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„Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert 

elközelgett a ti váltságotok.” 

 

„Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a mi 

Megtartónktól.” Ámen.  

 

Imádkozzunk röviden, testvéreim! 

Szerető, mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! Első szavunk a háláé és a Te 

magasztalásodé. Urunk, a Te mérhetetlen kegyelmedből megengedted, hogy immár harmadik 

este üljünk össze a Te igéd köré. Dicsőítünk Téged a mennyei seregekkel és a földön levő 

népeddel együtt. Légy áldott, hogy győzelmes Urunk vagy kísértésekben, próbatételekben, 

szenvedésekben. Bár utunk sokszor nehéz, de nincs okunk félni, mert Te velünk vagy. Te vagy 

a vigasztalónk a szomorúságban, gyógyítónk a betegségben. Amikor a terhek ránk nehezednek, 

Te segítesz azokat hordozni. Kérünk, ezen a mai estén is Te taníts bennünket! Jelentsd ki magad 

számunkra, és dicsőítsd meg a Te nevedet bennünk, általunk és körülöttünk. Szólj hozzánk 

csendesen és félelmünk mindjárt széled, és lelkünk szavadtól, mint harmattól a virág, éled. 

Köszönjük, hogy ez igéd és Szentlelked által ezen a mai estén is valósággá lesz. A Jézus 

Krisztus nevében. Ámen. 

 

Szeretett testvéreim, ezen a mai estén Istenünk igéjét a Máté evangéliuma 24. fejezetéből a 12. 

és 13. verset olvasom, és János első levelének 4. fejezetéből a 17. és a 19. verset olvasom és az 

Ő Szentlelkének segítségül hívásával magyarázom is. 

 

Máté 24,12-13 „Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De, 

aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az 

egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” 

1Jn 17-19 „Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet 

napja felé, mert ahogyan Ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs 

félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem 

lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket.” 

 

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Engedjék meg, hogy egy személyes 

hálaadással és megemlékezéssel kezdjem el ezt a mai szolgálatot, hiszen nagy hála van a 

szívemben azért, hogy Isten megadta számomra, hogy a világi munkahelyem melletti 
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szolgálataimon túl a testvérek között is, ilyen széles körben is hirdetem az evangéliumot. Ez 

nem tőlem van, hanem Istennek a nagy kegyelme és imameghallgatás is egyben.  

Nagy hálával gondolok és emlékezem vissza hívő nagymamámra, édesanyámra, lelkészeimre, 

testvéreimre, akik már gyermekként Istenhez szerettek engem és folyamatosan imádkoztak és 

imádkoznak értem. Sokan már az Úrnál vannak, de Istennek hála, így sem vagyunk egyedül. 

Az, hogy én most itt lehetek és hirdethetem az evangéliumot, te pedig még hallgathatod az 

evangéliumot, ez Isten nagy szeretetének a bizonyítéka. 

 Az utolsó idők jelei című evangélizációs alkalmunknak a harmadik és egyben záró alkalmára 

jutottunk. Az utolsó idő számos jelei közül az első estén hallottuk a hittől való elszakadás 

előzményeit, a második nap az igazi bölcsességről, ami nem más, mint a feltámadott és élő 

Jézus, akiben élő reménységünk lehet, és a mai alkalommal Isten igéje a végidők másik jelét 

mondja a számunkra, amit így olvastam, hogy az agapé szeretet sokakban meghidegül. Azaz, a 

végidőkben, a vég előtt az ördög a hitet, az élő reménységet és a krisztusi agapét akarja elvenni 

a szívünkből. „És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De, 

aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.” 

 

Kedves testvéreim, a mai estén arra keressük a választ Isten igéjének a fényében, hogy hogyan 

tartozhatunk azok közé, akik mindvégig állhatatosak, kitartók maradnak, üdvözülnek, és nem 

azok közé, akikben a szeretet lehűl, elhidegül a sok gonoszság következtében.   

Kedves testvéreim, Isten készíti az Ő népét az Ő második visszajövetelére, és ebben a 

felkészítésben használ minden igei alkalmat, így ezeket az esti evangélizációkat is. Isten igéje 

ezen a mai estén a langyos, langymeleg állapotból akar bennünket megszabadítani azáltal, hogy 

ma még visszatérhetünk az első szeretetnek a tüzéhez, vagy ha nincs ott bennünk ez az Isten 

iránti szeretet, Istennek van hatalma arra, hogy a te szívedben is meggyújtsa ezt a csodálatos 

lángot. Isten igéje azonban diagnózisként azt mondja, hogy „Tudom a te dolgaidat, hogy te sem 

hideg nem vagy, sem hév. Vajha hideg volnál vagy hév! Így mivel langymeleg vagy, sem hideg, 

sem hév, kivetlek az én számból.” 

Emlékszem, hogy amikor korábban megadatott számomra, hogy Ausztriában eljuthattam egy 

fürdőbe, és emlékszem, hogy tél volt, nagyon át voltam fázva. Úgy vágytam arra, hogy úgy 

átmelegedjek egy jó forró, vizes medencében. Kérdeztem az ottani úszómestert, hogy van-e 

igazi forró vizes medencéjük, és azt mondta, hogy hát természetesen. És elvitt engem egy 

körülbelül 30 fokos medencébe. Nem kell mondanom a kedves testvéreknek, hogy 

hajdúszoboszlói, igen forró gyógyvízhez szokott emberként, ami az osztrákoknak forró volt, az 

nekem langyos volt. Fáztam abban a vízben. A végidőkben ezt a langyosságot, ezt a ridegséget, 

személytelenséget nem csak a fürdőben, nem csak a világban, de a gyülekezetben, és sajnos a 

családban is megtapasztaljuk. 

Vannak olyan családok, gyülekezetek, ahova, amikor belépünk, nemcsak ledermedünk, hanem 

szabályosan megfagyunk, lefagyunk. Hirdetik az evangéliumot, beszélnek Jézusról, bizonyára 

hatalmas hitük is van, de valami hiányzik. Valami hiányzik. Mi hiányzik? 

Pál apostol ezt így fogalmazza meg a jól ismert igében: „Ha emberek vagy angyalok nyelvén 

szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő 

cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, minden tudományt ismerek is, és 

ha egész hitem van, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincsen 

énbennem: semmi vagyok.” (1Kor 13,1-2.) 

 

Csodálatosan fogalmaz Reményik Sándor, amikor így ír:  

„Nagy magyar télben picike tüzek, 

A lángotokban bízom, 

Nagy magyar télben picike tüzek, 

Jaj, be szétszórva égtek, 



3 

 

 

www.episzunago.com 

 

Királyhágón, Kárpáton, mindenütt! 

De mondok egyet néktek, 

Szelíd fények és szilaj vándorlángok: 

Mit gondoltok: ha összefogóznátok! 

 

Nagy magyar télben picike tüzek, 

Soh'se volt olyan máglya, 

Mintha most ezt a sok-sok titkos láng 

Összefogna egy láncba……! 

Az égig, a csillagos égig érne, 

És minden idegen rongy benne égne!” 

 

„De, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.” Hogyan lehetünk állhatatosak, kitartók? 

Miben kell kitartónak lennünk? Erre a kérdésre megadja a választ János, amit az ő leveléből 

olvastam, az a szakasz, de egy kicsit még a szövegösszefüggés miatt egy kicsit előrébb kell 

mennem, és nézzük meg, hogy mire tanít bennünket ma az apostol. „Erről ismerjük meg, hogy 

benne maradunk és ő mibennünk, mert a maga Lelkéből adott nekünk.” Állhatatosak a magunk 

erejéből nem tudunk lenni. Állhatatosak akkor tudunk lenni, ha Krisztusban maradunk, és Ő 

bennünk marad. Hogyan marad bennünk Jézus? Az Ő Szentlelke által. Ez a Lélek a mi segítőnk, 

a mi pártfogónk, a mi tanácsadónk, a mi ügyvivőnk. Ezt a Lelket vettük a mi megtérésünkkor, 

és ezzel a Lélekkel töltekezhetünk be naponként csordultig. 

 

Hogyan lehetünk állhatatosak? „És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a 

Fiút a világ üdvözítőjéül.” Azaz azt mondja az ige, hogy kitartónak kell lennünk a 

bizonyságtételben, a bizonyságtétel, az ige alkalmas és alkalmatlan időben való hirdetése által. 

És hogy milyen erőnket meghaladó feladat az evangéliumnak az alkalmas és alkalmatlan időben 

való hirdetése, az tudja, aki csinálja, aki átélte, hogy amikor hirdetjük az evangéliumot, minden 

közbejön, egészségünkben, családunkban, a környezetünkben. De az evangéliumot akkor is 

hirdetjük és hirdetni is fogjuk, mert a végidőknek a másik jele az evangélium világszintű 

hirdetése, és ennek vagyunk tanúi mindenütt, és részesei ezen a mai evangelizáción is. 

Csodásan fogalmaz Stanley John, mikor azt mondja, hogy „az evangelizálás az egyháznak az 

ütőere”. Vagy ahogyan Ecsedy Aladár 1937-ben megfogalmazta: „Hála legyen Istennek, az 

evangelizáció szükségessége és áldása egyre nagyobb hangsúlyt nyert a református sajtóban. A 

református életnek is egyik legnagyobb érdemének és áldásának tartom azt, hogy első helyre 

teszi Isten országának az ügyét, és nem igyekszik emberekre tekintve megalkudni és 

megalkuvása által szerezni népszerűséget. Lehet, hogy a megalkuvással példányszámait 

megnövelhetné, de nem növelhetné meg azt a prófétai feladatot, amelyre látásom szerint ez a 

lap el van hívva Istentől.” Milyen jó lenne, ha Ecsedy Aladár szavai a napjainkban is valósággá 

válnának a református egyházban és a református sajtóban is. Miért, testvéreim? Mert nincs 

nagyobb kiváltság, mint az evangéliumnak a hirdetése. Csodásan fogalmazza meg ezt Stuart 

Jakab, az egykori futball evangélista, aki így szól: „Sokkal nagyobb dolog egy lelket megnyerni 

Krisztusnak, mint az Egyesült Államok elnökének lenni. Sokkal nagyobb eredmény egy lelket 

gyűjteni Krisztusnak, mint milliós vagyont szerezni. Sokkal nagyobb dolog egy lelket elindítani 

Krisztus felé, mint egy csillagot az égre küldeni, mert az elhalványodik, vagy kiég, lehull, de 

az a lélek örökké tündökölni fog.” 

 

Hogyan lehetünk állhatatosak? „Aki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad 

abban, és ő is az Istenben.” Jézust személyesen Isten Fiának vallhatjuk, nem azért, mert ezt 

megtanultuk a tankönyvből, hanem mert átéltük és megtapasztaltuk, hogy Ő az, akinek magát 

mondja. Emlékszem, amikor első éves teológusként Bütösi János tanár úrtól a missziológiát 
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tanultuk, ő tanította, hogy amikor tisztán akarunk látni a szekták terén, az első kérdés ez: 

Kicsoda neked Jézus? Isten Fia, Megváltó, Szabadító vagy szupersztár, hős? 

Hogyan tudunk megmaradni, testvérek? „Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy 

bizodalmunk van az ítélet napjához.” Isten igéje azt mondja, hogy állhatatosnak kell lennünk 

az agapé szeretetben. Teljessé lehet ez a szeretet bennünk és közöttünk. A végidőkben minden 

ez ellen dolgozik. „És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.” 

Azt mondja az ige, hogy a végidőknek egy természetes folyamata ez, hogy a törvénytelenség, 

a törvényellenesség, a gonoszság, az anómia annyira megsokasodik és olyan helyeken is, ahol 

nem várnánk: egyházban, családban, hogy ennek egyenes következménye lehet az agapé 

szeretet lehűlése, meghidegülése. Olyan sok és erős negatív hatás ér, és inger bennünket, hogy 

a szeretetben való megmaradáshoz természetfölötti segítségre van szükségünk. Csodásan 

fogalmaz Barth Károly, amikor így ír: „Két világ áll egymással szemben: mulandó és 

bekövetkezendő, az ismert és az ismeretlen, az embervilág és az Istenvilág. Ebben a világban 

minden élet a halál árnyékában van, ezért az élet, beszéljünk tudományról vagy művészetről, 

erkölcsről vagy vallásról, csak látszatélet.” Tegyük hozzá: Krisztus nélkül, az agapé szeretet 

nélküli élet, az bármilyen sikeres, csak látszatélet.  

 

„Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához.” Hatalmas 

dolgot mond itt az ige. A teljes szeretet és a krízisek napja – ez a szó található itt: a krízisek 

napjához való bizalom között szoros összefüggés van. Ki tud megállni a végidők kríziseiben? 

„Mert ahogyan Ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.” Hogyan vagyunk ebben a 

világban? Lehetünk úgy, mint Jézus. Hogy volt Jézus? „Az övéi közé jött, de az övéi nem 

fogadták be őt.” A végidőkben Jézus sorsa, útja a mi sorsunk és a mi utunk, gyalázata a mi 

gyalázatunk, de a dicsőség is, az Ő dicsősége a mi dicsőségünk lesz. Ahogy a Zsidó levélben 

olvassuk: „Menjünk ki őhozzá a táboron kívül, az Ő gyalázatát hordozva.” Hogy volt Jézus e 

világon? Gyökössy Endre azt mondja, hogy szeretett, szenvedett és szolgált. Elszenvedte a 

keresztet, elhordozta a keresztet, de nem maradt a sírban. A halált követte az Ő feltámadása, 

ezért, ha Jézusban vagyunk, akkor a mi életünk is olyan, mint a hajnal világossága egészen a 

délig. Emelkedő pályán vagyunk akkor is, ha megaláznak, ha félretesznek, ha mellőznek, mert 

a helyünkre fogunk kerülni. Hol a helyünk? Jézus mellett. Hordozzuk az Ő gyalázatát, de Ő 

hordoz minket, és az Ő dicsősége a mi dicsőségünk is lesz. Mert amint Ő van, úgy vagyunk mi 

is ebben a világban. 

 

Hogyan vagyunk? Sadhu Sundar Singh indiai misszionárius mondta el ezt a kis egyszerű 

történetet, ami nekem nagyon megtetszett, lehet többen ismerjük, amikor így ír: „A kotlóstyúk 

alatt a kiscsibék, mielőtt kikelnének, kopogtatják a tojásaikat. És kopogtatásuk közben 

kérdezik: Miért van szemünk? Hiszen itt olyan sötét van! Azért ajándékoztál meg bennünket 

szemekkel, hogy a sötétségbe bámuljunk és megijedjünk? Miért van lábunk? Itt olyan kicsi a 

hely, nem lehet használni! Azért kaptuk őket, hogy egy helyben maradva lebénuljunk? Miért 

van szárnyunk? Hol van a magasság ebben a tojáshéjban? És milyen rettenetes a mi életünk 

szárnyalás nélkül! Aztán felel nekik a kotlós mama: Várjatok, csak, várjatok! Amíg 

kopogtattok, foszlik le rólatok a tojáshéj. Mert csak néhány perc híja, és akkor egy egészen új 

életben feltekinthettek, és látni fogjátok Istennek hatalmas világát. Ha rátok borul az este, 

elcsodálkoztok csillagcsarnokának fényességében, kikeltek a tojásból és előttetek lesz a 

végtelen rét, füves mezőivel, és vár titeket, hogy fussatok, fussatok a messzeségbe, 

kiterjesztitek a szárnyaitokat és nem lesz kerítés, amely utatokba áll. Vár benneteket a korlátlan, 

hívogató magasság.” 

Ahogyan Ő van, úgy vagyunk ebben a világban. Hogyan tapasztaljuk meg ezt a tágasságot, 

amiről a misszionárius beszél? „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, 

mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” És nem tehetem 
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meg, hogy ne idézzem itt a szeretet teológusát, Gyökössy Endre, Bandi bácsit, aki így ír: „Az 

ember szellemi-lelki életének három fő ellensége a félelem, a magányosság és a bonyolultság. 

A félelem megbénítja, a magányosság letöri, a bonyolultság összekuszálja az életet, a három 

együtt és huzamosan lelki-szellemi halál. És e három ellen nincs patikában kapható orvosság, 

csak egy orvosa van ennek: Jézus Krisztus, aki szeretetével gyógyítja a félelmet úgy, hogy a 

beteget közben szeretni tanítja. Azt mondja az ige, hogy ez az agapé-szeretet, ez egyenesen 

kidobja a félelmet. Nem fér el együtt ez a szeretet és a lebénító, megsemmisítő félelem.  

 

Kedves testvérem, Isten gyermeke vagy, vagy a bűnnek a rabszolgája? A rabszolga fél, retteg. 

Isten gyermeke azonban bizalommal lehet a krízisekben is, bármiben, ami következik. Mert ott 

van benne az élő hit, az élő reménység és a krisztusi agapé. Mi szeressük Őt, mert Ő előbb 

szeretett minket. Hogyan tudom szeretni az Urat? Úgy, ha az embertársaimat is szeretem. 

Hogyan történik ez? Pascal azt mondja: „Az embereket ismernünk kell, hogy szerethessük őket, 

de Istent szeretnünk kell, hogy megismerhessük Őt.”  

Kedves testvéreim, Isten igéje az agapé szeretetben való megmaradásra és az abban való 

növekedésre hív bennünket. Vagy, ha még nem ismerjük ezt a szeretetet, Őt szívünkbe hívva 

beköltözik ez a szeretet az élő Jézussal együtt. „Amikor az Emberfia eljön, vajon talál-e hitet a 

földön?” Folytassuk tovább: vajon talál-e agapé szeretetet a Földön? Mert ennél a krisztusi 

agapénál nincs nagyobb. Ez az agapé megtart a krízisek között, megtart a halálos ágyunkon, és 

eljuttat bennünket abba az országba, ahol nincs más, csak agapé. Mert az Isten lesz minden 

mindenekben. 

Vedd át te is ezt a csodálatos örökséget, hogy a bűn és a félelem rabszolgájából Isten szabad 

gyermeke lehess! Csodásan fogalmaz Viktor János, amikor így ír: „Csak annyi jó van ebben a 

földi életben is, amiért érdemes élni, amennyi amonnan túlról, a Krisztustól ide áttör a sűrű 

fellegek fátyolán. A gyarmatterületen élő katona is elsősorban afelől bizonyos, hogy valahol a 

tengeren túl van neki hazája, ahol édes otthona várja. Ennek alapján tudja azt, hogy nem hiába 

hányódik ott, ahol küzdelmét végig kell küzdenie.” 

 

„De, aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.” Hogyan lehetünk állhatatosak, kitartók? 

Isten Szentlelke segítségével. Személyesen elismerjük Jézust az Isten Fiának, kitartunk a 

bizonyságtételben, bízunk Isten szeretetében, és szeretjük embertársainkat. És közben 

megtapasztaljuk, hogy Ő hordoz, véd, szeret bennünk és általunk. „Azzal lett teljessé a szeretet 

közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is ebben 

a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem 

gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük Őt, mert Ő előbb 

szeretett minket.” Ámen.  

 

Imádkozzunk, testvérek! 

Köszönjük, drága Urunk, hogy „minden múló perc hozzád visz közel, kegyelmed űzi kísértőmet 

el, nincs más vezérem, nincs más Mesterem, fényben, borúban, ó, maradj velem”. Olyan jó 

megtapasztalni e világ krízisei között, hogy az „ellenség ellen áldásod fedez, a könny nem sós, 

a kór is könnyű lesz. Sír, halál fullánk, hol a győzelem? Győztes leszek, csak légy, Uram, 

velem”. Adj győzelmet önmagunkon, szeretetlenségünkön, és tölts meg bennünket a Te 

szereteteddel és a Te drága Lelkeddel. Hadd kérjük az énekíróval együtt, hogy „majdan hunyó 

szemünkbe vésd keresztedet, ködöt foszlatva láttasd szent eged, föld árnya fut, menny fénye 

megjelen, halálban is Te légy, Uram, velem.”  

Annak nevében kérünk, aki így tanított imádkozni:  
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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 

vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, 

a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. 

 

„De én örvendezni fogok az Úrban és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úristen az 

én erősségem, hasonlóvá teszi a lábamat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas 

helyeimen jártat engem.”  

Így legyen. Ámen. 


