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Bezárt templomajtó 

Aki bújt, aki nem… én jövök! 3/1. 
(Malakiás 1,10) 
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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! 

A ma esti evangélizációnak ezt a címet adtuk, hogy a „Bezárt templomajtó”. Szeretném a ma esti 

igét felolvasni az Ószövetség utolsó könyvéből, Malakiás próféta könyve első fejezetének a tizedik 

verséből. Az élő Isten ma hozzánk a Malakiás próféta könyvének az első fejezetéből, a tizedik 

versből szól. Felolvasom, hallgassuk meg az igét kellő figyelemmel és alázatos szívvel. 

  

Malakiás 1,10 „Bárcsak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába 

oltáromon a tűz! Nem telik kedvem bennetek - mondja a Seregek Ura -, nem kívánok tőletek 

áldozatot!”  

„Bárcsak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz!” 

 

Csendesedjünk el testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádságban kérjünk áldást a ma esti 

együttlétünkre, közösségünkre, az alkalomra. Megkérem Meleg Attila, bódvaszilasi lelkipásztor 

urat először, és utána pedig Ferenczi Melinda, pókai lelkipásztor asszonyt, hogy kérjenek áldást. 

Kapcsolják be a mikrofonjukat és ebben a sorrendben imádkozzanak, kérjenek áldást a ma esti 

szolgálatra.  

 

Meleg Attila: 

Drága Úr Jézus Krisztus! Legyen áldott a neved, azért, hogy együtt lehetünk így határokon innen 

és határokon túl. Köszönjük neked azt, hogy ezekben a nehéz és viszontagságos időkben adsz 

nekünk lehetőséget és alkalmat arra, hogy a belső szobában elcsendesedjünk és rád figyeljünk. 

Köszönjük Urunk azt, hogy bár sok helyen bezáródott a templomajtó, de megnyitottad a szíveket. 

Most is arra kérünk Urunk, hogy áldd meg Miklós testvérünket a Te Szent Lelkeddel és mindazokat, 

akik hallják ezeket a szavakat, az igéket, a Te beszédedet, hisz a Te beszéded Élet. Segíts nekünk 

megüresíteni most önmagunkat, gondolatainkat, segíts megüresíteni a szívünket, és minden olyan 

dolog, ami fogva tart és megkötöz, azt most letesszük és elvágjuk az Úr Jézus Krisztus nevében, 

hogy a Te drága Szent Lelked ereje áradjon szerte az egész világon. Ó, Uram, bár minden lélek, aki 

hallja a Te szavadat és igédet újjászülethetne, megerősödhetne, megigazulhatna, megerősödhetne a 

veled való kapcsolatban! Arra kérünk téged Uram, hogy ezt a mostani alkalmat hadd tudjuk 

kihasználni így a Te dicsőségedre! Urunk, könyörgünk azért, hogy a Te Lelked vezesse a 

szolgálattevőt, az ő gondolatait. Arra kérünk téged Uram, hogy hadd legyen kevesebb ő, és hadd 
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legyél több Te, hogy megdicsőülhess benne, megdicsőülhess általa, hogy mindaz, amit hallunk, 

mindaz, ami hirdettetik, az a mi lelki épülésünkre és üdvösségünkre szolgáljon.  Jézus Krisztus nagy 

nevének a dicsőségéért kérünk! Ámen. 

 

Ferenczi Melinda: 

Mennyei édes Atyám, Jézus Krisztusban! Esti csendességben olyan csodálatosan összehozol 

bennünket. Ki-ki a maga helyén várja a Te kijelentésedet, várja az üzenetedet. Uram, csodálatosak 

a Te útjaid, kifürkészhetetlenek. Áhítozik testünk-lelkünk élő Isten után. Ott vagyunk sokszor a Te 

templomodban, de sír a lelkünk, hogy üresen látjuk. De Te formálod a világot, a világegyetemben 

ott vagy. Most minket is más irányba vezetsz. Kimutatod jelenlétedet az otthonunkban, a szűk 

családi körben, a munkahelyünkön. Minden más lett, de Te ugyanaz vagy. Jövel Uram Jézus!  

Kérjük a Te áldásodat erre az evangélizációra, használd fel a Te csatornádat, az evangélizátort, 

Bódis Miklóst. Hadd jöjjön át tisztán, élőn, hatóan a Te üzeneted minden emberi szívbe, aki 

vágyakozik a tiszta igazságot magába venni, magába foglalni. Uram, tudjuk, hogy kijelentéseid 

vannak számunkra. Tudjuk azt is, hogy nap mint nap vétkezünk ellened, és nem vagyunk méltóak 

a Te szeretetedre. Ennek ellenére minden nap üzened. Küldesz szent angyalokat, napfényt, 

hópelyheket, amelyben üzened, hogy jönni fogsz, és mi várunk. Készítsd el ezt a talajt a mi 

szívünkben, hogy nagy legyen ez a vágyakozás, mély legyen ez a vágyakozás, amikor mi 

mindannyian meg fogunk látni téged. Uram, egész világ most rád tekint, téged akar hallani tiszta 

anyanyelven, hogy érthető legyen. Jöjj, hullj magként a szívünkbe, vésd magad jól be a lelkünkbe, 

elménkbe, hogy semmi onnan ki ne tudja vetni. Uram, áldom kegyelmedet nap mint nap; 

zengedezünk nap mint nap, dicsőítjük a Te nevedet énekszóval, lelkünkben, szemünk ragyogásával. 

Habár nem látjuk egymást, érezzük, hogy együtt vagyunk.  Részesíts áldásodban most, ezen az 

alkalmon. Hadd érezzük azt a nagy szeretetedet, amely mindig nyilvánvaló, hadd érezze meg más 

is azt, hogy aki még nem ismert meg téged, aki vágyakozik, kívánkozik legalább a Te tornácodban 

lenni, leselkedik a Te igéd után, leselkedik a Te szolgáid után, mit üzennek, hogy képviselnek téged. 

Jöjj Uram, hozz fényt, hozz meleget ebbe a világba! Köszönjük áldásaidat, mindeddig, amiben 

részesültünk, átélve a koronavírusnak a terhét, betegségét, de minden nap éreztük azt, hogy Te 

felemelsz, s Te vagy a védő, az oltalmazó, gondviselő Istenünk, akiben mindig is bíztunk és 

továbbra is bízunk. Jövel Urunk, erősítsd meg hitünket. Tedd áldottá ezt az alkalmat. Hisszük Uram, 

hogy Te fogsz beszélni ma este. Legyen áldott a Te neved, örökkön-örökké! Áldd meg szolgáidat 

hittel, szeretettel és szolgálatkészséggel. Ámen. 

 

Drága testvérek! 

Nem tudom, tudja-e valaki közületek azt, hogy mivel fejeződik be az Ószövetség? Melyik az 

Ószövetségnek, az Ótestamentumnak az utolsó szava? Az Ószövetség utolsó könyve a Malakiás 

próféta könyve, ahonnan az igét olvastam fel. Három fejezete van Malakiás próféta könyvének. A 

harmadik fejezet utolsó szava így hangzik, hogy: eljövök. Isten megígéri az Ószövetségben, hogy 

eljön.  

Nem tudom, hogy tudjátok-e testvérek, hogy mi az Újszövetségnek az utolsó mondata? Az áldáson, 

az Isten áldásán kívül, mert a Szentírás, a Biblia azzal fejeződik be, hogy az Isten megáld bennünket.  

„Az Úr kegyelme legyen mindnyájatokkal!” - mondja az utolsó mondat - Ámen. De előtte van egy 

kijelentés, egy kijelentő mondat. A Bibliának, a Szentírásnak az utolsó kijelentő mondata így 

hangzik Isten részéről: „Bizony, hamar eljövök.” Erre a menyasszony és a Szentlélek azt mondja: 

„Bizony, jövel Uram Jézus!”   

 

Drága testvérek, szeretném elmondani nektek, hogy ennek a ma esti evangélizációnak és az 

evangélizációs sorozatnak van egy másodlagos célja. Ez a másodlagos cél az, hogy Észak-

ĺrországban magyar ajkú keresztyén gyülekezet jöjjön létre. Ez a másodlagos cél. De mindezek előtt 
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van a mai evangélizációnak egy elsődleges célja: s az elsődleges cél az, hogy mindazok, akik a 264 

laptop előtt ülnek ma este és hallják Istennek igéjét, megtérjenek, megújuljanak. Ennek az 

evangélizációnak és a sorozatnak az az elsődleges célja, hogy örvendezés legyen a mennyben, hogy 

ember születik a világra. Az elsődleges cél az, hogyha majd felvételről ezt a szolgálatot valaki hallja, 

akár otthon a magányában, a szobájában, a tolószékében, az ágyában, a kanapéján vagy akár a 

kamionjában, az autójában játssza majd le az mp3-as lejátszó, vagy fülhallgatón, szaladás közben 

hallgatja majd valahol valaki, az elsődleges cél az, hogy megtérjen, új élete legyen. Azért testvérek, 

mert gyülekezet csak ott van, csak ott jöhet létre, ahol megtért emberek vannak. Az Isten az 

Ószövetség végén megígéri nekünk azt, hogy eljön. Tulajdonképpen már a Paradicsomban 

megígérte ezt Isten az első emberpárnak, amikor az asszonynak azt mondta, hogy az ő méhe 

gyümölcse lesz az Embernek a Fia, aki eljön és a kígyónak a fejére tapos. Isten megígérte azt, hogy 

eljön és egy este az Isten megszakította az eget és eljött, alászállott közénk. Egy betlehemi 

istállóban, egy jászolban megszületett, eljött közénk az Istennek a Fia.  

 

Testvérek, Isten úgy, ahogy megígérte azt, hogy eljön az Ószövetségben, Malakiásban, ez az utolsó 

szava, és eljött, ahogy megígéri a Biblia végén, hogy „Bizony, hamar eljövök” szintén el fog jönni 

és Isten azt akarja, hogy mindazok, akik ma este halljuk az Istennek az igéjét, el legyünk készülve 

erre a visszajövetelre. De mielőtt az Úr eljönne, nézzétek meg, hogy az első eljövetelkor a Júda 

pusztájában megjelenik egy teveszőr ruhába öltözött férfi, aki megveti a világnak a kínálmányait, 

sáskát és mézet eszik, és Júda pusztájában elkezd kiabálni, kiáltozni: „Bétölt az idő, egészen közel 

van már az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban”. Ő az, akiről Malakiásban 

azt mondja Isten, hogy mielőtt eljönne az Úr, előtte elküldöm Illést, hogy mielőtt eljövök, az atyák 

szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz térítsem, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor 

eljövök.  

 

Drága testvérek, rövid időn belül, ennek az embernek az igehirdetése után, figyelmeztetése után, 

eljön a megígért felkent, és Ő már nem azt mondja, hogy közel van az Istennek országa, hanem azt 

mondja, hogyha azt fogják nektek mondani, hogy ide vagy oda menjetek, mert ott van Krisztus, 

akkor ne menjetek, ne higgyétek, mert az Istennek az országa közöttetek van. Őbenne eljött Isten 

országa és Istennek az országa közöttünk van. Ami engem nagyon elgondolkodtat, az az, hogy a 

Malakiás „eljövök” kijelentésétől a Máté evangéliuma első fejezetének első verséig, amely így 

kezdődik, hogy: „Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve”, itt minden 

Bibliában van egy üres lap. Ez az üres lap 400 évet jelent. Akik teológiával foglalkozunk, azok 

tudják azt, hogy Malakiástól Jézus Krisztus eljöveteléig 400 esztendő telik el. Belegondoltál-e abba, 

hogy micsoda nagy idő ez a 400 esztendő? Nemrég ünnepeltük a reformáció 500 éves évfordulóját, 

hogy mennyi minden történt 500 év alatt Európában, a világon? Nemrég ünnepelték, hogy 450 éves 

a Magyarországi Református Egyház. Mennyi minden történt ez idő alatt, vagy egy jó pár évvel 

ezelőtt volt 400 éves a Károli fordítása, a magyar Bibliafordítás. Hogy micsoda idő ez?  

Annyira megdöbbentő az, hogy Malakiástól Jézus Krisztus első eljöveteléig 400 esztendő telik el 

és 400 éven keresztül hallgat az Isten. Nem szól egy szót sem az Isten. Miért nincs kijelentés 400 

éven keresztül? Miért hallgat az Isten? A kérdésben benne van a válasz is tulajdonképpen, hogy 

miért kellett eljönnie Krisztusnak erre a földre. Még pontosabban: miért jut el az Isten oda egy adott 

ponton, hogy azt mondja, amit hallottunk a ma esti igében Malakiásból: „Bárcsak lenne valaki 

közöttetek, aki bezárná a templomnak az ajtaját, hogy többé ne égjen az oltáromon a tűz hiába”. Itt 

beleremegtem testvéreim abba a szóba, hogy hiába.  

 

Hiábavaló tűz az oltáron. Hiábavaló Istentiszteletek. Hiábavaló prédikációk. Hiábavaló templomba 

járás. Azt mondja Isten, bárcsak lenne valaki, aki bezárná a templom ajtaját, hogy ne hiába legyenek 

ezek a dolgok.  
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Testvéreim, azt hiszem, hogy az elmúlt 1 évben, ami a hátunk mögött van, februártól februárig, ti 

is nagyon sokszor hallottátok, meg nagyon sokszor elhangzott az a kérdés, hogy kitől van a járvány.  

Miért ért minket ez a csapás? Miért záródtak be a templomajtók? Miért nincsen istentisztelet? Miért 

vagyunk most itt a képernyő előtt, és így hallgatjuk ezt a ma esti evangelizációt? 

És sokszor, sok kérdés hangzott el és kutatták, keresték hívők és nem hívők, hogy ezt, ami történik, 

ezt az Isten adta? Vagy az ember saját maga issza meg most azt a levet, amit főzött magának, 

létrehozott egy vírust, ami kiszabadult a kontroll alól? Nem tudja kezelni, vagy pedig testvéreim az 

Antikrisztus jött el, és hatóságilag bezárta a templomoknak az ajtaját. 

Mi a válasz testvéreim? Mi a véleményetek erről? 

Ezelőtt egy évvel nekem Isten azt a kijelentést adta, s az én válaszom az, hogy mivel senkinek 

közülünk nem volt bátorsága ahhoz, hogy bezárja a templomajtót, ezért megtette az Isten. Nem 

tudok senkiről, aki valaha bezárta volna a templomának az ajtaját. Vagy azért mégis tudok valakiről, 

egyszer néhai Papp László pomázi lelkipásztor evangelizált Erdélyben egy Járád menti faluban, 

ahol az volt a rossz szokás, hogy az emberek az istentisztelet megkezdése után még egy negyed 

órával is, meg húsz perccel szotyogtak a templomba. Elkezdődött, beharangoztak tíz órakor a 

templomba, elkezdődött az istentisztelet és még mindig, negyed tizenegykor, tíz óra húsz perckor 

nyíltak az ajtók, kinyílott a templomajtó, és jöttek be az emberek az istentiszteletre. Némelyek a 

rakott szoknyával végigmentek az egész templomon, hogy lássák, hogy lássa a gyülekezet, hogy ő 

megjött, ott van és hát Laci bácsi a második estéig bírta cérnával, és harmadik este pedig, amikor 

beharangoztak és elkezdődött az istentisztelet, megvárták az akadémiai öt percet, és Laci bácsi 

szólott a gondnoknak és az egyházfinak, hogy belülről zárja be a templomajtót. Akik rendszeresen 

és szokásuk szerint nem véletlenül, egyszer, kétszer, hanem mindig úgy jöttek, hogy amikor nekik 

tetszett, késtek, azok kint maradtak a templomajtón kívül. Na, másnap volt morgás a faluban, persze 

azok, akik mindig késtek. Ki ez? Hogy merte ezt megtenni? És Laci bácsi azt mondta, hogy nektek 

az az evangelizáció, hogy így lehet elkésni a mennyből! Így lehet lekésni az Istennek az országát.  

 

Testvéreim, mivel közöttünk nem volt senki, aki bezárta volna a templom ajtóját, hogy a tűz az 

Isten oltárán ne égjen hiába, ezért megtette ezt az Isten. És ezzel az Isten azt kommunikálta 

mindannyiunk számára, hogy az az istentisztelet, ami zajlik, az neki nem kell. Nem kell. Testvérek! 

Nem én mondom ezt, Isten mondja Malakiás próféta könyvében. „Bárcsak volna valaki köztetek, 

aki bezárná a templom ajtaját” – mondja a ma esti ige –, ne égne hiába oltáromon a tűz, nem telik 

kedvem bennetek, mondja a Seregek Ura, és nem kívánok tőletek áldozatot. Micsoda Uram? Nem 

kell? Nem kell? Testvéreim! Mi történik Malakiás idején, hova jutott az ember? Hova jutott a világ 

Malakiás idejében, hogy ezt mondja az Isten? Miért mondja ezt az Isten? És miért van négyszáz 

esztendő, hogy hallgat az Isten? Se szó, se felelet, se meghallgatás, se eső, se harmat, semmi.  

Testvéreim, fontos ezt ma este megvizsgálnunk, azért, mert ma az Ő eljövetele előtt vagyunk. 

Gondolom, hogy mindnyájan tudjuk, hogy nem fogunk száz évig élni. Eljön az a nap, amikor vagy 

Ő jön el, vagy mi megyünk el erről a földről. És testvéreim, Isten igéje azt mondja, hogy az Ő 

eljövetele előtt, úgy, ahogy Noé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfiának eljövetele előtt is. Azt 

mondja, hogy ahogy Lót idejében volt Sodomában, ugyanúgy fog történni az Ő eljövetele előtt is.  

És testvérek, ahogy Malakiás idejében volt, mielőtt az Úr Jézus eljött volna, Isten azt mondja, hogy 

ugyanúgy fog lenni, ugyanaz fog lenni az Emberfiának az eljövetele előtt is. 

 

Testvérek, miért hallgatott el négyszáz évig az Isten? És miért kellett eljönnie Jézusnak? Testvérek, 

ha a Malakiás próféta könyvét elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy az Isten kijelentéseket ad, 

kijelentéseket tesz. És ezzel kezdi Isten, ez az első kijelentése Malakiásban: szerettelek benneteket. 

Aztán jön a következő kijelentés, a fiú tiszteli az atyját. Ti miért nem tiszteltek engem? Aztán jön a 

következő, amikor Isten azt mondja, hogy becsaptatok, becsaptok engem. És legutoljára pedig Isten 

azt mondja, hogy vakmerően beszéltek ellenem.  
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És drága testvérek, az Isten mindegyik kijelentésére jön Izraelnek az arrogáns, cinikus, szemtelen 

válasza. Jön testvérek, jönnek az olyan válaszok Izrael részéről az Isten kijelentésére, amelyek 

minden tiszteletet nélkülöznek, és tulajdonképpen az egész Malakiás könyve abból áll, hogy Izrael 

vitatkozik az Istennel, felesel az Istennek. Hadd mondjam ezt nagyon keményen, hadd mondjam 

nagyon őszintén, pofázik az Istennek.  

Drága testvérek, egyszer mindenki minden feleselésért elszámol. Nem tudom, hogy hogy 

számolunk el testvéreim majd sokan azzal, hogy az interneten az Istennek a kijelentését és igéjét 

lefele lájkoltuk. Testvérek, egyszer odaállunk az Isten trónja elé, és számot kell adnunk azért, hogy 

kommentáltuk az Isten igéjét, az Istennek a kijelentését. Feleseltünk, pofáztunk az Istennel 

szemben. És testvéreim, ennek a következménye az, hogy elhallgat az Isten. Elhallgat az Isten és 

többet nem szól.  

 

Most testvérek, miért hallgatott el Isten Malakiás után? Fel van sorolva a három fejezetben. 

Engedjétek meg azt, hogy én ma este a harmadikkal kezdjem, a harmadik dologgal, amiért az Isten 

elhallgatott. A harmadik dolog így hangzik, hogy megromlott a Lévivel kötött szövetség. Azért 

szeretném ezzel kezdeni testvérek, mert úgy érzem, hogy ez a bajoknak az igazi gyökere. Nálunk 

azt szokták mondani, hogy fentről büdösödik a hal. A Lévivel kötött szövetség romlott meg, ugyanis 

drága testvérek Isten kötött egy szövetséget Lévivel – a papokkal, a papi nemzettséggel –, és az 

elején Lévi ragaszkodott ehhez a szövetséghez. Isten dicséri őt és a következőt mondja róla: „igaz 

tanítás volt a szájában, becsületesen és békességben élt előttem”, mondja az Úr, és most nagyon jól 

figyeljetek erre a mondatra, amit fogok olvasni Léviről, amit Isten mond róla: „És sokakat 

megtérített a bűnből.” 

Vagyis drága testvérek, az Istennek a Lévivel kötött szövetségének a lényege nem az volt, hogy 

Lévi magyar kormánypénzből óvodákat építsen. A Lévivel kötött szövetségnek nem az volt a 

lényege, hogy harangot szenteljen és orgonát javítson Lévi. Nem az volt a célja, hogy Lévi 

templomokat renováljon majd meg, hanem a Lévivel kötött szövetségnek a lényege ez volt, hogy 

igaz beszéd legyen a szájában, vigyázzon az igaz beszédre Lévi és sokakat térítsen meg a bűnből. 

És Isten azt mondja, de ti letértetek erről az útról, és tanításotok miatt sokan elbuktak. Letértetek 

erről az útról, és a tanításotok miatt sokan elkárhoztak. Sokan elvesztek, mert feladtad az igaz 

tanítást és nem az a célod, hogy sokakat megtéríts a bűnből. Megrontottátok egyoldalúan a Lévivel 

kötött szövetséget.  

 

Drága testvérek, szeretném veletek megosztani, hogy nagyon sokszor, amikor lelkész 

továbbképzőkön vagy lelkész konferenciákon veszek részt, akkor szinte mindig elhangzik felém, 

és afelé, amit képviselek, egy ilyen gúnyos, cinikus, számonkérő válasz: Miklós, te mit tartasz 

felőlünk? Hát mi nem az evangéliumot hirdetjük? És testvérek, erre azt kell, válaszoljam, 

kategorikusan, hogy nem. Én most nem akarok itt közöttetek erről beszélni, de akár reggelig is 

tudnék beszélni nektek és sorolni konkrét neveket, családokat, házastársakat, embereket, akik 

kijöttek a bűnből. Akik megszabadultak a sötétségből. Akik új életre jutottak Jézus Krisztussal, akik 

bizonyságot tettek erről, és innen az addigi életük után elkezdődött egy kálvária, a papjuktól 

elkezdve a presbitereiken keresztül, és némelyeknek a családtagjain keresztül, a fél falun keresztül 

elkezdődött a győzködés, hogy nem a jó úton járnak. És ha ez a győzködés nem sikerült, ha nem 

sikerült őket meggyőzni, akkor elkezdődött a mellőzésük, a leírásuk, a hátratételük és némelyeknek 

a kizárásuk a gyülekezetből.  

 

Testvérek, a vírus megjelenése előtt egy hónappal egy szilágysági faluban evangelizáltam, ahol 

minden este hat-hétszáz ember jött az evangelizációra. Özönlöttek a környékről az emberek. 

Harmadik este a presbiterek megilletődve jöttek be az irodába, hogy szóljanak a lelkészüknek, hogy 

elfogyott az összes gyülekezeti pad. Bevittük az összes széket, még a konyhából is a lelkész úr 
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ideadja az íróasztalánál lévő széket, hogy vigyük be azt is. Bevitték. Megtelt zsúfolásig a templom 

és drága testvérek, az Isten áldást adott azon az estén, az utolsó estén nagyon sokan adták át az 

életüket az Úrnak. Befejezésül, amikor én már eljöttem, a lelkipásztor vasárnap körülbelül 

ugyanannyi embernek osztott úrvacsorát és kihirdette a gyülekezetben azt, hogy aki szeretne a falu 

ébredéséért, megtéréséért imádkozni, azt hétfő reggel nyolc órakor várja a parókián. Ez 

magyarországi idő szerint reggel hét óra, és örömmel telefonált nekem, hogy harminckilencen 

mentek el a hétfő reggel hét órai együttlétre áldásért imádkozni.  

És drága testvérek, erre az evangelizáció sorozatra egy szomszéd faluból eljött minden este egy 

házaspár, akik felbuzdulva a látottakon, másnap elmentek a lelkészükhöz, hogy hívják őt is meg az 

evangelizációra, hogy lássa, milyen áldás van a szomszéd faluban. A meghívásra a válasz 

kategorikus „nem” volt. És akkor naivan megpróbálták, hogy megkérjék a lelkészt, hogy akkor 

lelkész úr hívja meg Bódis lelkész urat, hogy nálunk, a mi falunkban is evangelizáljon, hogy teljen 

meg a templom, hogy legyen úgy, mint ott, legyen ébredés a faluban. És drága testvérek, a válasz a 

következő volt: ha én azt prédikálnám, amit Bódis Miklós, és ha meghívnám őt ide a faluba, a 

templomba evangelizálni, egy hónapon belül kiürülne a templom.  

 

Drága testvérek, nem mintha azt tartanám magamról, hogy én hirdetek a világon egyedül 

evangéliumot, de az én kérdésem az, hogy Észak-Írországba is, és mindegyiketek számára is, hogy 

mi mit akarunk? Tele templomot, vagy tele mennyet? Mi a célotok Észak-Írországban, hogy tele 

templom legyen, vagy, hogy megtérjenek emberek a bűnből? Mi a célotok a gyülekezetben? 

Testvérek, én akkor azt válaszoltam ennek a házaspárnak, hogy menjenek haza, és mondják meg, 

hogy Bódis Miklós azt üzeni, hogy én még sehol nem hirdettem igét üres templom előtt.  

Ott, abban a gyülekezetben ki kellett vinni a lelkésznek a székét is, végig evangelizáltam a Kárpát-

medencét, a kétezer férőhelyes templomok megteltek, Nevetlen faluban, Kárpátalján, a karzatnak a 

tartó gerendája hasat engedett, meghajolt a tömegtől, mert annyi ember volt a karzaton, mint a 

kaptárban a méhek. Mezőpaniton ki kellett vetíteni az imateremben az evangelizációt, mert a 

templomban nem fértek az emberek, és a szülőfalumban, Körösfőn, amikor ott voltam szolgálni a 

feleségemmel, az volt az örömöm, azt mondták a faluban, hogy ilyen még nem volt. Mínusz húsz 

fokos hidegben, nyitott ajtóval, az imaterem ajtaja előtt a bajtársaim, az osztálytársaim, a kollégáim, 

a fal mellett, a járdán, a hóban álltak és hallgatták a másfélórás istentiszteletet.  

És drága testvérek, szeretném nektek elmondani, hogy mindenhova azért jöttek az emberek, mert 

Krisztust dicsőítettük meg, Krisztust emeltük fel, a megtérést és az újjászületést hirdettük, a 

bűnöknek a bocsánatát a Jézus Krisztus vére által. És drága testvérek, ezért jönnek emberek, és 

nézzétek meg, ha ezt nem hirdetjük, akkor lesz üres a templom! 

Nem kellett Bódis Miklós kiürítse a templomot, kiürült a templom magától. Üres lett a templom, 

mert Isten azt mondja, hogy ha nem az igaz beszéd van a szádban, akkor nincs áldás! Ha nem az a 

célod, hogy emberek térjenek meg, és hogy sokakat megtéríts a bűnből, akkor nincsen áldás, kiürül 

a templom. De testvérek, visszatérve erre a válaszra, azért, mert ezt sok mástól hallottam, tehát ezek 

szerint van egy olyan evangélium, amit lehet úgy hirdetni, hogy nem kell, féljek attól, hogy 

netalántán kiürül a templom. Hogy? Van egy olyan evangélium, amit lehet úgy hirdetni, hogy nem 

érzem veszélyben a fizetésemet, netalán a palástomat, a parókiámat?. Van egy olyan evangélium 

ezek szerint, amelyet lehet úgy hirdetni, hogy nem kell féljek attól, hogy sérül a tekintélyem, és van 

egy olyan evangélium, amelyet lehet úgy hirdetni, hogy nem kell azt néznem, hogy ki az az öt ember 

a templom padjában, általában a gyülekezet kocsmárosa, zenészei, netalán épp a főgondnok vagy a 

polgármester úr, aki egy kicsit ferdén néz rám, hogy megtérésről, bűnökről beszélek. Testvéreim, 

van egy olyan evangélium, amelyet ma így neveznek: „lájtos evangélium”, amiről én azt mondom, 

hogy „tingli-tangli evangélium”, amelyben nincs szó a bűnről, nem kell megtérni, nem kérnek 

megtérést, csak templomba kell járni.  
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Nem tudom, hogyha olvastátok Wass Albertnek a „Kard és kasza” című regényét? Ott történik meg, 

ott írja le Wass Albert, hogy a mezőségi lelkész elkezd egy másik evangéliumot hirdetni, amitől a 

magyar szemek kigyúlnak. Elkezd hirdetni egy másik evangéliumot, ami nem az Isten evangéliuma. 

Van más evangélium? Igen, testvérek, van más evangélium, és erről Pál beszél a Galatákhoz írt 

levélben, amikor azt mondja: ha valaki más evangéliumot hirdet, közétek megy, és más 

evangéliumot hirdet, mint amit mi hirdettünk nektek, átkozott legyen! Testvérek, kérdezem a Lévi 

fiait, hogy hogy számolnak majd el az idegen evangéliummal, hogy nem az igazi tanítás volt a 

szájukon, és azt hirdették a nemzetünknek, a népünknek?  

Nem tudom, testvéreim, engem nagyon idegesített, amikor a járvány idején, a járvány kezdetén egy 

csomó szolgálat megjelent az interneten, nagyon sokat meghallgattam akkor, és mind ebből állott, 

ebből az üzenetből, hogy: „Ne féljetek!”, „Ne féljetek!”, „Ne féljetek!” Egy nem kiáltotta bele a 

közmédiába, hogy: Magyarok, térjetek meg! Magyarok, térjetek meg! „Ne féljetek!”, „Ne 

féljetek!”, „Ne féljetek!” Testvérek, az ne féljen, aki meg van térve! Aki meg van térve, és új élete 

van és az életét letette Krisztus kezébe, annak nem kell félni! Az ne féljen! De, aki nincsen 

megtérve, aki bűnben él, az csak féljen, testvérek, mert van miért félni! Az idegesített, hogy én 

akkor az elején rájöttem arra, hogy ezek az utolsó percig, az utolsó nap is ezt fogják csinálni.  „Ne 

féljetek!”, „Ne féljetek!” Térdig ér már az özönvíz… „Ne féljetek!” Derékig ér már a víz, emelkedik 

a Noé bárkája. „Ne féljetek, testvérek!” Nyakig ér az özönvíz, az iszapos, sáros víz... „Ne féljetek!” 

S már köpi vissza az özönvíznek a vizét a szájából, s még mindig azt mondja, hogy „Ne féljetek!” 

Merül el, hal meg, testvérek, de „Ne féljetek!”  

 

Pasurnak a fiai… testvérek, Pasur akkor ébredt fel, Jeremiás idejében, amikor meglátta, hogy 

Nebukadnezár 5 vezére leülnek a templom lépcsőjén, nyugodtan, cigarettázni, kipihenni magukat a 

Szentek Szentjének a lépcsőjén. Testvérek, rájöttem arra, hogy az utolsó percig azt fogják mondani, 

amit Edon mondott Malakiásban, hogy: Összezúztak, de mi újjáépítjük a romokat! Ááá, 

koronavírus, nincs semmi baj! Hát nem látjátok, hogy megjelent a Pfizer, megjelent a Moderna, 

megjelent a Szputnyik, oltások, helyreáll a gazdaság, immunisak leszünk. Koronavírus? Ááá, 

megoldjuk ezt is! Csakhogy Isten azt mondja, hogy: észak-ír testvérek, skót testvérek, angol 

testvérek, kanadaiak, jön a mutáció! Jön a mutáns, és testvérek, nem kiáltjuk bele ebbe a világba, 

hogy a koronavírus járvány még csak a „prelódium”, a kezdet. Ezután jön a többi! Az ne féljen, 

testvér, aki meg van térve! Meg vagy térve? Mert, ahogy ért téged a vírusjárvány, úgy fog érni az 

Úr napja is. Az evangélizációs sorozatnak ez a vezérgondolata, hogy „Aki bújt, bújt, aki nem, 

nem…”, Jézus azt mondja: „Én jövök!”  

Mindnyájan játszottunk ezt a játékot gyerekkorunkban. Bújócska… aki bújt, bújt, aki elbújt, elbújt, 

aki nem, nem, én jövök! Aki el van rejtve Krisztusban, az ne féljen, testvérek! Jönni fog sok minden, 

de nem kell félni, de aki nincs a Krisztusban, aki nem adta át az életét, aki nincs megtérve, hát az 

féljen! Mert jönnek majd napok, amikor a hegyek a tengerbe omlanak, és te azt mondod, hogy: 

Rejtsetek el, essetek rám, csak ne kelljen megállnom az Isten előtt!  

 

Drága testvérek, Malakiás könyve ezzel a kijelentéssel kezdődik, hogy Isten azt mondja, hogy: 

Szeretlek benneteket, szerettelek benneteket! S erre tudjátok, hogy mit válaszol Izrael?  Hát, Uram, 

nem látszik! Miből láthatnánk azt, hogy szeretsz bennünket? Ebben a helyzetben, amiben 

vagyunk… miből kellene mi felismerjük, hogy szeretsz bennünket? Drága testvérek, Isten válaszol, 

és azt mondja, hogy: A kiválasztásból! A kiválasztásból kellene, meglásd, hogy szeretlek téged! 

Testvérek, azt hiszitek, hogy most 276-on véletlenül hallgatjuk ezt az evangélizációt? Azt hiszed, 

hogy ma este véletlenül léptél be a zoom-ra? Azt mondja Isten – ugye, Ézsau testvére volt Jákobnak, 

ráadásul ikertestvére – „Ézsaut gyűlöltem, Jákobot pedig szerettem!”, mint ahogy Kain áldozatára 

nem nézett az Isten, az Ábel áldozatát pedig elfogatta. Testvér, ma este szeretném megkérdezni 

tőled, hogy rácsodálkoztál-e valaha arra, hogy micsoda nagy kegyelem az, hogy te az Isten 
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gyermeke vagy? Belegondoltál-e valaha abba, hogy micsoda irgalmassága az Istennek az, hogy te 

tudod és érted a keresztnek a titkát? Hogy neked az Isten felkínálta az Ő kegyelmét és elfogadott 

téged, hogy te az övé lehetsz? Hogy te az Ő gyermeke vagy, és az Ő gyermeke lehetsz?! Hogy ez 

micsoda kiváltság! Micsoda kimondhatatlan ajándék!  

 

Testvérek, az utóbbi években egyre több meghívást kapok 10 éves, 20 éves, sőt 30 éves 

találkozókra. Annyira megdöbbent az, hogy leülök 30 év után az egykori barátokkal, kollégákkal, 

s pár percet beszélünk, és megdöbbenve látom, hallom, konstatálom, hogy ugyanott vannak, ahol 

30 éve otthagytam őket… ugyanazon a szinten, ugyanaz az üres beszéd, ugyanaz az értelmetlen 

szöveg. Ilyenkor történik meg az életemben az, hogy ott a széken, csendben magamban, hálát adok, 

mert jövő héten, kedden leszek 23 éves. Elég fiatal vagyok, igaz? Kedden fogom tölteni a 23 évet, 

ha Isten megengedi, és megérem… és annyira hálás a szívem azért, olyan hálás vagyok Istennek 

azért, hogy ez alatt a 23 év alatt, én annyi csodát éltem meg az életemben, a családomban, a 

misszióban, Ukrajnában, Szlovákiában, Szerbiában, Erdélyben, Magyarországon, Németországban, 

hogy részese lehettem annak az örömnek, hogy embereket láttam kijönni a sötétből, megszabadulni, 

hogy annyi embernek rendeződött a házassága, a családja, az élete.  

Szeretném elmondani, hogy azért vagyok a mai napig kálvinista lelkész, mert hiszek a 

predestinációban, az eleve elrendeltségben. Tudjátok, hogy miért? Mert én 1998. február 23-án este 

nem úgy indultam el, hogy elmegyek a Bibliaszövetségnek egy lelkigondozói evangélizációjára, 

mélységben vagyok és én ott meg fogom hallgatni… nem tudom… Pásztor Gyula bácsit, Cseri 

Kálmánt, Asztalos Zoli bácsit vagy Pap Lacit és meg fogok térni, mert nekem kell a megtérés. Én 

azon a napon úgy indultam el, hogy öngyilkos leszek, hogy a halálba megyek, hogy ebben az 

életben, 30 év után eljutottam oda, hogy elegem volt. Eldöntöttem a fejemben, hogy én ebből 

kilépek. Én azóta állandóan kérdezem, és rácsodálkozok arra, hogy miért engem, Uram? Miért 

engem...? Miért nem én végeztem úgy, mint az utóbbi 10 évben az a 18 kolléga? Miért könyörültél 

rajtam Uram? Mi jót láttál bennem, Bódis Miklósban? Mit láttál bennem jót? Mert nem volt semmi 

jó! Itt van az a pillanat, amikor imádom Őt, és ilyenkor jön az Isten Szent Lelkének a simogatása és 

a válasz: Miklós, azért, mert szerettelek téged! De miért, Uram? Csak úgy? Csak úgy!  

Drága testvér, rácsodálkoztál már, és rácsodálkozol-e ma este arra, hogy szerettelek téged! – ezt 

mondja az Isten? Szeret téged az Isten, és nem azért, mert különb vagy másnál. Nem, mert különb 

lennél más népeknél. Azt mondja Izraelnek, hogy: Nem azért, mert különb lennél, hanem mert te 

vagy a legalávalóbb, de én szeretlek téged! Csak úgy? Csak úgy! Aztán Isten ezt a szemére veti 

Izraelnek… azt mondja, hogy: A fiú tiszteli az atyját, a szolga az urát, ha én Atya vagyok, miért 

nem tiszteltek engem? Miért vetitek meg a nevemet? És azt kérdezitek, hogy mivel vetettük meg a 

nevedet? Mivel nem tiszteltünk téged? Isten azt mondja, hogy azzal, hogy lebecsülitek az Úr 

asztalát. Azt kérdezi Izrael, hogy mivel becsüljük le az Úr asztalát? S az Isten azt mondja, hogy: 

Azzal, hogy az Úr asztalára, nekem, a selejtet adjátok. Isten a következőt mondja: Amit nekem 

hozol és nekem adsz, azt vidd a polgármesternek, azt vidd a bíráknak, vidd az orvosnak műtét előtt, 

s lásd, hogy kedvesen fogad? Meghallgat? Segít rajtad? Mit viszel az Istennek az asztalára, az 

Istennek az oltárára? Testvér, szeretném tőled ma este megkérdezni, vajon nem becsülöd-e le az 

Úrnak asztalát?  

 

Nem akarok rosszat mondani a gyülekezetemről, ahol 21 éve szolgálunk Etelkával (itt van 

mellettem a párom, ketten vagyunk az internet előtt) itt, a Hátszegi-medencében. Ma este sokan 

hallgatnak közülük, de szeretném elmondani, hogy 4 éven keresztül hallgattam és figyeltem azt, 

ahogy emberek jönnek istentiszteletre vasárnapról vasárnapra. Minden istentisztelet után 

perselybontás volt, a presbiterek megszámolták a perselypénzt és a hozzám látogató lelkipásztorok 

azzal szórakoztak, hogy visszamenőleg, mondjuk 2017 márciusában, megmondták azt, hogy 

mennyi volt a perselypénz. Be van írva a lelkipásztori munkanaplóba a perselypénznek is az 
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összege, és én hajszálpontosan, hiba nélkül, megmondtam azt minden vasárnap, hogy hányan voltak 

azon az istentiszteleten. Ugyanis mindenki 70 forintot tett a perselybe vasárnaponként. Amikor 

véletlenül valaki 350 vagy 500 forintot tett, akkor már azonnal látszott az összegen, akkor tudtam, 

hogy egy valaki ennyit tett. Azért mondtam, hogy nem akarom elmondani, mert ez újesztendőben, 

idén közgyűlésen, januárban elmondtam, és azóta teljesen megváltozott a helyzet, a januári 

perselypénz 20.000 forint lett. De testvérek a kérdés az, hogy mit adunk az Isten asztalára, az 

Istennek az oltárára? Az egyik előző gyülekezetemben még rosszabb volt a helyzet, mert ott az volt 

a szokás, hogy a szakadt pénzeket, amiket nem vettek be az üzletben, amiket a boltos a faluban nem 

fogadott el, mert le volt csípve belőle vagy el volt szakadva, azt tették a perselybe, mert jó az Úrnak 

az is! Azt mondja az Isten, hogy: Azért nem tiszteltek, mert az Úr asztalát lebecsülitek, a selejtet 

hozzátok az asztalra.  

Testvérek, nem úgy vagyunk, hogy nagyon sokan a rákunkat adjuk oda az Istennek? … Uram, rákos 

lettem, vedd el a rákomat! Kérdés, hogy az egészségedet miért nem adtad oda? Sokan a ráncunkat, 

a remegő kezünket, az öregségünket adjuk oda az Úrnak. Uram, vedd el az öregségemet! De miért 

nem adtad az életedet, amikor fiatal voltál? És sokan, például az én gyülekezetemben is van valaki, 

aki minden istentiszteletről nagyon gyorsan elszalad, hogy még be tudja adni a lottószelvényt. 

Minden istentisztelet után gyorsan elköszön a templomajtóban és azt mondja, hogy: „Tiszteletes úr, 

ha nyerek a lottón, akkor ennyit és ennyit adok majd az Egyháznak templomjavításra.” Az az 

érdekes, hogy az egyik 2 lelkes szórványunkban, az egyik testvér, akit a tavaly temettünk, egyik 

gyülekezeti tagunk tényleg nyert a lottón 500 000 forintot… na ha ti láttatok belőle valamit 

templomjavításra, akkor én is láttam vagy a gyülekezet. A lottó okkult dolog testvérek, az nem 

egyenes dolog. Attól nem lett boldog senki, hogy megnyerte. De azt akarjuk adni az Istennek, ami 

nincs. Amiben az Isten megáldott, azt pedig nem adjuk. Ti pedig gyaláztátok a nevemet azzal, hogy 

hitvány áldozatot adtatok. A Malakiás próféta könyvében ez van megírva, hogy sírtok, mert nem 

tekint már az áldozatra az Isten és nem fogadja kedvesen tőled, és az kérdezed, hogy miért nem. 

És Isten azt válaszolja, hogy azért, mert az Isten látja és tanúja annak, hogy hűtlen lettél 

ifjúkorodban elvett feleségedhez. Testvérek sokan kérdezitek, hívők, hogy miért nincs áldás? Hogy 

miért nincsenek a környezetemben megtérések? Miért nincs ébredés? Pedig én missziózok! 

Missziózol, de a hátad mögött ég a házad, ember! Azt mondja az ige, hogy egy ember sem tesz 

ilyet, akiben még maradt lélek, mondja Malakiásban.  

Tudjátok, hogy miért vannak a válások? Nincsen a szívünkben irgalmasság! Kiveszett az 

irgalmasság testvérek. Mikeás próféta könyvében azt kérdezi, hogy akkor mivel járuljak az Isten 

színe elé? Mivel menjek az Isten színe elé? A kosok ezrével? Az olajpatakokkal? Az elsőszülöttemet 

vigyem áldozatul az Istennek a bűneim bocsánatáért?  

 

Drága testvérek, az Isten válaszol erre és azt mondja, hogy: „Megjelentettem neked, ó ember, hogy 

mit cselekedj!”, hogy mit csinálj, és azt mondja Isten, hogy „Cselekedd a jót és élj feddhetetlenül 

az Isten előtt!” Tehát az Isten elmondja, hogy az embertől mit vár el. Azt várja el tőlünk az Isten, 

hogy az életünket tegyük rendbe, az életvitelünket. Rakjunk rendet az életünkben és kezdjünk el 

Isten törvénye szerint élni, jót cselekedni és feddhetetlenül élni az Isten színe előtt. A következő, 

amit Isten a szemére vet az Ő népének az az, így hangzik az igében, Malakiás 3:6-ban: „Én, az Úr 

nem változtam meg, de ti is, Izrael fiai maradtatok!” Miért maradtatok Jákob fiai? Az Isten igéje 

azt mondja, hogy: „Azért, mert be akartok engem csapni.” Jákob fiai azt kérdezik, hogy: Mivel 

csaptunk be téged?  Azt mondja Isten, hogy: „A tizeddel és a felajánlással.” Ugyanis, Jákob, amikor 

menekül otthonról, akkor még egy szvettere sincs, amit a feje alá tehetne a Lúz mezején, hanem 

egy kőre hajtja a fejét és úgy alszik, és ebben a nincstelenségében jelenik meg Isten, a létra tetején, 

amelyen angyalok fel s alá járnak, s megígéri Jákobnak azt, hogy vele lesz, elkíséri, megsegíti, 

megáldja és visszahozza. Ekkor Jákob tesz egy fogadalmat. Azt mondja, hogy: Uram, ha Te 

megáldasz engem és megsegítesz engem, én mindenből, amit nekem adsz, a tizedét neked adom. 
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Drága testvérek, most úgy gondolom, hogy ez egy olyan ajánlat, ki lehet próbálni, holnap bárki 

kimehet az utcára és felajánlhatja az első embernek, akivel találkozik azt, hogy minden 100 000 

forintból vagy minden 1000 euróból, amit nekem adsz, a tizedét vissza fogom adni. Hát, szembe 

kacagnának bennünket és mutatnák, hogy valami gond van a fejünkkel.  

Az Isten belemegy ebbe az üzletbe akkor, amikor Jákobnak semmije sincs. Isten megáldja Jákobot 

és nézzétek meg, hogy sehol a Szentírásban nem olvassuk Jákobról azt, hogy mint a nagyapja, 

Ábrahám, Jeruzsálem első királyának, Melkisédeknek, tizedet adott volna. Az Úr beváltotta az 

ígéretét, megáldott téged. Te beváltottad-e az Úrnak tett ígéretedet? Nem tartod-e vissza azt, ami az 

övé, ahogy tette Anániás és Safira az első gyülekezetben? Odaadod-e az Úrnak, ami neki jár és ami 

az övé?  

 

Végül testvérek, az utolsó vita Izrael és Isten között így hangzik, hogy Isten azt mondja, hogy: 

„Vakmerően beszéltek ellenem!” Izrael azt kérdezi, hogy: „Mivel beszélünk mi vakmerően?” Isten 

azt mondja, hogy: „Azzal, hogy azt mondjátok, hogy hiábavaló az Istennek szolgálni, a kevélyeket 

tartjuk boldogoknak, és a gonosztevők gyarapodnak.” Addig, amíg ezt csak a világ fiai beszélik, az 

Isten nem tesz semmit. Viszont, amikor már a hívők kezdtek el erről egymás között beszélni, hogy: 

Figyelj csak, azoknak megy jól, akik így élnek, akik hazudnak, akik csalnak, akkor az Isten azt 

mondta, hogy: Hozzatok egy könyvet, egy emlékkönyvet és írjátok be azok nevét, akik mindvégig 

hűségesek maradnak az Istenhez.  

Én ma este arra szeretnélek kérni téged, hogy ne kívánd a világ fiainak a békességét, gazdagságát, 

látszatéletét, nyugalmát, mert igaz az, amit Jeremiás prófétában mondd az Isten, hogy nincsen 

békessége az istentelennek. Isten hoz egy könyvet, beleírják a mindvégig hűségeseket és Isten azt 

mondja, hogy: Ők az én népem lesznek, én pedig az ő Istenük! Egyszer majd eljön egy nap, eljön 

az a pillanat, amikor meglátjátok, hogy van különbség aközött, aki féli az Istent és aközött, aki nem 

féli az Istent. A Szentírásban több helyen azt olvassuk, hogy nincs különbség, de miben nincs 

különbség? Az ige azt mondja, hogy nincs különbség, „mert mindnyájan vétkeztek, és híjával 

vannak az Isten dicsőségének.” Az Isten letekintett az égből, hogy keresse, van-e egy is, aki jót 

cselekedne és azt látta, hogy egy sincs. Ezért kellett Krisztusnak eljönnie, hogy ezt a világot 

megváltsa, mert egy sem volt. Drága testvérek, az ige azt mondja, hogy egyszer eljön egy nap, 

amikor meglátjátok, hogy van különbség. 

 

Visszaemlékszek arra az időre, amikor a román misszióra elhívott Isten és elkezdődött. Több 

alkalommal, több este egy hátszegi zenekarral, a „Harul” (Kegyelem) zenekarral jártuk a román 

vidékeket, gyülekezeteket itt Dél-Erdélyben. Ők ekkor olyan 50 éves srácok lehettek, profi 

zenészekként tértek meg a világból, most olyan 60 év fölött, 70 fele lehetnek. Azért volt nagyon 

erőteljes a bizonyságtételünk a román vidékeken, mert a zenekar is, és én is a románok előtt a 

gyülekezetben bizonyságot tettünk, amit a román falvak és városok megdöbbenve hallgattak, mert 

a csapatban volt olyan, aki román kapitányként, a hadseregtől, ateistaként tért meg, aztán volt 

közöttünk olyan, aki ortodoxként, az Ortodox Egyházból tért meg, jött ki. Aztán volt olyan, aki a 

Katolikus Egyházból, volt egy közöttünk, aki baptista szülők gyerekeként, 19 évesen tért meg és 

jutott élő hitre, és voltam én a református felekezetből. Tehát 5 felekezetből voltunk, akik élő hitre 

jutottunk, és amikor meghallották a bizonyságtételünket, akkor nyilvánvaló volt mindenki előtt az, 

ami sok helyen nem nyilvánvaló, hogy meg kell térjen a református, ha üdvözülni akar, meg kell 

térjen a katolikus, az evangélikus, de meg kell térjen a baptista, meg kell térjen az ortodox, az ateista, 

ha Isten országába be akar jutni. S akkor, nagyon sokan, hogy mentsék magukat, a hallgatóink 

közül, az istentisztelet után odajöttek hozzám és azt mondták, hogy: „Lelkész úr ugye, hogy 

mindannyiunknak egy istenünk van?” De már ütötte volna el az élét, és erre azt válaszoltam nekik, 

hogy igen, mindannyiunknak egy Istenünk van, csak az a kérdés, hogy a te Istenedet minek hívják? 

Ugyanis az alkoholistának is egy istene van, és ez az alkohol, és ezért képes odaadni a családját. A 
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drogosnak is egy istene van, úgy hívják, hogy heroin, képes érte megölni az anyját. A szex 

függőknek is egy istenük van, így hívják, hogy pornó, test. A fösvénynek, az anyagiasnak is egy 

istene van, így hívják, hogy pénz, euró, dollár. Egy istene van mindenkinek, csak az a kérdés, hogy 

a tiedet minek hívják? Ki a te Istened? Te kinek szolgálsz? Mert az én Istenem az, aki engem 

megváltott! Aki engem megszabadított, aki meghalt értem a golgotai kereszten, Ő az Isten és nincs 

más! Az én Istenem: Jézus Krisztus! A tied is az?  

Eljön egy nap, amikor meglátod, hogy volt és van különbség, s azt mondja Malakiás a befejező 

részben, hogy amikor eljön ez a nap, akkor a bűnösöket megemészti, mint ahogy a tűz emészti meg 

a polyvát, s ti pedig, akik szeretitek és félitek az Istent, majd örvendezni és ugrándozni fogtok, mint 

a hízlalóból kiszabadult borjak.  

 

Drága testvérek, nem tudom, hogy a koronavírus járvány ideje alatt, a bezártságban, ki hány kilót 

szedett fel magára, hogy amikor kiszabadulsz, akkor örvendezel, mint a hízlalóból kiszabadult 

borjak, de szeretném megkérdezni, hogy nem az van-e az életedben, mint amit Visky Feri bácsi 

mondott egykor, hogy nagyon sok az olyan hívő, akinek zörög a csontja?! Nem-e soványodtál le? 

Nem-e soványodott le a lelki életed? Örülsz-e, hogy felragyog számodra az Istennek a napsugara, s 

a sugarai gyógyulást hoznak a számodra?  

 

Drága testvérek, befejezésül engedjétek meg, hogy visszatérjek a „Bezárt Templomajtó”-hoz: 

térjünk vissza egy percre, és az Ezékiel 47,1-el térek ide vissza – nézd csak meg, hogy mi történik 

ott: „Aztán visszavitt engem az Isten a templom bejáratához. Ott víz fakadt, forrás fakadt a templom 

küszöbe alól, ez az oltártól délre folyt, engem kivitt az Úr az északi kapun át, körülvitt a keletre néző 

kapuhoz, s a víz ott folydogált a kapu déli oldalán. Aztán kelet felé ment a mérőzsinórral a kezébe, 

lemért ezer könyököt és átvezetett a vízen, s ott a víz bokáig ért. Ismét lemért ezret, s átvezetett a 

vízen, s ott a víz térdig ért. Aztán újra lemért ezret, és átvezetett, s ott a víz derékig ért. Amikor újabb 

ezret mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna 

benne, a patakon meg nem lehetett átgázolni. S akkor ezt mondta nekem: láttad-e Emberfia; majd 

visszavezetett engem a patak partján, s visszafelé menet láttam, hogy a patak partján innen, s túl is 

igen sok fa van. S ezt mondta nekem: ez a víz a keleti vidék fele tart, a pusztán folyik keresztül, a 

tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, s meggyógyul tőle a víz. Élni fog mindenféle élőlény, ami 

csak nyüzsög, és ahova csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul, és 

élni fog benne minden, ahova csak eljut a patak, de a tócsák és a pocsolyák nem gyógyulnak meg, 

hanem sósak maradnak.” (Ez 47,1-11).  

Drága testvérek, a templom küszöbe alól, az ajtó alól, nézd csak: egy forrás fakad. Egy forrás fakad 

a Dávid háza számára, és elindul a folyó és folyik, s ezer könyökre bokáig ér, újabb ezer könyökre 

térdig, aztán derékig, aztán nem lehet rajta átmenni. S azt mondja az ige, hogy ahova csak eljut a 

folyó, ott élet lesz, ott a Holt-tenger megéled, ott halak lesznek, a parton fák nőnek, amik a népek 

gyógyulására lesznek jók, s ahova csak eljut a patak, ott élet fakad.  

Drága testvérek, a templom küszöbe alól Isten fakasztott egy forrást mindannyiunk számára. És 

ahova csak eljut ez a patak, ha ez folyó, ez a víz eljut Észak-Írországba, akkor ott élet fakad. Ha ez 

a víz eljut Skóciába, s folyni fog Skócián keresztül, és áradni fog, mint ahogy egyik énekünk 

mondja: „Áradj folyó, jöjj, a mennyből áradj...” – akkor testvérek élni fog minden élőlény és sok 

hal lesz.  

És drága testvérek, ha ez a patak eljut Magyarországra, s ha ez a patak átfolyik Erdélyen, és ha ez 

a patak áradni fog tovább Kárpátalján és Felvidéken, és Finnországba, és Németországba és 

Kanadába, testvérek, akkor megéled a víz, s lesz gyülekezet. Lesz élet a családodban, a 

környezetedben. 
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Ezért drága testvérek, nemrég az imaalkalmakon, amikor ezért az evangelizációért imádkoztunk, 

valaki említette azt, amit az evangélizáció elején az énekben is énekeltünk – egy emberről, aki megy 

a siralomvölgyén keresztül, ahol merő száraz minden, és ő ott nagy hiedelemmel kutat ás, csinál 

csatornát – mondja az ének, melybe esővizet bocsát.  

Testvéreim, egy pusztában, ahol merő száraz minden, kutat ásni, és csatornát csinálni, éppen olyan 

bolondság, mint amilyen bolondság a mezőn bárkát építeni Noénak. De ez az ember a siralom 

völgyében elkezdi ásni a kutat! És a kúthoz vezető csatornarendszert ás ki – tudjátok, hogy miért? 

Mert, amikor készen van a kútásással, és megásta a csatornarendszert, hogy összegyűjtse a vizet, 

akkor felemeli a tekintetét az ég fele, és azt mondja: áradj folyó! Áradj folyó, jöjj, a mennyből áradj: 

mert a csatornákat, és a kutakat testvéreim nem az alulról fakadó víz tölti meg, hanem a mennyből 

jövő áldás!  

 

Ezért, drága észak-írországi magyar testvérek, skóciai magyar testvérek, kanadai magyar testvérek, 

de Magyarországon, a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, mindenhol, ahol halljátok most a kürt 

szavát, kezdjétek el és ássátok a kutakat! Kezdjetek el kutat ásni! És a kúthoz ássatok csatornákat, 

kúthoz vezető csatornákat! Kezdjétek el osztani a CD-ket evangélizációkkal, kezdjétek el újra, és 

legyen hitetek osztani az igés kártyákat, igés lapokat. Ne add fel! Adjatok szórólapokat embereknek, 

könyveket a kezükbe. Ássad a kutat és csináld a csatornát, és meg fogod látni azt, hogy az Isten 

felelni fog! Visszatérek Dávid leromlott sátrához, Isten visszatér a bezárt templomajtóhoz, és forrás 

fakad Isten népe számára, mert Isten meg akarja itatni a pusztában az Ő népét, áldást akar adni, és 

ezért áradt és árad közöttünk a folyó, s áldott legyen Isten, hogy a technikának az ördöge sem tudta 

megakadályozni azt, hogy eljusson az üzenet sokatok számára ma este is. 

Ámen. 

 

Csendesedjünk el testvérek, és imádkozzunk! 

Uram, Jézus! Megvallom előtted, és megvalljuk előtted, hogy mi sem vagyunk jobbak az 

elődjeinknél. Mi sem vagyunk jobbak Uram és különbek, mint a Malakiás idejében élt emberek, 

akik miatt eldöntötted, hogy bezárod a templom ajtaját, akik miatt elhallgattál, nem adtál kijelentést, 

nem adtál vezetést, nem volt se eső, se harmat, a legkisebb áldástól a legnagyobbig. Úr Jézus, én 

áldalak téged azért, hogy bár zárul lassan az ajtó, de még mindig nyitva van. S köszönöm neked 

Uram a nyitott ajtót, hogy ez az ajtó Te vagy, és rajtad keresztül aki jön, s bemegy az Isten 

országába, az életet talál. Drága Uram, imádkozok azokért és elődbe viszem, akik ma este tisztán 

vagy akadozva, de hallották az evangéliumot. Hallották a figyelmeztetést, hogy Te eljössz, mert 

megígérted. S a Te szavad igaz és amit megígérsz, azt Te be is teljesíted. Jézus, azért könyörgök, 

hogy akikhez elhangzik, elhallatszik a kiáltás, azok készek legyenek majd arra a napra. Azokat 

készítsd fel! Ezért imádkozunk megtérésért, imádkozunk megtérőkért Észak-Írországban, a skóciai 

magyarok között, de imádkozunk Uram itt az anyaországban a magyar nemzetünkért, és a leszakadt 

területeken: Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Újvidéken, s imádkozunk azokért a magyar 

testvéreinkért, akiket szétszórt Uram a nyomorúság, a próba Amerikába, Kanadába, Németországba 

és még Ausztráliába is, Brazíliába, Argentínába is, akik ma este is talán hallgatják az igét, és együtt 

imádkoznak velünk. Uram, együtt jövünk elébed, és kérünk, bocsáss meg nekünk. Bocsásd meg a 

bűneinket, és Uram vezess minket a megszentelődésnek az útjára, hogy rendbe tehessük az 

életünket, hogy megújuljunk. Uram, én hiszem, hogy az evangélium, az ige az Istennek az ereje 

minden hívőnek az üdvösségére, először zsidónak, aztán görögnek. Uram, én ma este is úgy 

szolgáltam neked, hogy hiszem, hogy a Te evangéliumod és beszéded az Istennek az ereje, minden 

hívőnek az üdvösségére. Uram, Te üdvözíteni tudsz általa embereket, akik hallják, ezért imádkozok 

azokért, akik ezt a szolgálatot majd a szobájukban egyedül, a magányukban fogják meghallgatni. 

Imádkozok azokért, akik utazás közben fogják hallgatni. Imádkozok Uram azokért, akik a 

mélységben, talán az öngyilkos gondolatnak, az öngyilkosság szakadékának a szélén állva hallják 
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az evangéliumot, hogy „Szerettelek téged”, és „Szeretlek téged így, ahogy vagy”. És Uram azért 

imádkozok, hogy ahova csak eljut a patak és eljut a hang, ott áradjon a Szent Lelked szét ma este a 

családokban. Gyógyíts meg Uram házasságokat ma este, gyógyíts meg Uram családokat ma este, 

gyermekeket, unokákat, hozd az üdvösségre, az örök életre, hogy mire megjössz Uram, készen 

legyünk és senki ne hiányozzon az üvegtenger széléről: megkapja mindenki a fehér ruhát tőled, aki 

hallja a hívást és az igét. Köszönöm, hogy adtad ezt az estét, csendességet, békességet és köszönjük 

Uram, hogy elvégezhettük az igehirdetés szolgálatát, itasd át a Te beszédedet a Te erőddel és Szent 

Lelkeddel üdvösségünkre.  

Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. 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 vétkezőknek, és ne vígy 

minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, 

mindörökké. Ámen. 

 

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

adtam néked elődbe, az áldást és az átkot: válaszd az életet, válasszátok az életet, hogy 

élhessetek mind ti, mind a ti utódaitok mindörökké.” Ámen. 


