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Halloween vagy Krisztus? 

Sötétség vagy világosság?  

(Efézus 5,1-14) 
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Igehirdetés időpontja: 2022. 10. 31. 

 

„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus 

Krisztustól.” Ámen. 

 

Imádkozzunk testvéreim! 

Drága Úr Jézus, köszönöm neked, hogy Te vagy a világ világossága, aki eljöttél és életedet adtad 

értünk, hogy kiszabadíts minket a sötétség fogságából. Kérlek, ragyogjon föl előttünk a Te igéd, 

mindannyiunk számára egyszerűen, érthetően, világosan.  

Ámen. 

 

Kedves testvéreim! Hallgassuk meg Isten igéjét, mint azt megírva találjuk az Efézusi levélben, az 

5. fejezetben, az 1-14. versig, következőképpen találjuk megírva: 

 

Efézus 5,1-14 „Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, 

ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk „áldozati ajándékul, az Istennek 

kedves illatként.” Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se 

kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó; se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy 

kétértelműség: mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen 

paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus 

és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja 

Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert egykor sötétség voltatok, 

most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság 

gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az 

Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le 

ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság 

leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja: 

„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” 

 

Drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ezen a mai alkalmon a 4. része van a sorozatunknak, 

amelyet az okkultizmus témakörében tartunk. A cím, melyet erre az estére megadtunk: Halloween 

vagy Krisztus? Az alcím pedig így hangzik: Sötétség vagy világosság? A most felolvasott 

igeszakaszban itt van a világos és egyértelmű válasz. A 11. vers így hangzik: „Ne vegyetek részt a 

sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket.” De nem biztos, hogy 

mindenkinek ez a válasza a címben feltett kérdésre. Sokan ezt az úgynevezett ünnepet csak 

népszokásnak tartják, aminek a szellemi gyökereivel egyáltalán nem is foglalkoznak. Kicsit 
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félelmetes, kicsit torz, mégis vicces, játékos, amerikanizált, kelta eredetű szokásként kezelik. Sokan 

talán a serdülés ifjú nemzedék tagjai közül örülnek, hogy újra van egy alkalom a bulizásra, a 

mámorra vagy egymás ijesztgetésére. Nagyon sokaknak pedig azért tűnik ez az egész jónak, mert 

sok pénzt hoz a konyhára. Nagy üzlet a számukra.  

De vajon mit mond nekünk erről a Biblia részletesebben, erről az egész kérdésről? Ez az első, amit 

szeretnék megvizsgálni. Aztán mi történt 1517-ben, október 31-én a reformáció kezdetekor, illetve 

később. Aztán egy kicsit személyesebb kérdést szeretnék föltenni és megválaszolni, hogy a sötétség 

vagy a világosság uralja-e az életedet? Majd végül, mit vár tőled Krisztus, ha már feltámasztott 

gyermeke vagy?  Nézzük ezeket a kérdéseket az Isten igéje alapján. 

 

Mit mond a Biblia részletesebben erre a kérdésre, hogy: Halloween vagy Krisztus? Az első versben, 

amit felolvastam, ez áll: „Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei.” Vajon miért 

mondja ezt a Biblia? Hát nem vagyunk Isten gyermekei mindnyájan? Minden embert Isten 

teremtett, akkor nem mindnyájan az Övéi vagyunk? De a Biblia azt mondja erre, nem, mert 

elszakadtunk tőle. A Biblia első lapjain olvashatunk erről, de az életünkben lévő sok rossz és bűn 

is bizonyítja, hogy nincs közünk Istenhez. Inkább a magunk urai vagyunk, legalábbis úgy látszik, 

hogy a magunk urai vagyunk. De hát erre mondhatja valaki, ha hisz valamiben, az már biztos Isten 

gyermeke, nem? Nem mindegy, hogy miben hiszünk, csak az a fontos, hogy ne legyünk ateisták? 

Hát ez az ateista néhány múlt évtized is bizonyította, hogy az nem jó dolog. Végre már hiszünk 

valamiben, ez nem elég?  

Eszembe jut egy ifjúkori élményem, amikor a vendéglátói főiskolára jártam, ez 1975 és 1978 között 

volt és ott, természetesen tanították nekünk a marxista tudományokat is és a 3. évben volt filozófia 

is a tanulmányok között. Ezt egy professzornő tanította nekünk. Én, amikor ott elvégeztem a 

tanulmányaimat, később, a következő szemesztertől a teológiára jelentkeztem és odajártam. Kb. 2 

vagy 3 év elteltével egyszer, amikor mentem ifjúsági alkalomra Óbudára, kezemben a gitárommal, 

a buszon, valahogy úgy alakult a helyzet, hogy azt vettem észre, hogy ott ül vagy 2 méterre tőlem 

a volt filozófia tanárom. Először még arra gondoltam, hogy olyan kínos dolog, nem is biztos, hogy 

emlékszik rám, meg biztos, hogy a 120-ból nem emlékszik rám. Mégis Isten lelke arra indított, hogy 

köszönjek neki és megszólítsam és mondtam neki, hogy: Tanárnő, professzornő, ön biztos, hogy 

nem emlékszik rám, de én odajártam az ön óráira. S akkor kérdezte, hogy most mit csinál, hol 

dolgozik? Mondtam neki, hogy még nem dolgozom, hanem én a teológiára, az evangélikus 

teológiára járok, ott vagyok harmadéves hallgató. S akkor elkezdett kérdezgetni. Megérkeztünk a 

végállomáshoz, leszálltunk a buszról és ott még legalább negyedórát beszélgettünk a 

buszpályaudvaron. Végül ez a tanárnő azt mondta nekem, hát tudja Kiss úr – ugye minket így 

szólítottak még a főiskolán –, ha én igyekszem valami jót tenni, igyekszem az emberekhez jó lenni, 

mert ha mégis csak lesz, hátha lesz a tudatnak tovább élése – ugye ez volt a marxista zsargon az 

örök életre – ha lesz a tudatnak tovább élése, akkor nem akarok én rossz helyre kerülni. Hát kiderült 

erről a marxista tanárnőről, hogy mégse volt ateista, csak nem hirdette a katedráról.  

 

De akkor ezzel már Isten gyermeke valaki, ha nem ateista, mert hisz valamiben? Nem, testvérek! 

Nem. Hiszen itt atya és gyermek kapcsolatról beszél az ige. Atya és gyermek kapcsolatról Isten és 

ember között. És ha valaki nem ateista, csak valamiben, általában hisz, az még nem Isten gyermeke. 

És akkor mi van a pogány vallások híveivel? Ők már biztos Isten gyermekei, nem? Hiszen ők 

Istenben hisznek, de nem ugyanúgy hívják, nevezik meg. Sokan mondják azt is, hogy nem mindegy, 

hogy kiben hiszünk? Vagy mondják, mindegy az! Erről pedig nekünk a Római levél első fejezete 

beszél, nagyon egyszerűen és világosan. Elmondja, hogy a pogány népek is az Isten teremtő 

munkájából látják, hogy Isten létezik, hogy van, de ítélet alatt vannak, mert nem tisztelték Istent élő 

úrként, Istenként, hanem szívük megsötétedett és felcserélték az Istennek az imádatát embereknek 
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vagy állatoknak a képmásával és azokat imádták. És ezáltal erkölcsi zsákutcába is jutottak és olyan 

dolgokat művelnek, amit szégyen még említeni is.  

 

Ez nagyon fontos a halloween miatt, amiről ma beszélünk, vagy amivel párhuzamosan ünnepeljük 

a reformáció drága ünnepét, mert tulajdonképpen a halloween is egy pogány ünnep. Eredetét 

tekintve egy kelta vallási rítusra nyúlik vissza. Nem akarom minden részletét elmondani, mert nem 

ez a célom, és ha valaki nagyon akarja, utána tud olvasni természetesen. Sok leírás van erről, de 

ami fontos, hogy a kelták az hitték, hogy az elhunytak szellemei az év utolsó éjszakáján – ez 

ilyenkor volt náluk, október 31-én – visszatérnek az élők közé. És ezért, nehogy valami rosszat, 

ártalmas dolgot tegyenek velük, elkezdték ijeszteni őket különböző módszerekkel. S azokat, amiket 

mi láttunk, jelmezeket, a lámpásokat és egyebeket, ezek mind ilyen eszközök, ilyen, mint egy 

rituális eszközök voltak, hogy nehogy ártsanak nekik az úgynevezett szellemek. Visszakanyarodva 

még ahhoz, hogy ha valaki azonban, itt a pogány vallásokat nézzük, és úgy látjuk, hogy ezek nem 

Isten akarata szerint való hitben járó emberek vagy népcsoportok voltak és azok ma, akkor, ha 

valaki egy Istenben hisz, akkor talán már csak Isten gyermeke, ha keressük, hogy ki Isten gyermeke? 

Ha tehát monoteista vagy mohamedán, vagy zsidó, vagy valamelyik keresztyén vallásnak a híve, 

akkor biztos, hogy Isten gyermeke?  Talán igen, ugye? És a Jakab levelében ezzel kapcsolatban 

megint csak egy világos, egyértelmű választ kapunk, hogy nem! Azt mondja ott az ige: „Te hiszed, 

hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.” Tehát, ha még egy Istenben hiszünk, 

az egy Istent már talán ismerjük formailag, de ha csak ez van az életünkben és nincs vele személyes 

kapcsolatunk, akkor még nem vagyunk Isten gyermekei. 

A második versben itt azt olvassuk: „Krisztus is szeretett minket és önmagát adta értünk áldozati 

ajándékul, Istennek kedves illatként.” Igen, Jézus Krisztusban jelentette ki magát nekünk a 

kereszten az élő Isten. Ott oldotta meg a bűn problémáját, ott oldotta meg és ott szabadította ki az 

embert a sátánnak a fogságából. 

 

Drága testvéreim! Az 1Kor. 10,20 világosan mondja nekünk, hogy aki részt vesz pogány 

szertartásban, az nem egyszerűen valami közömbös dolgot tesz, hanem az ördögnek mutat be 

áldozatot, vagyis az ördöggel szoros közösségbe kerül. Ezt az egész kérdést szeretném nektek egy 

példával megvilágítani.  Képzeljetek el – nem olyan nehéz elképzelni, hiszen a történelemből 

tudunk erről – egy nagy lágert, ami nagy területen fekszik, ugye voltak ilyenek mind a németországi 

területen, voltak ilyenek a szibériai területeken és más területeken is, talán vannak mindmáig még 

bizonyos országokban. És egy ilyen nagy területen lévő lágerben szabadon élnek viszonylag az 

emberek – ezt képzeljük el, a rabok –, de rabszolgamunkát végeznek, és mindegyik halálra van 

ítélve, csak nem tudja, hogy mikor hajtják végre rajta a halálos ítéletet. Ez a kép jól mutatja a mi 

állapotunkat a bűn állapotában, ilyen az ember helyzete. Azonban azok a bűnök és szellemi 

kapcsolatok, amikről eddig beszéltem vagy utaltam a pogányság és a rítusok kapcsán, az nagyjából 

arra hasonlít, hogy a lágerparancsnok ebben a helyzetben, hazug ígéretekkel tőrbe csal embereket, 

ígér nekik valami jót, majd aztán ennek mégis csak rossz lesz a következménye és cellába zárja őket 

és láncra verve kínozza őket. Közvetlen kapcsolatba, megkötöző kapcsolatba kerül valaki a 

rabtartóval. Ezek az okkult szellemi kapcsolatok, ezeknek ezer fajtája és ezer erősségi foka van, 

különböző erősségi fokai vannak, de megkötöző erővel bírnak, tehát nem közömbös, hogy tesszük-

e ezeket vagy nem. Hogy ezekben részt veszünk vagy elhatárolódunk tőle. Ezért volt az, hogy 

amikor Efézusban Isten igéje terjedt, hirdették az evangéliumot az apostolok és akkor ébredés 

támadt és a hívők rájöttek, hogy ilyen dolgokkal szennyezték be az életüket, akkor Isten igéje arra 

késztette őket, hogy ezeket a dolgokat megvallják, megtagadják, sőt fizikailag is elszakadjanak 

mindattól, ami kötötte őket ezekhez. Tehát ilyen közvetlen befolyás jön létre a különböző kultuszi 

rituálék által és melyeket akár a halloween vagy más hasonló kultuszok keretében tesz az ember s 

ezért nem veszélytelen. A halloween tehát a halottkultusz szelídített formája vagy játékossá tett 
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formája, ami kaput nyit a spiritizmus és a halottidézés felé, amit pedig a Biblia tilt a 3Móz. 18-ban. 

Még egy érdekes dolgot hadd említsek meg, ez a bizonyos cukorkéregetés, ez több évtizeddel 

ezelőtt – ezt leírják bizonyos források – nem egy ilyen barátságos és kedves dolog volt, hanem 

sokszor azok a felnőttek mentek végig és követelték, tettek – úgymond – csínytevést és aki nem 

reagált nekik és nem adott ajándékot, azoknak nemcsak odaszórtak egy kis lisztet az ajtajuk elé, 

hanem betörték az ablakaikat vagy autóiknak a szélvédőjét is bezúzták. Ezt bizonyítja az, hogy 

mindmáig lehet erre a napra biztosítást kötni a nyugati világban az ilyen károkra. Nos tehát, ha 

elszabadul egy dolog, lehet, hogy jelenleg ez valamilyen ártatlannak tűnik és nem is annyira fizikai 

dolgok miatt ártalmas, hanem amiatt, amit az előbb elmondtam, hogy ez szellemileg, lelkileg 

megkötözi a lelkünket, különösen a hitünket bénítja meg.  

 

És itt meg kell említenem azt is, hogy ez csak egy része annak, ami a pogány vallások és kultuszok 

által befolyással lehet ránk, mert meg kell említenem a testkultuszt, ugye ez Afroditének vagy az 

efézusi Dianának volt a bibliai korban a kultusza, ma is él, ez a hamis szexualitásnak a kultusza 

vagy a szerencse kultusz, ami Fortunához kötődik, az ő nevéhez, ami szintén egy pogány istenség. 

S csak még egyet említsek, az anyagiasság vagy a jólét vagy a termékenység kultusza, hogy 

mindenben csak az a lényeg, hogy minél több pénzünk legyen, vagy minél többet birtokoljunk, ez 

pedig a mammonnak a bálvány kultusza. Csak néhányat említek és ezek mind olyan sérüléseket és 

lelki torzulásokat okozhatnak számunkra, erről másik előadások többet beszéltek és most nem is 

kívánom ezeket részletezni és majd még lesz is szó hasonlókról, amelyek egyrészt jelzéseket adnak 

arról, hogy valami nincs rendben, tönkreteszik, megnyomorítják a pszichénket, de a legfontosabb 

az, hogy azt igyekeznek elérni, hogy távol tartsanak minket Isten igéjétől, megnyugtassanak abban, 

hogy minden rendben van az életünkben és távol tartsanak Krisztustól, a mi szabadítónktól. Mert 

ez az, amit nagyon fontos elmondani és nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy erre a kérdésre, 

hogy Krisztus vagy halloween, egyértelmű a válasz, hogy Jézus Krisztus a Golgotán legyőzte a 

sátánt.  A sötétség, a halál, a testiség, a fortuna és a mammon uralmának véget vetett a Golgotán. 

Legyőzte a mi Urunk, a kígyó fejére taposott és győzött. És csapkod még a sátán, de már 

legyőzöttként, mert kevés ideje van, nem sok ideje van hátra. Ebből kiindulva kell gondolkodnunk 

és ennek alapján kell erről a témáról tovább gondolkodnunk. 

 

A második, amit röviden nézzünk meg, hogy mi történt 1517-ben? Tulajdonképpen röviden úgy 

fogalmazhatjuk meg, hogy ennek az igazságnak, amit az előbb mondtam, ennek a győzelemnek az 

igazsága ragyogott fel újra. Mert ez, amikor Krisztus eljött és az evangéliumot hirdették az 

apostolok és az ő utódaik mindaddig, amíg üldözték a keresztyéneket, mert a hitüket egyértelműen 

konfrontálták, ütköztették a pogány világgal és annak hitetlenségével, addig terjedt és tisztán terjedt 

tovább az ige. Amikor azonban ezt egy olyan helyzetbe, egy olyan közegbe tették, már hogy érdek 

volt keresztyénnek lenni és kiszolgálta az álamhatalmat úgymond a keresztyén vallás, akkor kezdett 

felhígulni, és amire elértünk a 16. századhoz, nagyon rossz és nagyon leromlott állapotban volt az 

úgynevezett keresztyénség. És ebbe a sötétségbe – de erre még visszautalok, hogy miért történt ez 

– ragyogott be Isten igéjének a világossága és szólaltak meg azok a csodálatos üzenetek, melyek 

ma is aktuálisak a számunkra és kell, hogy újra és újra megszólaljanak. A reformátorok és sok-sok 

ember átélte, megértette és átélte és hirdette, hogy egyedül Isten igéje a mérvadó és az egyetlen alap 

az ember üdvössége szempontjából.  Nem az a vegyített vallás, amivé a keresztyénség erre az időre 

vált, nem az, hogy az ige és a szent hagyomány, mert a szent hagyomány tele van ezekkel a sötét, 

okkult dolgokkal. Nehéz ezt kimondani, mert mindenkit szeretnénk tiszteletben tartani – vallását 

tekintve –, de végül is ez történt, hiszen olyan szintű pl. ereklyekultusz alakult ki erre az időre, ami 

megdöbbentő, ha erről olvas valaki. Pl. Luther Márton részletesen írja le ezeket, hogy miből, milyen 

mértékben, milyen mennyiségben voltak csontok és más egyéb halottakhoz, szentekhez kötődő 

ereklyék és ezeket hogyan imádták és tisztelték az emberek abban a korban. De felragyogott Isten 
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igéje és egyedül csak Isten igéje a mérvadó. Ez a csodálatos igazság felragyogott számunkra, ez ma 

is nagyon fontos nekünk. A pogány hitvilág összevegyítése a keresztyén üzenettel meghamisítja 

Isten szavát. Ez az ördög tudatos munkája volt és ma is ugyanaz a munka folyik az ördög részéről. 

Aztán a másik, ami felragyogott, hogy csak egyedül Krisztus váltsága által lehet üdvözülni, csak Ő 

van a mi hitünk középpontjában, nincs társmegváltó, nincs szükség szentek segítségére és 

közbenjárására. Nincs szükségünk a szentek cselekedeteire, fölösleges cselekedeteire. Egyedül 

Krisztusban van a mi üdvösségünk és váltságunk! És ez csak kegyelemből, egyedül csak 

kegyelemből lehet üdvösségre jutni. Ezt csak kegyelemből lehet megkapni. Nem tud az ember tenni 

semmit, a megtérő bűnösnek Isten kész megbocsátani Krisztus áldozatáért. De semmiféle 

cselekedet vagy megváltása, a mi bűneinknek pénzzel való megváltása nem jöhet szóba. És aztán 

tudjuk, most arról beszélek, hogy csak egyedül, így szoktuk ezt mondani, hogy: Sola Scriptura, 

Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide – tehát csak hit által ragadható meg az üdvösség. Saját 

cselekedeteink vagy mások cselekedetei olyanok Isten előtt, mint a megfertőzött ruha. Az 

önmegváltás útja, az az ördög hazugsága. 1517. október 31-én tehát elkezdődött valami és 

felragyogott Krisztus világossága és újra megtérésre hívta az embereket. És mi azért vagyunk 

protestánsok, mert a személyes életünkbe beragyogott Krisztus világossága és életet adott, örök 

életet és ezért egyedül csak Istené a dicsőség. 

 

S a harmadik, egy személyesebb kérdés, hogy a sötétség vagy a világosság uralja-e az életedet, 

drága testvérem? Neked, aki itt vagy és hallod ezeket az igéket vagy majd később fogod hallgatni, 

máshogy megfogalmazva, lelkileg élsz vagy halott vagy? A világosság vagy a sötétség uralma alatt 

éled az életedet? Ugye az a nagy baj ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy az, amit tapasztalsz drága 

testvérem, amit érzel, lelki értelemben tapasztalsz és érzel, az nem reális, mert a lelki halott nem 

érzékeli a valóságot.  Ez a halott állapotnak a jellemzője és ezért visz a sátán egyre távolabb az 

igétől, és egyre mélyebbre, a sötétség útjára. Ezeken a praktikákon keresztül is, amit ma egy 

halloween őrület – így mondják sokan, és sokan azért ellenkeznek és ez jogos, mert ez egy kulturális 

offenzíva is az életünkben és egy kereskedelmi offenzíva is az életünkben, de lássuk ennek a 

szellemi hátterét, testvérek. De ezeken keresztül egyre távolabb akar vinni, egyre keményebbé 

akarja tenni a szívedet Isten igéjével és hívó szavával szemben. Egy kicsit jobb már akkor a helyzet, 

ha ige közelbe kerülsz drága testvérem. Pl. ahogy most ezt is hallgatod, ezt az alkalmat, itt részt 

veszel vagy hallgatod, hogy mi is a helyzet ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban és mit mond Isten 

igéje? Isten azon munkálkodik, hogy az Ő igéje terjedjen most, a mai modern világunkban ilyen 

eszközökön keresztül is. És hogy ha hallod már az igét, akkor kezd derengeni egy kicsit az igazság. 

A bűn romboló munkája lelepleződik az életedben. Én is tapasztaltam ezt, fiatalon ezt éltem át. 

Addig, amíg nem volt Isten igéje a kezemben és nem olvastam rendszeresen, azzal a kérdéssel, hogy 

Uram, mit szólsz hozzám, ha te létezel, akkor szólíts meg, amíg ezt nem tettem meg, addig 

mindenféle dologba belementem. Kezdő fokon, de elkezdtem a jógával foglalkozni, jóslással, 

varázslással és hasonló dolgokkal és visszaemlékszem arra is, hogy nekünk a 60-as években még 

senki nem beszélt halloween-ről, de azért hadd mondjam el azt is, hogy a mi szép magyar babonás 

szokásaink, népszokásaink, babonáink között, ott van a lucázás, és így őszi időben mi is faragtuk a 

tököket, tettük ki gyertyával. Mi azt mondtuk, meg így tudtuk, hogy egymást ijesztegetjük. Senki 

nem tudta, hogy ez miről szól igazából, de ugyanúgy belekeveredtem én is ezekbe a dolgokba. 

Amikor Isten igéje kezembe került, amikor hallottam élő, bizonyságtevő igehirdetéseket, akkor 

kezdett kinyílni számomra, kezdett kitisztulni lassan a kép. Látod, a hívők életében is talán, hogy 

valami nincs rendben nálad. Én is ezt tapasztaltam, amikor fiatal koromban a testvérem, a bátyám 

hitre jutott és Krisztusról bizonyságot tett, akkor ez annyira megdöbbentett, hogy lehet máshogy is 

élni? De hallod az igét, kezded megérteni, és hogy ha mások életében látod felragyogni a Krisztus 

valóságát, ez kérdéseket tehet fel benned, kérdéseket tehetsz fel magadnak. S lehet, hogy már meg 

is kívánod, hogy de jó lenne így élni! De aztán énbennem is úgy zajlódott le ez a folyamat, hogy 
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megszólalt bennem a kritika. Nyugtalanítani kezdett, zavarni kezdett, amit a hívők mondtak, vagy 

amit a Bibliában láttam, olvastam.  

Eszembe jut egy drága, kedves hívő testvérem, aki már az Úrnál van és ifjabb korában tanárnőként 

dolgozott egy fiú gimnáziumban, és ott a fiúk körében többen megtértek. Egyszer odamentek ehhez 

a tanárnőhöz és mondták neki, hogy: Tanárnő, a Kovács hamarosan meg fog térni! S megkérdezte 

tőlük, hát fiúk honnan tudjátok? Azért, mert már nagyon szidja a hívőket. Hamarosan meg fog térni. 

Van egy ilyen szakasz is az életünkben, úgyhogy testvérek, ha ilyen barátaink, rokonaink vannak, 

ne lepődjünk meg, vagy ha mi ilyen állapotban vagyunk, akkor ott már valamit nyugtalanít Isten 

lelke bennünk. Nem hagy békén, mert hívna, vonzana magához. És közben a vonzást is érzed és 

tapasztalod. Hallod a hívó szót: Térj meg! Miért van az, hogy evangélikus egyházunkban nagyon 

gyakran halljuk azt, hogy ezt nem kell hirdetni az embereknek. Miért kell mindig újra és újra ezt 

elmondani? Egy teljes ellenállás van. Amikor én teológiára jártam, akkor folyamatosan ez ellen 

folyt a propaganda, hogy a megtérést nem kell hirdetni az embereknek. Pontosan azért, mert zavar 

minket és a Krisztus szeretne a szeretetével magához vonzani bennünket, újra és újra hangzik feléd 

az üzenet: Térj meg! Ébredj! Hallod már a szelíd hangját az Úrnak? És közben lehet, már érzékeled, 

hogy éget a bűn és annak következménye. 

 

Amikor a rendszerváltást megelőző évtizedben alkalmunk nyílt arra, hogy Nyugat-Európába 

utazzunk, feleségemnek voltak ott rokonai, Németországban voltunk a rokonainknál, akkor az egyik 

távoli unokatestvére, egy fiatalember mondta el a következő esetet, ami vele történt. Azt mondja, 

tudjátok, nekem az arany nyakláncom mentette meg az életemet. Hogyan? Mi történt? Tudjátok, 

Németországban a farmokon, a bauernhof-okban, ahol parasztok gazdálkodnak, olyan épületek 

vannak, hogy alul istálló, fölötte meg lakószobák, lakások vannak. S ez a fiatalember is egy ilyen 

istálló fölötti szobában lakott, Az egyik éjszaka – mondta ő el – amikor ott aludtam, azt álmodtam, 

hogy valami égeti a nyakamat. Félálomban odanyúltam és megfogtam a nyakláncomat és aztán fel 

is ébredtem arra, hogy tűzforró a nyakláncom. Amikor kinyitottam a szemem, akkor láttam meg, 

hogy ég minden körülöttem. Kigyulladt az istálló és az a fiatalember olyan mélyen aludt, hogy 

semmit nem érzékelt belőle. Csak már azt, amikor a sugárzó hőtől az arany, a nyaklánca 

áttüzesedett, átizzott – nem izzott még természetesen, de már annyira felforrósodott, hogy fájdalmat 

okozott neki. S ebben a pillanatban felébredt, megkereste a menekülés útját és mivel el tudta 

mondani nekünk, nem égett ott, de így mondta: A fájdalom, az égő fájdalom megmentette az 

életemet, mert fölébresztett.  

Testvérem! Ugyanígy vagy te is, én is így voltam, amikor felébredsz a bűneid látására, még 

megmenekülhetsz. Amikor Isten megítéli a bűneidet, az még a kegyelem jele. Most még van 

menekülés, és amikor olyan igehirdetést hallgatsz, ahol ezzel szembesít a szolgáló, akkor ne 

haragudj rá, hanem légy hálás érte! Köszönöm Uram, hogy még most ki akarsz menteni a tűzből! 

Isten fel akar támasztani a lelki halál állapotából az örök életre. Ezt mondja a mai igénk, itt a 13. és 

14. versben ez van leírva: „De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, 

ami nyilvánvalóvá lett, az világosság.”  

 

Egy dolgot tudok tanácsolni neked testvérem és ez nemcsak a halloween-ra vagy az azzal 

kapcsolatos dolgokra vonatkozik, hanem minden más területére is az életednek. Valld meg sötét 

bűneidet és tagadd meg a szellemi kapcsolatot a sátánnal. Ha engedsz neki, akkor fel fog ragyogni 

az életedben a Krisztus! Testvérem! Te hiszed azt, hogy ez Isten akarata veled kapcsolatban? Ma 

este tehát nem a halloween-ről van szó, hanem Krisztusról és rólad.  

Végül pedig még egy kérdés, mert ez is nagyon fontos, hogy mit vár tőled és tőlem Krisztus, ha már 

feltámasztott, ha már újjászületett gyermeke vagy. Két dolgot szeretnék röviden elmondani. Szeresd 

az Urat. Hogy mondja a mi Urunk a Jézus Krisztus? Teljes szívedből. Tehát az Ő uralma kizárólagos 

uralom. És ne sántikálj kétfelé. Nem lehet az, hogy az Isten megváltott gyermeke vagy, akkor ilyen 
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sötét dolgokban vegyél részt, pl. mint amiről ma este beszélünk. Aztán: Teljes lelkedből szeresd az 

Urat! Itt ugye az eredetiben a „psziché” szó szerepel, ezt is mindnyájan értjük, tehát add át neki az 

érzelemvilágodat. Minden érzésedet odaadhatod neki. Aztán: Teljes elmédből! vagyis változzon 

meg a gondolkodásod, a gondolkodásmódod. Ez a megtérésnek a másik szava. Két szava van az 

igében. Az értelemnek az átformálódása, megváltozása. És: Teljes erődből szeresd az Urat! Vagyis, 

add az akaratodat is neki teljesen. S a másik, amit mond még, ha már feltámasztott és új életet kaptál 

tőle, hogy: Szeresd felebarátodat! Hogyan? Mint önmagadat. Tehát, ha neked megoldódott az élet 

és halál kérdése, hiszen megoldódik, ha hiszel benne Krisztus által, akkor segíts másoknak is ebben, 

hogy ehhez a ponthoz eljussanak és az ő életük is megszabadított élet lehessen. Hívd az embereket 

a fényre a sötétségből és harcolj a lélekmentők csapatában, imádkozz értük, azért a néhány 

emberért, aki ott van a környezetedben és beszélj Krisztusról. Akkor nem lesz hiábavaló a földi 

életed, ami még hátra van, miután megszabadultál a bűn rabságából. Istennek ez a csodálatos terve 

velünk.  

Halloween vagy Krisztus? Ez volt a kérdésünk. Mérlegeld testvérem, hogy mit akarsz? Mit akarsz? 

Bulit, kábulatot vagy tisztánlátást, világosságot? Növekvő lelki sötétséget vagy világosságot akarsz 

az életedben? Hited és akaratod megkötözését egyre jobban, vagy a láncaid leoldását és 

szabadságot? A halált, az örök szenvedést, a kárhozatot, az Isten nélküli kivetett állapotot, a tőle 

való távolságban, idegenségben vagy pedig az életet, teljes örömben és a zavartalan, boldog 

közösségben Istennel. Mérlegeld, mit akarsz. Ha átélted a csodát, hogy feltámadtál a halálból, akkor 

pedig egyedül Istené a dicsőség! És légy örömmondó békekövet, hirdesd, a szabadító elközelgetett. 

Ámen. 

 

Imádkozzunk! 

Uram, köszönöm neked a Te érthetetlen szeretetedet, hogy nem a mi bűneinkre nézel, hanem a Te 

egyszülött Fiadnak egyszeri, tökéletes áldozatára. Köszönöm, hogy hívsz az életre a halálból, a 

világosságra a sötétségből.  

Ámen. 

 

Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot: 

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. A mi mindennapi kenyerünket add meg 

nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a 

hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 

„A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus 

Krisztust.”  

Ámen. 

 


