltételezi, vagyis kategórikusan tudja, az a gyülekezet benne 

van a kegyelemben. Növekedni csak az tud, aki már benne van a kegyelemben. Aki nincs benne, 

nincs miben növekednie. Az ismeretben is csak az tud előre haladni, aki már ismeri az Istent, 

úgy, ahogy az Isten kijelentette magát nekünk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Nincs ismeretben 

való növekedés, ha nem ismertük meg az élő Istent. Ezért testvérek, arra kérek ma este 

mindenkit, hogy akinek nincs, mi elmélyüljön, az ma este kérje az Úrtól a hitet. Az Isten hívő 

népét, pedig figyelmeztetni szeretném ma este arra, ami Isten igéje mond, hogy mielőtt az Úr 

visszajönne, az Úr napját meg fogja előzni az Antikrisztusnak az eljövetele és az 

Antikrisztusnak eljövetelét meg fogja előzni a hittől való elszakadás. És újra hangsúlyozom, 

hogy a hittől az tud elszakadni, akinek van hite. 

 

Az elmúlt hónapban egy anyaországi gyülekezetben evangelizáltam és a meghívó lelkipásztor 

testvérem a levelét ezzel kezdte: Miklós testvérem! Különös időket élünk, a vajúdás kezdetei 

ezek. Testvéreim! Mi jellemezi most az életünkben a vajúdás kezdetét? Mindenekelőtt, a 

félelem. A 2 éves félelemben való élés a betegségtől, a járványtól, a vírustól, az egymással való 

találkozástól, a közösségtől, az istentiszteleteken és különböző alkalmakon való részvételektől, 

sok hívő szívében ott volt a félelem, hogy mi lesz velem és mi lesz a családommal? Aztán 

jellemzi, drága testvéreim, a vajúdás kezdetét a teljes bizonytalanság, kapkodás, nincs biztos 

pont, nincs egy biztos ember, aki megmondaná, hogy mi van. Azok, akik az elmúlt 2 évben a 

tv-k előtt mondták a magukét, azok mára teljesen eltűntek, kicserélődtek. Ma már mások 

mondják, másat. De ott van testvéreim a bizonytalanság és az, hogy egyik napról a másikra 

leürítjük az üzletek polcairól a 100% gumiból készült étolajat, az, hogy felvásároljuk az összes 

babot, lisztet, cukrot az üzletekből és az, hogy vég nélküli sorok vannak hisztéria keltés miatt a 

benzinkutak előtt – azok mind-mind arról beszélnek, hogy bizonytalanságban van ez a világ. 

Nem tudja azt, mire számítson és mit várjon.  

 

És drága testvérek, ott vannak a megpróbáltatások, a próbák az életünkben, a kísértések. Azt 

látom, hogy vége a békességnek. Vége annak az alkalmas időnek, amikor ennek a világnak csak 

egyetlen egy dolga volt a kényelemben, hogy megtérjen és jólétében dicsőítse az Istent, áldja 
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az Istent, magasztalja az Urat és hálát adjon az Úrnak. És nagyon sokan elszalasztották a 

meglátogatás idejét, az alkalmas időt, a lehetőséget, amikor Istenhez lehetett fordulni.  

 

Testvérek, lassan nézem és látom, zárulnak az ajtók. Zárulnak a lehetőségek és kérdezi az Úr 

Jézus Krisztus az elmondott példázat végén, hogy amikor ő visszajön, akkor vajon talál-e hitet 

a földön? S az elején elmondtam, hogy hittől elszakadni csak az tud, akinek van. Ezért drága 

testvéreim, az elején szeretnék beszélni arról, hogy mi nem hit? Mi nem hit? Hogy világos 

legyen előttünk, mi az, ami nem hit. S az első dolog testvéreim: az a vallásosság. A hitnek az 

ellentéte nem a hitetlenség, hanem a vallásosság. Éppen 30 év lelkipásztoriszolgálat után, bátran 

ki merem jelenteni azt, hogy én a református egyházamban nem láttam 30 év alatt nagyobb 

ellenségét az Isten országának, Jézus Krisztus népének, az ébredésnek, mint magát a vallásos 

embert. A vallásosságában bízó, templomba járó, öntelt, gőgös embert. Testvérek, ez a Kain 

áldozata. Kain áldozata, aki viszi azt, ami az övé és oda akarja adni az Úrnak és nem érti azt, 

hogy az Úr miért nem fogadja el?  Miért nem néz az ő áldozatára? És mivel nem néz az ő 

áldozatára, ezért tehetetlen dühvel és haraggal elkezdi gyűlölni azt az Ábel testvérét, aki a szíve 

mélyén érzi, hogy az Istent csak egy áldozat engeszteli ki, a báránynak a vére és Ábel az oltárra 

a bárány vérét viszi. Isten kedvesen tekint Ábel áldozatára és kedvesen tekint Ábel életére is. 

Ez vad haragra, vad dühre ingerli Kaint és képes megölni a hívő testvérét, azért, mert őt nem 

fogadja el az áldozatával az Isten. 

 

Drága testvérek!  

Én most Romániában azt látom, a románok evangélistájának lévén és a romániai 

gyülekezetekben szolgálva, azt látom, hogy amikor meggyengül és elerőtlenedik a hívőknek a 

misszója egy területen, akkor óhatatlanul felerősödik a vallásosság. Amikor a hívők leengedik 

a kezüket, nem állhatatosak, nem kitartóak, nem buzgók, nem ég szívükben a tűz, akkor egy 

országban és egy népnek az életében óhatatlanul felerősödik a vallásosság.  

 

Drága testvérek! Ezen a héten Romániában pravoszláv húsvét van, a harmadik napja a húsvéti 

ünnepnek és drága testvérek, százezrek zarándokolnak ezen az ünnepen is Hátszegtől 6 km-re 

egy román remete sírjához. Arsenie Bocanak hívták ezt a szerzetest, ezt a remetét. Halála után 

arról kezdtek beszélni fórumokon, televíziókban, különböző helyeken, hogy a halála után, akik 

a sírjához zarándokolnak, azoknak az életében csoda történik. S drága testvérek, milliók jönnek 

Romániából, autóbuszokkal különböző távolságokat megtéve, ennek a román remetének a 

sírjához. Jönnek magyarok Budapestről autóbuszokkal s felmennek a sírhoz és különböző 

alsóneműket, kombinékat, pizsamákat, pólókat helyeznek a sírra, ha azt hazaviszik és ráadják 

a vejükre vagy a menyükre, az nem fog elválni, ha ráadják a betegekre, azok meg fognak 

gyógyulni.  

A napokban az egyik hátszegi pünkösdi prédikátor testvérem – aki egyben az Európai 

Pünkösdisták elnöke – mondja nekem, hogy Miklós testvérem, látod, hogy micsoda éhség van 

a román népben? Ránéztem és ennyit mondtam: látom, hogy micsoda éhség van, de azt is látom, 

hogy a hívők megbuktak a vizsgán.  

 

És drága testvérek ugyanez van magyar területen, a csíksomlyói búcsúval, az eucharisztikus 

konferenciákkal. Nézzétek meg, hogy százezrek özönlenek és mennek fel az áldozóhalmokra 

és az áldozó halmokon imádják Babba Máriát, a hold istennőt, imádják és várják a felkelő 

napból a Szentlelket. Nap és hold imádat folyik és testvérek, leborulnak szobrok előtt, az 

emberkéz csinálta szobrok előtt testvéreim és meg vannak győződve afelől, hogy ez a jó, hogy 

ez a jó út. És drága testvérek se a románoknak, se a magyaroknak, se a többieknek nem meri 

senki elmondani őszintén azt, hogy ez nem hit! Ez bálványimádás! Nem merjük kimondani, 

hogy ne csináljunk ebből UNESCO örökséget a népünk nyomorúsága számára, mert nem ez a 
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Krisztus útja. A vallásosság az nem az Istennek az útja. Isten számára nincsen nagyobb ellenség 

és Isten előtt nincs olyan utálat, a Kain áldozatának a füstje visszamegy az orrába és köhög és 

prüszköl, taknya-nyála összefolyik, mert Isten nem veszi kedvesen azt, ami nem a bárány 

véréből fakad. Ez nem hit, testvéreim!  

 

Aztán ezzel szemben, testvérek, ott vannak a karizmatikus gyülekezetek, a karizmatikusság. A 

magyarságban, a Kárpát-medencében, néha-néha kézbe kapok ajándékba tőlük egy-egy 

könyvet, amely arról szól, hogy hogy lehet sikerorientált gyülekezetet létrehozni? 

Sikerorientált, működő, jól jövedelmező közösségeket építeni, ahol minden, mint a 

karikacsapás működik és drága testvérek, olvasok benne olyan igehirdetéseket, amelyek arról 

szólnak, hogy ha Jézust követed, akkor az életedben minden happy lesz. Ha Jézust követed, 

akkor neked jól menő vállalkozásaid kell, legyenek, mindig tele lesz a zsebed pénzzel, nem 

leszel beteg, de ha beteg leszel, akkor tudd meg, hogy valami baj van veled. És testvérek, 

igemagyarázatok, amelyek arról szólnak, hogy milyen a sikeres hívő élet és énekek, amelyeket 

kivetítenek képernyőre és tele van ugyan hallelujával meg hozsannával, de amikor kimész a 

közösségből, akkor két mondatot nem tudsz belőle elmondani. Nem tudod, énekelsz, magyar 

betűk, magyar szöveg, magyar, aránylag összefüggő félmondatok, de amikor kimész és el 

akarnál belőle két sort énekelni, akkor nem tudod miről énekeltél, és ez az az idegen lélek! Pál 

arról beszél, hogy tövis adatott a testembe a sátán angyala – óh, ki tud már erről –, hogy 

gyötörjön engem, mondja Pál. Gyötrődés, betegek látogatása, haldoklóknak az útra való 

elkészítése, trógereknek, börtönviselteknek kiemelése a bűnből, elesettek felemelése, mindezt 

összefoglalva: szenvedés…, ja, evvel az van, amit Péter mondott Jézusnak: Isten őrizz Uram, 

hogy ez veled megtörténjen! Veled ez nem történhet meg, Uram! Mindent, csak a keresztet 

nem! Krisztus keresztjét – amiről azt mondja Pál, azáltal meghaltam én is a világnak és a világ 

is nekem, de hát ez ellen minden hívő porcikám tiltakozik. Én a megvalósítást akarom, én azt 

az életet akarom hívőként, amely fent van, amelyet mindenki tapsol, amelyet mindenki éljenez, 

s amelyben ott vagyok egy közösségben és kiáltom a hozsannát meg a halleluját, csak őrület, 

hogy mi van az életemben? Milyen az életem otthon és romokban van a házasságom, romokban 

vannak a gyermekeim, romokban van a gyülekezeti életem. Én a szenvedést nem vállalom és 

nem akarom. Testvérek, ez nem hit! A kettő között ott van az az élet, amibe nincs ott a 

Szentlélek, mert soha nem is vették.  

 

Pár napja mondta az egyik testvérem a lelkipásztoráról, hogy nem tudja hova tenni ezt az 

embert? És én azt mondtam erre, én tudom. Ezsdrásék és Nehémiásék tudták hova tenni az 

ilyeneket. Azt mondták, hogy nincs nektek semmi részetek Jeruzsálemben. Ide kell tenni 

testvérek! Akik nem vették a kegyelmet, mert nem kell nekik, akik megtagadták a Szentlelket, 

az Istennek az irgalmát, azoknak nincsen semmi örökségük az Isten országában. Nem hit – és 

ez becsapó, testvérek –, mert amúgy jó az előadás, amúgy felkészült az előadó, de a hívő ember 

érzi, nem az a tűz, ami mellett melegedni lehet. Kimész a templomból és úgy mész ki, hogy 

érzed, nem kaptál semmit, úgy mész ki, hogy magyarul beszél, de nem tudod, hogy mit és úgy 

mész ki, hogy amikor személyesen bizonyságot teszel a megtérésedről, hogy Krisztusban te új 

életet kaptál, akkor a bizonyságtételre magyarázkodást, lebeszélést, ellenkezést kapsz. 

Testvérek, erről azt szoktam mondani, hogy olyanok, de nem azok. Olyanok, de nem azok. Az 

evangélizációt megelőző imaközösségben Némedi Guszti testvérem mondta, az utolsó idők 

nekik az utolsó idők, a hit nélküli embereknek az utolsó idők, amikor még meg lehet térni. 

Nekünk, az Isten népének a kezdet. Ahogy Nikodémus mondta a Ben Hurban a golgotai kereszt 

alatt, amikor Ben Hur azt kérdezte, hogy ez a vége? Nikodémus azt mondta, hogy nem, Ben 

Hur, ez a kezdet!  Most kezdődik testvérek, Isten hívő népének most kezdődik, a véggel, a 

tulajdonképpeni élet.  
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Drága testvérek! Az összes világra jövő nyomorúság előtt, amelyről Jézus azt mondja, hogy ez 

csak a vajúdás kezdete, eljön a hittől való elszakadás. A hittől való elszakadás két figyelmeztető 

példája: Jézusnak két tanítványa, az egyik Tamás, a másik Péter. A húsvéti ünnep után vagyunk 

nyolc nappal. Gondolkodtál-e azon, hol volt Tamás? Miért nem volt Tamás ott a testvéri 

közösségben, amikor húsvétban a feltámadott Úr megjelent a tanítványainak? Megmutatta a 

kezét, a lábát, a szegek helyeit, megmutatta magát és a tanítványok örvendeztek, hogy látják az 

Urat. Hol volt Tamás? Drága testvérek! Én úgy gondolom, hogy Tamás azért nem volt ott a 

közösségben és azért nem ment többet a közösségbe, mert csalódott. Az volt benne, hogy nem 

érdemes ezt tovább csinálni. S tudjátok, hogy kiben csalódott? Mindenekelőtt az Istenben. Az 

Istenben csalódott először. Tamás már nem tudta őszintén énekelni a gyülekezetben a szívéből 

ezt az éneket: nagy vagy Te Isten, nagy a Te hatalmad. Miért? Nagy vagy Te Isten, nagy a Te 

hatalmad? Hát milyen Isten az – volt Tamás szívében a kételkedés – aki elhagyja, hogy az Ő 

egyszülött fiát így kinyírja a világ? És milyen Isten az, aki mindig akkor nincs ott, amikor 

nekünk szükségünk van rá, a bajban, hogy megsegítsen és győzelemre vigye az Ő népét. Nagy 

vagy te Isten? És ezt Tamás már nem tudta őszintén énekelni.  Csalódott az Istenben, ő másként 

gondolta el az Istent, mint ahogyan a többiek is. Aztán csalódott a testvéreiben is, a testvéri 

közösségben. Hát milyen közösség az és mi értelme van olyan közösségbe menni, ahol, amikor 

bajban vagy, akkor úgy futnak szét mellőled, mint a nyulak és ott maradsz teljesen egyedül. 

Nincs testvér már, nincs barát, nincs segítő, nincs, aki melléd álljon a bajban. Ezt így nem 

érdemes, többet ilyen közösséget fentartani. Harmadszor pedig, Tamás csalódott saját magában. 

Ő magát is másképp képzelte el. Amikor Péter azt mondja, ahogy én a halálba és a börtönbe is 

kész vagyok veled menni, akkor az ige azt mondja, hogy így beszélt a többi is, a többiek is 

ugyanezt mondták. S testvérek, mit lát Tamás magában nagycsütörtök este? Igen, futott a többi, 

de én is futottam, én sem voltam különb.  

Tudjátok, mi hiányzott Tamás életéből húsvét után? A feltámadott Jézusról való meggyőződés, 

a feltámadott Úrról való meggyőződés. Nem hiányzik-e testvérem a te életedből ez? A 

feltámadott Úrral való találkozás és meggyőződés arról, hogy Ő él. Nézzétek meg, amikor Jézus 

nyolc napra húsvét után megjelenik újra és ugyanazokat a szavakat mondja: békesség néktek! 

És Tamásnak megmutatja a szegek helyét, a sebeit, akkor Jézus puszta jelenléte kiűzi a Tamás 

szívéből az összes kétséget. Semmi kétség nem maradt és leborult Tamás és azt mondja: Én 

Uram és én Istenem! S ezután már tudja énekelni, nemcsak azt, hogy: Nagy vagy Te Isten, nagy 

a Te hatalmad – hanem a trón körül lévő mártírok életét.   

Mert kedves testvérek, Hátszegtől 10 km-re van egy templom, a demsusi templom, amely a 

Kárpát-medence legrégebben felépült temploma. A II. és IV. század közé tehető ennek a 

templomnak az építése. És bent a templomban van négy tartó oszlop és az egyik tartó oszlop 

freskóján Tamás van, ahogy egy boton, a hátán viszi a lenyúzott bőrét, a másik kezében egy 

kacor van. Ugyanis a hagyomány azt tartja testvéreim, hogy Tamás India misszonáriusa, 

Indiának az apostola. Indiában elevenen megnyúzták és arra kényszerítették, hogy a lenyúzott 

bőrét a hátán egy boton vigye. Testvérek, ezt csak az tudja elhordozni és elviselni, aki 

találkozott a feltámadott Úrral. Aki teljesen meggyőződött a Krisztus feltámadása, ereje és 

jelenléte felől. Tamás az életében így talál vissza Krisztushoz. 

 

A másik, testvérek, aki elszakadt a hittől, az Péter. Tudjuk róla azt, hogy háromszor tagadta 

meg, azt is, hogy ő ismeri Jézust. A kérdés az, hogy jutott el idáig ez az ember? Hogy 

süllyedhetett le idáig, hogy megtagadja teljesen azt a reménységet, ami a szívében volt? 

Testvérek, mivel kezdődött Péter bukása? S most szeretnék a bukott hívőkhöz szólni, akik 

elbuktak a hitnek az útján, akik ott vannak lesújtva, tehetetlenül, akadályoztatva, akik előtt 

tornyok, falak vannak és nem tudnak áthatolni rajta és nincsen kiút és nincs reménység és 

elestek. Mivel kezdődik Péter bukása, testvérek? A kérdésre a Lukács 18,8-ban van a válasz: 

ha visszajön az Emberfia, talál-e hitet a földön. A 9. vers ezzel folytatódik: Néhány elbizakodott 
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embernek, aki igaznak tartotta magát és a többieket lenézte, Jézus mondott egy példázatot. 

Néhány elbizakodott embernek, aki a többieket lenézte – ezzel kezdődött ennek a hívőnek a 

bukása. Jézus, tudd meg, hogy én olyan tanítványod vagyok, hogy ha a többi igen, én akkor 

sem! Erre mondja Pál az 1Korinthusban, hogy nagyon vigyázzon az, aki áll, nehogy valami 

módon elessen. S az elesés testvérek, mindig az elbizakodottsággal, a felfuvalkodottsággal 

kezdődik.  Amikor igaznak tartom magamat, amikor a többit lenézem és nem tudom magamról 

azt, hogy tőle függetlenítve, nála nélkül képes vagyok mindenre. Tudod-e ezt magadról testvér, 

hogy Jézus nélkül te képes vagy mindenre, minden bűnre, hogy megcselekedd, hogy ha Ő nem 

őriz, és nem tart meg. Ezért ne bízd el magad és ne tartsd többre magad, mint a testvéreid, 

hanem a testvéreidet tartsd különbnek magadnál. Meg szeretném kérdezni, hogy mi a többi hívő 

testvéredhez a hozzáállásod? Az ítélkezés, a lekicsinylés? Szeretném nektek elmondani, hogy 

valahányszor hívő testvérekkel találkozom, mindig örömre gyúl a szívem, mert olyan 

számomra ez, mintha egy ünnep lenne az a nap számomra. Milyen érzés van benned, amikor a 

testvéreiddel találkozol és együtt vagy velük…? 

 

Aztán a második, ami Péter bukásához vezet: az az imádkozó életnek a hiánya. A Gecsemáné 

kertben Jézus azzal bízza meg a három tanítványt, hogy maradjanak ott és imádkozzanak. Mert 

a lélek kész ugyan, de a test erőtlen.  

Drága testvérek, nem tudom, hogy hányan vagyunk? 260-an vagyunk fent laptoppal, gépekkel 

az interneten most, az evangelizáción. Talán Csaba testvérem tudna arról részletesen beszélni, 

hogy a határokon átívelő imaközösségben hányan maradunk és gyűlünk össze utána hónapokon 

keresztül imádkozni?  Mindent akarunk mi testvérek, csak imádkozni nem. Maradjatok itt – 

mondja Jézus – és imádkozzatok. Ez a parancs, a megbízatás és helyette, testvérek van először 

alvás és utána van akciózás.  

Jónak lenni jó! Ismerjük? Akció! Csinálják milliók, mert pótolja az imádkozást. Értsétek jól, 

nem akarok én ítéletet mondani, de azt látom, hogy az ördög mindig bedob egy ilyen koncot. 

Ukrajnai menekültek segítése – és testvérek ezzel nincs is baj, Isten áldja meg mindenkinek a 

szívét, az adományát, az indítékát. A baj azzal van testvérek, hogy ezt csinálják ezrek, akik 

nincsenek megtérve. Nincsenek újjászületve. Pótszer! Jónak lenni jó! Csináljuk, mert jók 

vagyunk, segítünk, mert segíteni kell. De drága testvérek, ez sok ember életében olyan akciózás, 

hogy a háta mögött nincs ott újjászületett élet és ő azt gondolja, hogy ez így a jó. És ez pótolja, 

helyettesíti az ő szívének az odaszánását az Úr Jézus Krisztushoz. S testvérek, amikor ez sincs, 

akkor marad a kard, a fegyver, az ítélet, kihúzni, levágni a főpap fülét, megítélni a 

gyülekezetemben minden szolgálót és minden nem szolgálót. S testvérek, amikor nem 

imádkozunk, akkor kaszabolunk, akkor kaszabolunk a fegyvereinkkel és a jelszó: 

Magyarország nem szállít fegyvert! Bár így lenne! Magyarország letette a fegyvert, testvérek. 

Hol? Világosnál. És a hívők is letették a fegyvert Világosnál és ezért jön a sötétség, testvérek, 

ezért jön a sötétség. Mennyit kért az Úr Jézus a tanítványoktól? Azt kérdezi tőlük, egy órát nem 

bírtatok virrasztani velem?  

 

S testvérek, már mosolygok, amikor evangelizálni megyek, akkor némely meghívó lelkész 

megkérdezi, hogy Miklós, mennyi ideig fognak tartani az alkalmak esténként? S mondom, 

minimum másfél órát, általában ennyit, de lehet, hogy lesz olyan este, amikor két órát is. S 

akkor jön a telefonban a csend. Rákérdezek, hogy valami baj van? Hát igen, sok. Hosszú. 

Virrasszatok velem egy órát, azt mondja Jézus. Á, az sok! Az sok egy óra. A Manchester City 

a Real Madriddal, hosszabbítással 2,5 óra, az nem sok egy este. Jézussal együtt virrasztani és 

imádkozni, az sok! S testvéreim, nézzétek meg januárban az egyetemes imahéten tömegek 

özönlenek imaheti istentiszteletre, mert idegen lelkész jön, vagy sok lelkész szolgál. Vannak 

gyülekezetek, ahol szólok a lelkésznek, hogy megkérlek, hogy – mint ma este Ibolyát és Zsoltot 

– tegyél oda két embert áldást kérni az istentiszteletre. Megrökönyödve néz rám, de kit? Ott 
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van egy népes gyülekezet és nem tudnak 2 embert előállítani, aki imádkozni tudna az áldásért 

a gyülekezetben.  

Testvér, van-e imaéleted? Mert a hittől való biztos elszakadásnak az előzménye az, amikor 

abbahagyod az imádságot. Mit mond Jézus ebben a történetben, ebben a példázatban? Azzal 

kezdődik, hogy arról mondott nekik egy példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell és nem 

szabad belefáradniuk és elmondja ennek a kitartó özvegyasszonynak a történetét, aki állandóan, 

mindig ment a bíróhoz és nem hagyta békén. S végül Jézus azt mondja: halljátok, hogy mit 

mond a hamis bíró, ha ő elvetemült létére igazságot szolgáltatott ennek az özvegyasszonynak, 

akkor a ti Atyátok, a ti Uratok nem-e fog igazságot szolgáltatni a választottaknak, akik éjjel és 

nappal kiáltanak hozzá. Bizony mondom néktek, hogy igazságot szolgáltat. De, ha az Emberfia 

visszajön, vajon talál-e imádkozó embert ezen a földön? Ez a kérdés! Talál-e olyan embert, aki 

kitartóan, restség, lustaság, közömbösség nélkül imádkozik hozzá? 

 

Péter, azon az estén – mondja az ige – követte Jézust, de távolról. S testvérek, a bukásnak a 

másik előzménye az az, amikor tisztességes távolságról követjük Jézust. Nehogy valami baj 

érjen, amiért hívő vagyok, nehogy valami hátratétel, szégyenem legyen azért, hogy én a Jézus 

Krisztus követője vagyok. Tudom én tisztességes távolságból követni Őt. Testvér, milyen távol 

vagy közel vagy az Úrtól, most? Az életed. Péter követte Jézust távolról és aztán leült a világ 

tüzéhez melegedni. Az a tűz, ami ott égett azon az estén az udvaron és ami mellé leült 

melegedni, az drága testvérek, nem az a tűz volt, ami az ő lelkét melegítette, fázott emellett a 

tűz mellett. S a hívő ember mindig fázni fog a világ tüze mellett. A te tüzed ott ég pünkösdkor 

testvér, a Szentlélek tüze, az tud téged felhevíteni, az tud téged melegíteni. A világ tüzénél fázni 

fogsz mindig. S végül testvérek, mondhatott ő valamit Jézusról ott az udvarban, de a lényeget 

nem merte elmondani, a teljes igazságot. A teljes igazság ugyanis ez: Én az övé vagyok! 

Megvallottad-e már ezt a világban? Mondott ő valamit, mert a körülötte lévők azt mondják 

neki, hogy ne mondd, hogy nem tartozol hozzá, mert a te beszéded is elárul téged! Miről 

tanúskodik testvérem, hívő testvérem, a te beszéded? Miről tanúskodik a beszéded?  

Tőlem kérdezik azt, hogy honnan tudom azt, hogy ki hívő és ki nem? Testvérek, elég, hogy 

megszólaljon! Amikor Jefte idejében elállták a gázlókat és jöttek a hamisak, akkor ki kellett 

mondják, hogy sibbolet. S az ige azt mondja, nem tudták kimondani, selypítettek, szibboletet 

tudtak mondani. Meg lehetett őket ismerni, egy szóból. Meg lehetett ismerni a beszédükből.  

 

Valószínű már elmondtam, ha nem emlékszem rosszul, egyik evangelizációban azt a történetet, 

amit azokban a baptista gyülekezetekben, ahová meghívnak evangelizálni, el szoktam mondani, 

meg szoktam kérdezni, ez az a történet, amikor Nagy Konstantin idejében államvallássá vált a 

kereszténység, és Nagy Konstantin kiadta a parancsot, hogy a katonákat be kell – kivétel nélkül 

– meríteni. Meg kell őket keresztelni. S jöttek a prédikátorok és merítették be a katonákat. A 

katonák megkérdezték, mert nem értették, mit jelent: bemerítkezni? S a prédikátorok azt 

mondták, hogy az azt jelenti, ami bekerül a vízbe és amit ellep a víz, az meghal a világnak, 

meghal neked és ami kijön onnan, az már nem a tied, hanem Jézusé. Elkezdődött a keresztség 

és nagyon sok katona úgy merítkezett be a vízbe, hogy az egyik kezét kihagyta a vízből, nem 

tette be a víz alá, mert tudta azt, hogy ha beengedi a víz alá, az meghal nekem és a világnak, 

többet nem lehet vele kardot fogni. Többet nem lehet vele ütni, mert Jézus nem ütött, nem fogott 

kardot, nem lehet ökölbe szorult kezem és inkább kint hagyta a kezét.  

 

S drága testvérek, így nagyon sokan kint hagyták a nyelvüket, mert ha a nyelvem bekerül a 

vízbe, az Jézusé! Azzal nem lehet többet pletykálni, káromkodni, átkozódni. Mások kint 

hagyták a szemüket, hogy még nézhessenek nők után. Azt mondja Jób: szövetséget kötöttem a 

szememmel, hogy ne nézzen Izrael szüzeire. S ilyenkor meg szoktam kérdezni a bemerített 

hívőket, hogy engedtek-e vizet a szájukba, amikor bemerítkeztek? S testvérek, senki sem 
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engedett vizet. S akkor megkérdezem, ugye a nyelved nincs bemerítve? S testvérek, ne tudjátok 

meg, mit kapok az interneten kedves testvérektől. Már nem vagyok Miklós testvér, hanem 

Miklós lelkész vagyok, hogy mer ilyet mondani, azt hittük, hogy csak elszólás a szolgálata. S 

testvérek kezdődik egy olyan mocskolódás, ami nem egyéb, mint igazolása annak, amit ott 

mondtam, hogy milyen a nyelved, a szád, a szíved, a gondolatod, mert a szív mélységéből szól 

a száj. Ami van a szívben, azt mondja a száj. És testvérek, történik ez mind olyan 

gyülekezetekben, ahol a drága hívő testvérekért menekülnie kell az amúgy hithű prédikátornak. 

Mert mi nem vagyunk ilyenek! Hogy én hogy beszélek testvérek, a kérdés az, hogy te hogy 

beszélsz otthon a feleségeddel, a férjeddel, hogy beszélsz az autóban, hogy beszélsz a 

gyermekeid előtt vagy a gyermekeiddel, esküdözés, káromkodás, átkozódás, letagadás.  

 

Drága testvérek, végül szeretném elmondani, hogy engem mi motivál, hogy járom a Kárpát-

medencét és evangelizálok. Szeretném elmondani nektek, hogy keresek a Kárpát-medencében 

és a szétszórt magyarság között, keresem azt a magyar embert, aki egy este kimegy a sötétbe és 

elkezd keservesen sírni a bűnei miatt, hogy elszakadt az Úrtól, hogy távol került, hogy hűtlen 

lett, mert nem tudom, látjátok-e, amikor imádkozunk, azt látom, hogy nincs bűnbánat. 

Imádkozunk más megtéréséért, imádkozunk gyógyulásért, szabadulásért, de testvérek, nincs 

bennünk töredelmes szív. Nincs töredelmes szívünk és nincs bennünk bűnbánat.  

De hadd mondjam el, a bukott hívő számára a jó hír az, hogy van visszaút a hívőnek. Mindig 

van visszaút!  

A feltámadás után Jézus azt mondja az asszonyoknak: Ne féljetek! Mert tudom, hogy ti a 

feltámadott Jézust keresitek, nincsen itt, feltámadt! Menjetek és mondjátok meg a 

tanítványainak és Péternek, vagyis drága testvérek, Péternek volt egy speciális üzenete az 

Úrnak. A többieknek és speciálisan Péternek. Mit? Hogy a háromszori megtagadás után, én 

adtam neki még esélyt. Én adtam neki még esélyt. És nézzétek, Jézus megjelenik Péternek és a 

tanítványainak a Tibériás tenger partján – kérem Csaba testvérem a képet a vele való 

találkozásról, köszönöm szépen – és testvérek, nézzétek meg, a hívő élet olyan, hogy a 

feltámadás után is, nélküle eredménytelen és üres a hálód. A feltámadás után is Jézus nélkül 

eredménytelen és üres a hálód. S ebben a helyzetben Jézus megkeresi Pétert, találkozik vele a 

Tibériás tenger partján, megszólítja őt és azt kérdezi tőle: Simon, Jóna fia, szeretsz-é engem? S 

drága testvérek, két dolgot szeretnék számotokra kiemelni és a figyelmeteket ráirányítani. Az 

első dolog az, hogy Jézus itt a régi nevén szólítja Pétert. Nem azt kérdezi tőle, hogy Péter, 

szeretsz-é engem, hanem Simon, Jóna fia szeretsz-é engem? Tudjátok, hogy miért? Azért, mert 

amikor megtagadod őt, akkor az leszel, aki voltál. A régi leszel. Simon, a Jóna fia. 

 

A másik dolog az az, amit azok tudnak, akik ismerik a görög bibliát, hogy Jézus, amikor 

háromszor megkérdezi, hogy Simon, Jóna fia szeretsz-é engem, akkor az első két kérdésében 

az Úr Jézus Krisztus az agapéval kérdez, vagyis azzal a szeretettel, amivel Ő szereti, az Isten 

szereti az embert. Simon, Jóna fia, szeretsz-é engem, úgy, ahogy én, az Isten szeretlek téged? S 

drága testvérek, erre Péter válaszként egy olyan szeretettel válaszol, ami emberi szeretet. Uram, 

szeretlek téged a filosszal, az emberi szeretettel, ahogy egy ember szeretni tudja a gyermekét, 

a társát, az unokáját, a barátját. Én úgy szeretlek téged Uram! S Jézus még egyszer kérdez, Péter 

szeretsz engem, agapé. S Péter válaszol: Igen Uram, szeretlek téged filosz, fília, az emberi 

szeretettel. S drága testvérek, harmadszor, mintha Jézus beadná a derekát, s a harmadik 

kérdésben már nem agapéval kérdez, mintha rájönne, hogy ez a Simon, Jóna fia, ez a Saul fia, 

ez az ember csak így tud szeretni. S harmadszor Jézus is a filiával, a filosszal kérdez: Péter, 

szeretsz-é engem? Azt mondja az ige, Péter megkeseredett, hogy harmadszor is ezt kérdezte, 

de megkeseredett amiatt, hogy így szólította: Simon, Jóna fia – s megkeseredett amiatt is, mert 

meglátta azt, hogy én, Simon, a Jóna fia, soha nem fogom tudni úgy szeretni az Urat, ahogy Ő 

szeretett engem. S akkor kimondja, hogy igen Uram, Te mindent tudsz. Te tudod, hogy ahogy 
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tőlem telik, ahogy én tudlak, úgy szeretlek téged. Óh, Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy 

megrostáljon, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, de azért idővel 

megtérvén a többieket erősítsed, önts lelket a többiekbe és bíztasd a többieket, testvérek 

menjünk előbbre tovább az Isten országa felé.  

Ezért Isten népe, ez az evangélizáció azért van, számodra ez a sorozat, hogy szedd össze magad. 

Szedjétek össze magatokat, tekintsetek fel és várjátok Őt. Várjátok Őt, aki visszajön és aki 

imádkozik érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Amikor az Ember Fia visszajön – kérdezi 

Jézus – vajon talál-e hitet a földön? S testvérek, erre a kérdésre a Bibliában nincs válasz. Erre 

a kérdésre nincs válasz. Tudod, hogy miért? Mert erre a kérdésre ma este te személyesen kell 

megadd a választ az életeddel és a szíveddel. 

Az Isten Fia ma este visszajön, vajon talál-e hitet, nem a földön, hanem benned. Mert testvérek 

eljön a hittől való elszakadás és aki mindvégig kitart és mindvégig megmarad a hitben, az fog 

üdvözülni. Ezért drága testvérek, biztatlak benneteket arra, hogy még egy igen-igen kevés idő 

és aki eljövendő, eljön és nem fog késni. Készüljetek a várására, mert a bíró az ajtó előtt áll és 

boldog lesz az a szolga és boldog lesz az a hívő, aki, amikor visszajön – készen várja őt, ajtót 

nyit neki – s azt mondja Jézus – hogy bizony mondom néked, hogy felkél az Úr, asztalhoz ültet 

és szolgálni fog neked. 

 

Drága testvérek, az Úr áldjon meg titeket, hogy ne a hittől való elszakadás, az Úrtól való 

eltávolodás, a benne való reménységnek a megtagadása jellemezze a te hívő életedet, hanem a 

hozzá való ragaszkodás. A bele való kapaszkodás. A hitnek, az imádságnak a kiteljesedése, 

növekedése jellemezze a ti hívő életeteket, házasságotokat, családotokat és az egész életeteket. 

Ámen. 

 

Úr Jézus Krisztus! Köszönjük neked, hogy Te az elveszett hívő után is utána jössz és ha hatszor 

esik el, Te hatszor emeled fel, s ha hétszer kerül bajba, a hetedikből is kimented őt. Áldunk és 

magasztalunk téged, hogy a Te jelenléted mindig ott van velünk. Uram könyörülj rajtunk, mert 

annyiszor nem látjuk és emiatt csalódott a szívünk, kétségek ébrednek bennünk, eltávolodunk 

tőled Uram. Ez a Saul fia, ez Simon, a Jóna fia, ez az ember. Köszönjük, hogy Te ezt az embert 

szereted. Köszönjük, hogy nem hagyod el azt, akivel szövetséget kötöttél és örökre meg fogsz 

emlékezni Ábrahám utódairól, Dávidnak utódairól, fiairól s Jézus Krisztus gyermekeiről, 

testvéreiről s meg fogsz bennünket tartani az örökkévalóság számára. Uram, segíts, hogy 

egymásért tusakodva, egymás kezét fogva tudjunk tovább menni, harcolni, küzdeni és 

megmaradni a hitben, bármi jön is ebbe a világba, a világ fiaira. Az a reménységünk, hogy Te 

a népedet mindvégig megtartod biztonságban a Te országod számára. Ezért fordulj Uram újra 

hozzánk, s imádkozunk megtérésekért, ébredésért Uram, hogy ne a vallásos tömegek legyenek 

azok, akik nőnek, hanem a hívőknek az áldott közössége, aki hozzád fordul. Kérünk, hogy 

erősítsd meg és gyújtsd lángra újra a Szentlélek tüzét a szívünkbe, hogy égni tudjunk, hogy 

vágyjunk az imaközösségbe, a testvéreknek a közösségébe és a neked való szolgálatra. Áldd 

meg mindazokat Uram, akik ma este hallgatták az igét, hogy áldás legyen a számukra, akiknek 

fel kell ébredniük az álomból, azok ébredjenek fel, akiknek meg kell térniük a vallásosságukból, 

azok térjenek meg és Uram újítsd meg azt a népet, amely az életével, beszédével megtagadott 

és letagadott téged és annyiszor hoztunk szégyent a Te nevedre s a bizonyságtételünkre. 

Könyörülj rajtunk és Uram állíts újra talpra minket, hogy szolgálhassuk a Te dicsőségedet, 

töredelemmel, bűnbánattal, alázattal Uram, a Jézus Krisztus nevéért. Ámen 

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a Te országod, 

legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 

meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
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vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, 

a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 

„Bizonyságul hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált 

adtam néked elődbe. Az áldást és az átkot. Válasszátok azért az életet, válaszd az életet, 

hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mindörökké.”  

Ámen. 

 


