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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, ma este az élő Istennek a szavát a Lukács evangéliuma 19.  fejezetének a 41. 

versétől,  a 44-ig terjedő versekből fogom felolvasni.  

Az Úr ma este hozzánk a Lukács evangéliuma 19. fejezetének a 41. verstől kezdődőleg,  a 

44. versekből szól. Az igét hallgassuk kellő alázattal és figyelemmel.  

 

Lukács 19,41-44 „Amikor Jézus közelebb ért és meglátta a várost,  megsiratta azt,  és így szólt: bár 

felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid 

elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és 

mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak és nem hagynak 

belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.” 

Még egyszer szeretnék felolvasni az igerészből egy mondatot: 

„Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat.” 

 

Csendesedjünk el testvérek,  hajtsuk meg a fejünket, kérjük Istennek áldását a ma esti 

alkalmunkra, és megkérem Puskás Attila testvéremet Pomázról, és utána pedig Puskás Enikő 

tiszteletes asszonyt Fintaházáról, hogy imádságban kérjenek áldást ma estére az Úrtól.  

 

Puskás Attila: 

Drága Mennyei Édesatyám, Jézus Krisztus által, hálás a szívem, hogy idevezettél engem. 

Köszönöm Uram, hogy viszontláthatom testvéremet, az áldott lelkű, áldott életű lelkipásztort, áld 

meg a mai szolgálatát, tölts be bennünket Szentlelkeddel. Nyisd meg a szemünket, a vak szemünket, 

emeld fel a keresztre s mutasd meg nekünk, hogy ki vagy Te, és hogy kik vagyunk mi. Tölts be 

lelkeddel ezt a ma estét, hogy mindenki megláthassa a valóságot, az igazságot. Ámen 

  

Puskás Enikő: 

Hála neked Mennyei Édesatyánk, hogy így összegyűlhetünk az internet segítségével. Köszönjük 

neked ezt a lehetőséget, ezt a kimondhatatlan nagy kegyelmet, hogy Te még mindig keresel 

bennünket és szeretsz bennünket Urunk, köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy elkészítetted az 

igét. Kérünk, hogy azt, amit Miklósnak a szívére helyeztél, azt tudja átadni érthetően számunkra. 
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Jöjj közel hozzánk Urunk a Te igéddel, töltsd be a mi szívünket, hadd tudjuk megnyitni az ajtónkat 

előtted és lépjünk a keskeny útra, amely az egyedül a Tehozzád vezető út Urunk. Így kérünk, hogy 

áldd meg ezt az estét, ezt az alkalmat közel vagy távol, vagy bárhol a világon legyünk. Köszönjük, 

hogy szeretsz bennünket. Az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.  

 

Drága testvérek, ma este szeretettel köszöntök mindenkit, aki a 230 laptop, számítógép előtt ül, akár 

egymaga, akár szeretteivel, családjával, testvéreivel együtt és hallgatjátok a ma esti evangelizációs 

szolgálatot.  Látom a neveket, az arcokat és az van bennem drága testvérek, amit az egyik énekünk 

mond, sok kedves arcnak szívünk Etelkával úgy örül. És reméljük azt, hogy az este láttam azt,  hogy 

jönnek a jelzések, hogy szakadozik, hogy nem hallatszik, de hát nem álltam le a szolgálattal, 

reméltem, hogy helyre kerül és mindenki hallani fogja. Bízunk abban, hogy ma este 

zökkenőmentesen fog Isten üzenete eljutni mindenhova, ahol hallják. 

 

Enikő az imádságában azért adott hálát az Úr Jézusnak, hogy még mindig keres bennünket. Áldott 

legyen Ő ezért,  hogy nem adta még fel egyikünkkel kapcsolatban sem ezt a keresést, s éppen ezért 

a ma esti evangelizációnak ezt a címet adtuk, hogy amikor még úgy jön az Úr, amikor még úgy jön 

Jézus, hogy megtérhess, hogy meg lehessen térni. Ebben a fejezetben és ebben az igerészben, 

ahonnan ma esti igét olvastam,  azt olvastuk, hogy Jézus közeledett Jeruzsálemhez. 

Az este hallottuk az igét, amit Keresztelő János hirdetett, hogy egészen közel van már az Isten 

országa.  

A ma esti ige azzal kezdődik, hogy Jézus közelebb ért a városhoz, Jézus egészen közel ért 

Jeruzsálemhez és Ő mondta azt, hogy az Isten országa közöttetek van. Az Isten országa, drága 

testvérek, itt van. Itt van most közöttünk! Ott van, ahol vagytok, ahol összegyűltetek az igét 

hallgatni. Ma este nagyon komolyan szeretném megkérdezni tőled, hogy a tegnap este, engedted-e 

Jézust közel kerülni hozzád? Odaengedted-e Jézust a közeledbe, egészen közel magadhoz? Mert 

Jézus jön testvérek és így folytatódik az igében, hogy „és meglátta a várost…” Nagyon sok történet 

kezdődik a Szentírásban, a Bibliában így, hogy Jézus továbbment onnan és meglátott egy embert. 

Válaszolj ma este őszintén, magadban ott, ahol ülsz és ahogy vagy, mit gondolsz, ahogy ma este 

Jézus közel ér hozzád, közel kerül hozzád, és ahogy ma este vagy, és Jézus lát téged abban az 

állapotban, amiben vagy: örül-e Jézus neked vagy sír miattad? Mi a válaszod erre?  

Van-e oka Jézusnak arra, hogy örüljön neked,  adsz-e neki okot reá? Tud-e Jézus veled dicsekedni 

az angyalok előtt, ahogy Isten dicsekedett a sátán előtt Jóbbal, hogy láttad-e őt, hogy hogy él és 

hogy milyen feddhetetlent? Örül neked az Isten? Van oka az Istennek arra, hogy örüljön neked és 

vigadjon neked, vagy pedig ha rád néz az Úr, akkor sír? És láttad-e már valaha a síró Jézust? 

Belenéztél-e már Jézusnak a könnyes arcába valamikor egyszer is az életedben és kérdezted-e tőle, 

hogy miért sírsz Uram, és miért sírsz Jézus? Miért most sírsz, és miért itt sírsz, amikor örülni 

kellene? Jézus sír…   

 

Drága testvérek, nem egyszer itt a Hátszegi-medencében, megtért, újjászületett román baptista 

testvérek felhívnak 1-1 faluba meglátogatni olyan férfi testvért, aki megtért, aki bemerítkezett és 

aztán most havonta 20 ezer forintot ad szilvapálinkára. És kétségbe esve hívnak fel testvérek, hogy 

beszéljünk vele, imádkozzunk érte és felmegyünk testvérek, és látom az összetört házastársat, 

családot, gyermekeket. S testvérek látom a szobában, ahogy sír Jézus. Ahogy sír Jézus, hogy a Neve 

gyaláztatik abban a faluban. 

Némelykor hívnak, hogy megtért házaspárok veszekednek és „szedik ki egymás szemét”; válni 

készülnek, menjünk, beszéljünk velük, imádkozzunk értük. Elmegyünk és másfél óráig mind a 

ketten mondják, mondják nekünk, egymás fejének vágják, és testvérek ott vagyunk és látom a 

szobában, hogy sír Jézus. 
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És amikor látom testvéreim azt, hogy hívő gyülekezetek hívő lelkészeket marnak, űznek, kergetnek 

és annak keserű szívvel mennie kell tovább, hogy ez az Isten hívő népe, ilyenkor látom Jézusnak a 

síró arcát: sír Jézus! Láttad-e már Őt sírni? Kérdezted-e már tőle, hogy miért sírsz Uram? És miért 

nem lécelsz le? Miért nem húzod el innen a csíkot, miért mész be Jeruzsálembe,  hiányzik ez neked? 

Miért nem lovagolsz el a szamáron innen, gyorsan?  

 

Mert Jézus, drága testvérek, megteszi a legnagyobb őrültségnek mondható dolgot, hogy abban a 

feszült helyzetben bevonul Jeruzsálembe. Akkor vonul be, amikor a főpapok már megbeszélték azt, 

hogy megölik. Akkor vonul be, amikor Júdással már megegyeztek, hogy Júdás el fogja árulni. És 

ki volt adva ellene a körözés, hogy ha valaki tudja, hogy hol van, akkor azonnal jelentse. És akkor 

vonul be Jézus, amikor minden fa mögül a megfigyelőknek, besúgóknak az árgus szeme követi, 

hogy mit mond, merre megy, mit csinál? S amikor Ő kijelenti, hogy Jeruzsálembe akar menni, akkor 

még a tanítványok is azt mondják, hogy most mégy oda, amikor el akarnak fogni téged? Most 

akartak Uram a zsidók megkövezni és megint odamész? Tamás ilyen lemondóan ilyen letargikus 

mondatot mond, és azt mondja: menjünk el mi is vele és haljunk meg. Mintha azt mondaná Tamás, 

hogy gyertek, fiúk menjünk, csak ez hiányzik most nekünk. Júda meg Jeruzsálem. 

Testvérek, Jézus bevonul Jeruzsálembe, mert az Emberfiának fel kell emeltetnie! Az Emberfiának 

fel kell emeltetnie! Ő mondja azt, hogy nem tudja tőlem senki elvenni az életemet. Senki nem veszi 

el tőlem, én magam adom oda. 

És drága testvérek, egy az egyben beteljesedik azon a napon és abban a pillanatban a 

szőlőmunkásoknak a példázata, ahol a király, amit Ő teremtett, amit Ő hozott létre, kiadja a 

munkásoknak és azt mondja, hogy gondozzátok a szőlőt. S aztán időnként számonkérő szolgákat 

küld a szőlőbe, és a szőlőmunkások kivétel nélkül mindegyiküket megfogják, megverik, megölik, 

s kidobják a szőlőn kívül. És a szőlő ura azt mondja végül, hogy mit tegyek? Még egy dolgot 

tehetek: maradt az én szerelmes fiam, elküldöm Őt. Elküldöm Őt, hát hogyha Őt meg fogják 

becsülni. És amikor a fiú közeledett, amikor a fiú jött, akkor a munkások a szőlőben meglátták Őt 

és tanácskozni kezdtek, íme, ez az örökös, jertek, fogjuk meg Őt, öljük meg, dobjuk ki a szőlőn 

kívülre a szemétdombra, a Golgotára és miénk lesz a szőlő. 

És megtették és azt kérdezi Jézus, hogy mit fog csinálni a szőlő ura ezekkel? Eljön, elpusztítja őket, 

elveszi a szőlőt, és odaadja olyan munkásoknak, akik majd beszolgáltatják a szőlő után, a szőlő 

területről a termést. 

Jézus besétál Jeruzsálembe, belesétál a csapdába, a Gecsemáné kertbe, ami magyarul azt jelenti, 

hogy olajprés. Vajon mi lehetett ott benn, ami odacsalta Őt, ami odavitte Őt? Ami miatt nem ment 

be… Vajon miért ment be szánt szándékkal az olajprésbe, hogy beteljesedjen Ézsaiás próféciája, ki 

jön ott Edonból és vérvörös ruhában Bocrából? Én, aki igazat beszélek, mondja az Úr, és miért piros 

a ruhád, és miért vérvörös a ruhád? Azért, azt mondja, mert a borsajtóban tapostam egyedül. Senki 

nem volt velem. Indulatom, karom támogatott engem és ott tapostam a szőlőprésben egyedül. Jézus 

belement testvérek a szőlőprésbe, valami volt ott, ami miatt neki oda kellett mennie és nézzétek 

meg, ahogy megy be Jézus: sír.  

 

Olyan különös, hogy Jézus nem sír a korbácsütések alatt, Jézus nem sír akkor, amikor megy fel a 

Via Dolorosa-n és viszi a vállán, az összevert vállán a nehéz keresztet és Jézus nem sír fent a 

kereszten. Hanem az ige azt írja, hogy Jézus két helyen sírt: az egyik a négynapos halott Lázár 

sírjánál és a másik hely pedig Jeruzsálem felett most. És drága testvérek, szeretném nektek 

elmondani, hogy Jézus mind a két helyen ugyanazért sírt. Tudjátok, hogy miért sírt Jézus? A bűn 

miatt sírt. Az elvettetés és a megkeményedés miatt sírt Jézus.  

Jeremiás próféta könyvében olvassuk azt, hogy Isten sír…, hogy sír az Isten.  

És azt olvassuk Jeremiás próféta könyvében, hogy „sírni fog az én lelkem,  a rejtekhelyen és 

zokogva zokog a ti szívetek keménysége miatt.” Isten elbújik a rejtekhelyre és sír.  
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És drága testvérek, miért sír az Isten? Az ige azt mondja, hogy a bűn miatt, és a ti szíveteknek a 

keménysége miatt, a te szívednek a keménysége miatt. 

Testvérek, Lázár sírjánál Jézusról azt írja az ige, hogy felkavarodott, felindult, felháborodott a 

lelkében, mert a Lázár sírjánál Jézus látja a bűn iszonyú zsoldját, ami az embert várja és ez a halál.  

És itt pedig Jeruzsálemben Jézus látja a megkeményedést és annak a következményét, az 

embereknek és az Ő népének az életében, hogy a megkeményedés mit eredményez. Jézus előre 

látta, hogy jön Titusz majd a csákánnyal, jön majd Hadrianus, s amikor megy fel a Via Dolorosa-n 

és összeesik a kereszt alatt, akkor ott vannak az asszonyok, akik sajnálják Jézust és siratják, és Jézus 

mond nekik egy különös dolgot: Asszonyok, ne engem sirassatok, ne engem sajnáljatok, hanem 

magatokat sirassátok és a ti gyermekeiteket, mert ha látnátok, hogy mi jön rátok ezután az 

engedetlenség és a megkeményedés miatt, akkor most magatokat siratnátok. 

 

Drága testvérek, Jézus előre látott mindent. Látta testvérek Jézus a lerombolt templomot, látta a 

szétszórtságot. Higgyétek el, hogy Jézus akkor látta Auschwitz-ot, látta Sobibort, látta Debrinkánt. 

Olyan különös dolog az, hogy a világ mostanig nagyon jól kielemezte az egyik oldalát a 

Holocaustnak, a népirtásnak, s tanulságképpen a világ az egyik oldalt elemezve leszűrte azt, hogy 

nem szabad többet hagyni soha, hogy egy őrült uralomra jusson! És nem szabad hagyni soha azt, 

hogy egy nacionalista párt bármely országban átvegye a vezetést, mert ennek a következménye ez: 

gyűlölet, fajgyűlölet, népirtás és őrizkedni kell testvérek attól, hogy még véletlenül se soha ilyen 

elő ne forduljon az emberiségnek a történetében. 

De nem elemezte ki senki a másik oldalt, a Holokausztnak a másik oldalát. Valószínűleg, hogy 

sokan közületek ismeritek Macintoshnak a két vaskos kötetét, amelyben a Mózes első 5 könyvét 

exegetálja  nagyon aprólékosan.  És annyira megdöbbentett, hogy ez a Macintosh, aki a Mózes 3. 

könyvében a mózesi törvényeket a legapróbb részletéig exegetálja, magyarázza, szavakra bontja, 

amikor eljut a Mózes könyvének a végére, a 28. és 29. fejezetnek a magyarázatát teljesen kihagyja 

és egy szót nem említ róla. 

Tudjátok, hogy mi történik ott? 

Hat törzsnek a képviselője Izraelnek fel kell menjen az Ebál hegyére és 6 törzsnek a képviselője fel 

kell menjen a Garizim hegyére. És hatan hangosan kell kiáltsák, az áldásokat, hogy az Ebálról 

hallják a Garizimen, hogy visszhangozzon a kiáltás, és hatan kiáltják a Garizimről az áldásokat, 

hogy hallják az Ebál hegyén, hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára, akkor áldott 

leszel a házadban, áldott leszel a mezőn, áldott leszel a gyárban, áldott leszel a gyülekezetben, áldott 

leszel mindenhol, ahol jársz, áldott lesz a kamrád, a pincéd, a lisztes teknőd, a hűtőszekrényed, áldás 

lesz a gyermekeid életében, az unokáid életében, kell kiáltsák, hogy visszhangozza a hegy. 

És a másik oldalt is kell, kiáltsák az átkokat. De, ha nem hallgatsz az Úrnak, a Te Istenednek szavára, 

akkor átkozott leszel a házadban, átkozott leszel a mezőn, átkozott leszel mindenhol, ahol jársz. És 

drága testvérek, Macintosh nem mer hozzányúlni ehhez a fejezethez. Tudjátok, hogy miért? Mert 

hogyha haláltábort akartok, a haláltáborról akartok olvasni, ha gettókról akartok olvasni, 

barakokról, akkor olvassátok el a Jeremiás Siralmait és különösképpen a 3. vagy 4. fejezetet, azokat 

a borzalmakat, amiket ott Jeremiás leír. És egy pár mondatot olvasok az 5Mózes 28-ból: 

„Ha nem hallgatsz az Úrnak, a Te Istenednek szavára, akkor azt kiáltják az Ebálon, hogy zűrzavart 

és fenyegető veszélyt bocsát rád az Úr minden vállalkozásba. Üldözni fognak. Elrettentő példa 

leszel. Holttested az ég összes madarainak az eledele lesz. Megver az Úr téged tébolyodással, 

vaksággal és elmezavarral. Nem segít senki rajtad. Fiaid és leányaid más nép hatalmába kerülnek, 

és te csak nézed, és nem tehetsz semmit. Megtébolyodsz attól, amit szemeddel látnod kell. Borzadva, 

példabeszédben, maró gúnnyal fognak emlegetni azok a népek, amelyekhez elhajt téged az Úr. A 

köztetek lévő jövevény mindinkább föléd kerül, intő jel leszel. Éhezve, szomjazva, mezítelenül és 

mindent nélkülözve szolgálsz majd ellenségeidnek és ad neked az Úr rettegő szívet, szomorú szemet, 

csüggedt lelket ad neked ott az Úr. Hajszálon függ az életed. Riadózni fogsz éjjel és nappal. Reggel 
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azt mondod bárcsak este volna, este azt mondod bárcsak már reggel volna, mert rettegés fogja el a 

szívedet, amiatt, amit látnod kell, ott áruljátok majd magatokat rabszolgákul és rabnőkül, de senki 

nem vesz meg és mindenki azt mondja, hogy nem maradhatsz itt, nem tudlak tovább rejtegetni, menj 

tovább.” És drága testvérek a Mózes 5. könyve 28. fejezetének a 20 versének a végén az Isten 

megmondja, hogy mindez miért történik. És így hangzik az ige: „Mivel elhagytál engem.”… „Mivel 

elhagytál engem.” 

 

Jeruzsálem, békesség városa próféta gyilkos város lett! Isten azt mondja, küldtem hozzátok 

szolgákat és idejében küldtem, de mindegyik próféta erőszakos halállal halt meg Jeruzsálemben. 

Talán kivétel Jeremiás, akit elhurcolnak magukkal Tovba,  Egyiptomba és állítólag a hagyomány 

szerint ott halt meg, de a többi próféta mind kivétel nélkül erőszakos halállal Jeruzsálemben halt 

meg. S amikor üzen Heródes Jézusnak, hogy vigyázzon, mert ki fogja nyírni, akkor Jézus azt 

mondja,  hogy ma és holnap és holnapután úton leszek. Mert lehetetlen az, hogy a próféta 

Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem az Isten szolgáinak a gyilkosa lett. Testvérek, szeretnélek 

valamire kérni titeket mindenhol, ahol vagytok a szétszórtságban, azokban az országokban, 

ahonnan Csaba testvérem sorolta a bejelentkezőket, ahonnan jelentkeztetek, nagyon sokszor 

üzeneteket kapok tőletek sok helyről, hogy egyedül vagytok, hogy magatokra vagytok a harcban, 

nehéz a hit, nehéz megállni, olyan történik, amit Csaba testvérem is mondott Észak-Írországról, 

hogy elment meglátogatni egy kis öreg mamit az öregotthonban és Jézusról beszélt neki és valaki 

meghallotta és bejelentette és eljárás indult, hogy ki kezdeményezte a Jézusról való beszélgetést, ha 

Csaba, akkor baj van, ha a néni kérte, akkor jól van, elnézzük. 

Ez van testvérek ma a világban és mindenhol. Egyre kérlek titeket, a Jeruzsálem felé vivő utadon 

testvér, ha tényleg afelé haladsz, ha tényleg Jeruzsálem felé tartanak a lépteid, mármint a mennyei 

Jeruzsálem felé, mert én arrafele haladok, és oda szeretnék eljutni, a Jeruzsálem felé haladó utadon 

fogadd el a tanítványság és az elvettetés összefüggését. A kettő együtt jár. A tanítványság és az 

elvettetés. Ha Krisztusnak a tanítványa vagy, akkor mindenhol ezen a világon számoljatok azzal és 

ne legyen meglepő, és ne legyen különös és ne legyen felháborító, hogy ott, ahol éltek, a 

tanítványság együtt jár az elvettetéssel. Nem fognak neked sehol tapsolni, hogy Jézust követed. 

Nem fognak sehol tapsolni annak, hogy az Úrnak a tanítványa vagy. De egyik ének azt mondja, 

hogy aki énekünket hallja, aki odafigyel arra, amit mondunk, az meg fog térni testvérek és hitre fog 

jutni Mert Jézus, ahogy megy be Jeruzsálembe, azt mondja, hogy: „Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki 

megölöd a prófétákat, hányszor akartalak összegyűjteni titeket?” 

Magyarország, hányszor akartalak téged felébreszteni, összegyűjteni, mint a kotló a kiscsirkéit? És 

most Észak-Írország és Írország, és Skócia és Kanada, torontói testvéreim Montrealból, és 

székelyek Erdélyből a Székelyföldről és a Szilágyságból, és Kalotaszegről és a szórványokból, 

hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint a kotló a kiscsirkéit. És ti, ti nem akartátok. 

 

Jézus sír, siratja Jeruzsálemet, ahol minden gyönyörűnek néz ki testvérek. Ahol úgy néz ki, hogy 

minden rendben van. Micsoda kövek, fejedelmi ajándékok, mondják a tanítványok, csak egy 

szempár nézi ezt a gyönyörű várost és látja azt, ami majd ezt a várost tönkre teszi, a bűnt, a 

látszatéletet testvérek, a látszatéletet. És ezt látja Jézus bennünk, ezért sír az Úr. A látszatéletért, 

amit élünk. Mert nézzétek meg, hogy utána már nem a városról beszél, hanem azt mondja, „vajha 

felismerted volna te is”. 

Szeretném ezt kihangsúlyozni neked ma este: te is! Azért szeretném kihangsúlyozni, mert annyira 

megdöbbentett testvérek, hogy mennyire másképp hallják emberek az igét. 

A múlt év végén, 2020-nak a végén, december hatodikán választások voltak Romániában, 

parlamenti választások, és ez a nap Advent vasárnap is volt, a szószéken Adventkor arról beszéltem, 

hogy közel van, hogy jön, hogy érkezik, és hogy készüljünk testvérek, hogy készen legyünk, amikor 

megjelenik, és ahogy lejövök a szószékről és a gyülekezeti tagok jönnek ki a templomból, az egyik 
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azt mondja nekem, hogy drága tiszteletes úr, de kár, de nagy kár, hogy ezt az igehirdetést ma nem 

hallották a politikusok. Ránéztem és azt mondtam, hogy Lajos, ezt az igét és ezt az üzenetet az Úr 

ma nem a politikusoknak mondta, hanem magának. 

Drága testvérek, ma este ezt az evangelizációt nem másnak kellene hallja, hanem ezt a ma esti 

evangelizációt te kell, halld. „Bárcsak felismerted volna te is”, mondja Jézus. Hallod? Te. Igen, te. 

Ezen a mai napon, ezen a mai napon, vagyis Jézus azt mondja neked ma este, hogy figyelj csak, ma 

este még adok neked egy esélyt, ma este még adok neked egy lehetőséget, hogy megtérj és átadd 

az életedet nekem, biztonságba vidd a lelkedet, az életedet, a jövődet, a családodat. Adok neked egy 

esélyt most, most még! Bárcsak felismernéd a mai napon, ma este. Mert jön a prófécia, holnap már 

jönnek rád napok, amikor nem tudsz megtérni, még ha akarnál sem. Mert testvérek, az ember nem 

akkor tér meg, amikor ő akarja. Nem akkor tér meg, amikor ő akarja, hogy most akkor megtérek. 

Hanem az ember akkor térhet meg, amikor az Isten adja neki a kegyelmi időt.  

 

„Vajha felismernéd te is ma a meglátogatásod idejét.” Nálunk Erdélyben testvérek, Kalotaszegen 

azt szokták mondani, amikor valaki megbetegszik, vagy bajba kerül, vagy temetés van egy 

családban, ezt a kifejezést használják, hogy meglátogatta őket az Isten. Felismerted-e a családi 

bajokban, a nehézségekben, sokszor a házasságodnak a csődjében, a vállalkozásod kudarcában, 

betegségeknek és próbáknak a sorozatában felismerted-e azt, hogy meglátogatott téged az Isten? 

Mert testvérek, ha nem ismered fel ma, most, hogy az otthonodban, az interneten keresztül 

meglátogatott téged, titeket, a családodat ott, ahol most hallatszik az evangelizáció, az Isten, ma 

este meglátogatott téged Jézus, az interneten keresztül az Ő igéje és az Ő Lelke által, ha ezt nem 

ismered fel ma, hogy otthon, az autódban, az úton meglátogatott téged az Isten, akkor holnaptól 

elrejtetik a te szemeid elől. Szeretném nektek ma este felolvasni Istennek igéjét, mi a lózungot 

használjuk a családunkban, az útmutatót a 2021-es esztendőre és a ma reggeli igehelyünk a 

következő volt, Kolossé 1,27: 

„Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag a titok dicsősége a pogányok között, a népek között. 

Tudniillik ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van és ez reménysége az eljövendő dicsőségnek” 

testvérek, amiben részünk lesz. A titok az testvérek, hogy Jézus közöttetek van. Ismered ezt a titkot, 

hogy közöttetek van? Jézus ott van a házasságodban, a családodban, az életedben, közöttetek van 

Jézus?! Ismered a titkot? Mert ha nem ismered fel ma, hogy meglátogatott téged ma este az Úr, 

akkor ezután elrejtetik a te szemeid elől. 

 

Werfel „Halld az igét„ című regényében – egy nagyszerű regény, olvassátok el, Jeremiás prófétáról 

–, írja, hogy Cidkijját, Izrael utolsó királyát, amikor megvakíttatta Nabukodonozor a lázadásáért, az 

engedetlenségéért, a vérpadon kihirdették az ítéletet a sokaság előtt. És az ítélet így hangzott: mivel 

látva nem láttál, először látni fogsz, azután pedig nem fogsz látni. És Cidkijjának, Izrael utolsó 

királyának végig kell néznie azt, ahogy előtte a vérpadon a két kiskorú gyermekét, kivégzik. És 

amikor a 2 gyerek a széthasított koponyával elpusztul a vérpadon, akkor Cidkijja ordítja, kétségbe 

esve, hogy jól láttam, végezzétek már a munkátokat, hogy akkor többet ne lássak. És azt hiszi, hogy 

az következik, hogy most őt végzik ki, de nem ez következett testvérek, hanem nagyon határozott 

mozdulattal, felhevített tűkkel kiszúrták a szemét, hogy ne lásson, de szenvedjen. Mivel látva nem 

láttál, ezért először látni fogsz, aztán pedig nem fogsz látni, mert azt mondja Jézus: Jönnek majd az 

ellenségeid és bekerítenek. 

 

Testvérek, ez ma azt jelenti mindenhol, hogy kilátástalanság, nincs kiút, nem találod a kivezető utat, 

nem találod a megoldást. Jönnek az ellenségek és bekerítenek és szükséged lenne valakire, aki 

megmutatja a kivezető utat, de nem találsz, mert elrejtetett a szemeid elől. Aztán azt mondja Jézus, 

jönnek majd és földre tipornak téged. 
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Testvérek, ha nem az Úr emel fel, akkor jönni fog a bezártságban a depresszió, jönni fog majd a 

levertség, jönni fog a félelem és kiüt, és jönni fog az alkohol és ott fekszel majd a földön letiporva, 

és jönni fog majd a drog, három nap kómában, egy nap tisztán, három nap megint kiütve, földre 

tipor téged, aztán azt mondja Jézus, üresen maradnak a házaitok. Kétségbe esve fogod látni, hogy a 

házad, amit felépítettél, amit megvettél, amiért küszködtél, üresen marad, mert a fiaid elmennek a 

nagyvilágba a szétszórattatásba s azt mondja Jézus, hogy szorongatni fognak téged fiaiddal együtt. 

 

Drága testvérek vegyétek nagyon komolyan. 

Egy hete szembesültem a gonosz szolgának a példázatában azzal, amikor a király számadást akart 

vetni a szolgáival, alig kezdte el, még el se kezdte jóformán és vittek elébe egyet, ma este téged 

meg engem, aki 10 ezer talentummal volt adósa a királynak. A tízezer talentum testvérek, Salamon 

királynak, Izrael leggazdagabb királyának volt, 14, 15 évi fizetése. Kifizethetetlen tartozás volt, 

nagyon sok. És akkor a király azt mondja, a megoldás az, hogy az adós fizessen, adjátok el őt, a 

feleségét, mindenét, amije van, s most fogódzatok meg, a fiait is.  

Testvérek vegyétek nagyon komolyan azt, hogy nincsen olyan, hogy a halálommal a bűneim, az 

adósságaim elszállnak, elpárolognak, mint a kámfor, ilyen nincs! Mi nagyon nagy előszeretettel 

idézzük azt az igét a Szentírásból, hogy „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözölsz te is és a te 

házad népe is.” Ez egy csodálatos ígéret, és igaz és ámen! Hogyha hiszel Jézus Krisztusban, akkor 

üdvözülni fogsz te is és a te házad népe is. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a házad népe 

közül is mindenkinek személyesen döntést kell, hozzon Jézus Krisztussal kapcsolatosan. De ha 

hiszel, akkor az Úr ezt megadja neked akár az életedben, vagy akár az elmeneteled, a halálod után 

az itt maradottak számára, mert testvérek én hittel hiszem azt, hogy az utolsó ítéletkor a mennyben 

Jézus nem fog elém állni és nem fogja azt mondani, hogy tudod Bódis Miklós, én ezt mondtam, én 

ezt megígértem, de veled ez nem működött. Nem tudom üdvözíteni a gyerekeidet, az unokáidat, 

mert ellenállnak, mert kemények. Isten nem fog eléd állni és azt mondani, hogy hát, tudod, itt nem 

működött. Ha hiszel, üdvözölni fogsz te is, a házad népe is, eljuttatja Isten majd oda őket, hogy 

letérdeljenek, megadják magukat, döntsenek, de testvérek ugyanígy igaz a másik oldala is a 

dolognak. Ha nem térsz, meg, akkor marad az adósság, akkor marad az ítélet. Adják el őt, a 

feleségét, a fiait, fizessenek, fizessék ki a tartozást. A szolga könyörgött, letérdelt és az Úr elengedte 

a tartozását és elbocsátotta szabadon. Letérdelsz-e és könyörögsz-e? 

 

Mert ha nem, testvérek a napokban járt a kezemben egy eltartási szerződés és van egy pontja, ami 

annyira megdöbbentett, és így hangzik: abban az esetben, ha az eltartók hamarabb haláloznak el 

mint az eltartott, akitől öröklik az örökséget az eltartás miatt, ebben az esetben az utódaikra száll a 

kötelezettség, hogy az eltartottakat eltartsák. Tehát testvéreim a kötelezettség és az adósság 

öröklődik, a bűn öröklődik, az Ádám bűne öröklődik és adós fizess a fiaiddal együtt. Szorongatni 

fognak a te fiaiddal együtt és kő, kövön nem marad. Kő, kövön nem marad! Testvérek a Bibliában 

a kő az ember. Azt mondja Jézus, hogy ha ezek nem beszélnek, vagyis a tanítványok és kisgyerekek 

szája által szerzett az Úr magának dicsőséget, a farizeusok azt mondták, hogy némítsa el őket és 

Jézus azt mondta, hogy ha ezek nem fognak beszélni, akkor a kövek fognak beszélni.  

Testvérek, a kövek az emberek. A szétszórt kövek, amikor kő kövön nem marad, az azt az állapotot 

jelzi, amikor nincs közösség, nincsenek egyberakva a kövek. Ott van a Kármelen 12 kő Illés 

idejében szétszórva, Izrael fiainak nemzetsége szerint, és nézzétek meg, addig, ameddig a 12 kő 

nincs összerakva, nincs egybeillesztve, nem száll alá a tűz, nem jön az áldás, a köveket össze kell 

illeszteni, egybe kell rakni.  

Testvérek, akik voltatok a hátszegi medencében, ahol 21 éve szolgálunk, tudjátok meg, hogy 

Hátszeg az a hely, ahol kiáltanak a kövek: fedél nélküli romtemplomok, Fehérvizen, 

Felsőszálláspatakon, fedél nélküli parókiák Őraljaboldogfalván, gyönyörű kehely alakú szószékek 

szétverve, téglákat elvitték kutyaketreceknek a románok, és ahogy végigvezetek embereket és 
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végigmegyünk és megnézik, azt kérdezik, Miklós, miért jutott ez ide? És kiáltanak a kövek testvérek 

és azt kiáltják a hátszegi medencében: azért, mert elhagytak engem! Azért, mert elfordultak tőlem, 

az élő Istentől, és Isten leszedte a templomtetőt, leszedte a mennyezetet, és leszedte a szószéket és 

benőtte a templomot a csalán meg a bodza. Testvérek, kiáltanak a kövek. Hallod-e a kövek kiáltását 

messziről, mert testvérek én minden héten hallom, ahogy kiáltanak a kövek. Kiáltanak a kövek 

Erdélyben, kiáltanak a kövek Magyarországon, rengeteg kő kiált! Mert szét vannak szórva. 

Testvérek, ma este újra közel háromszázan vagyunk együtt. Szétszórt kövek, halljátok az Istennek 

a szavát. Tudjátok, hogy miért van a szétszórtság a gyülekezetben, szétszórtság a saját életünkben, 

folyik el az időnk, a pénzünk, rendetlen az irodánk, a konyhánk, mosatlanok, a ruhák a fürdőben, 

szétszórtság, rendetlenség. A szétszórtság testvérek azért van, mert azt mondja Jézus, 

elszalasztottad a meglátogatásodnak az idejét. Én azt hiszem, hogy Isten minden ember életében ad 

egy meglátogatási időt.   

Én február 23-án este, Berekfürdőn, este 9 órakor az evangelizáción ezt a meglátogatási időt 

ragadtam meg. 30 éves voltam 98-ban és ez volt az első alkalom református lelkészként az 

életemben,  hogy én élő evangéliumot hallottam református lelkésznek a tolmácsolásában. Ezt azért 

fontos kihangsúlyoznom, mert ismerem magamat, ha nekem  egy baptista prédikátor jön akkor, 

vagy egy szabad keresztyén parasztpróféta laikus, vagy egy pünkösdi igehirdető, én testvérek, 

kapásból keményedtem volna meg az üzenettel szemben. Isten tudta azt, hogy nekem 3 református 

papot kell küldenie, megtérve: Papp Lászlót Pomázról, Pásztor Gyula bácsit és Asztalos Zolit. Isten 

adott nekem egy meglátogatási időt, amikor beszorított, amikor nem volt más kiutam, amikor 

egyedül maradtam, amikor nem tudtam senkivel megbeszélni az állapotomat, nem tudtam se 

kollégáimmal, nem tudtam se a családom segítségét kérni, egyszerűen beszorultam a sarokba, 

kilátástalanná vált minden. És testvérek, az Isten megadta számomra a meglátogatási időt és én az 

első alkalommal éltem vele, mert Isten azt mondja, hogy szól az Isten kétszer vagy háromszor és 

többet nem szól.  

És ma is beleborzadok, ha belegondolok abba, hogy mi lett volna akkor azon az estén Berekfürdőn 

és utána az életemben, ha én bekeményítek, ha én megkeményedek Isten szavával szemben és nemet 

mondok neki, rossz is bele gondolni, hogy mi következett volna. 

 

És én azóta hiszem, hogy Isten minden ember életében, a te életedben is elhozza az estét, az időt, 

amire azt mondja, hogy a meglátogatásodnak az ideje. Láttam itt az életemben a misszió során, 

hogy Isten adott gyülekezeteknek meglátogatási időt. Isten adott Kalotaszentkirálynak 

meglátogatási időt, alkalmat, hogy térjen meg. Isten adott Magyarlapádnak időt, hogy térjen meg, 

Isten adott Betfalvának, Pestszentlőrincnek, Pókának, Bokodnak, Alistának, Berzétének időt, hogy 

térjenek meg, alkalmat, amikor közöttük járt az Isten, amikor meglátogatta őket az Isten és az 

Isten  azt mondja, hogy most! Most még lehet! Most! Meglátogatott az Isten és az evangelizációs 

sorozatnak a vezérgondolata testvéreim az, hogy Aki bújt, bújt, aki nem, nem, Ő jön! 

Testvér, a te meglátogatási időd most van! A te meglátogatási időd ma van, ott ahol ülsz, és Isten 

most szól hozzád és az Ő Szentlelke kiárad most rád, a szobában, az autóban, ott, ahol vagy. Most 

jött el számodra a meglátogatásod ideje, ne szalaszd el! Ne szalaszd el a ma estét. Bárcsak oda 

tudnál menni ma este a székhez: a kegyelem  királyi székéhez, bárcsak sírni tudnál ma este a bűnöd 

fölött, az állapotod fölött. Bárcsak felismernéd, amik a te békességedre vannak. Mert ez az út ez a 

te békességedre vezető út. Bárcsak bűnbánatra jutnál ma este és megtérnél. Mert drága testvérek, 

sírni nem elég. 

Ha Jézus csak sírt volna, akkor téged nem váltott volna meg. A sírásával, még csak a vért 

verítékezésével sem tudott volna téged megváltani.  De a könny után jött a kereszt.  A könnyei után 

jött az életének odaadása érted! Felemeltetett! Nézd, csak mi mellett szolgálok neked: ezt egy drága 

testvér készítette, felül ott van két oldalt a piros véres szeg, fent ott van a töviskorona, és feljebb 

viszem, mellette ott van a lándzsa, legalul itt van a kígyónak a feje, amire rátapos, és az egész alatt 
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ahol a lába volt, van egy tábla, egy felirat, amin ez van, „miattam”, és alatta van egy gyertya, amit 

esténként, ha nagyon fáradt vagyok, el vagyok keseredve, én is sírok, akkor meg szoktam gyújtani 

gyufával, hogy az egészet világítsa meg, és fénylik este a sötétben a kereszt, és ki van világítva az, 

hogy miattam. Csak a könnyei nem váltottak volna meg, érted, ugye, testvér? Ami megváltott téged, 

az a vére volt. Egy ének ezt mondja: ment az úton és vérezett. 

Tudod mi volt az olajprésben, hogy bement és nem ment el, nem menekült el. És tudod, hogy 

bemenve miért sírt és mit látott? És mi volt olyan kedves neki a csapdában, hogy bement volna és 

ezerszer is bement volna? A te lelked volt, te voltál ott! Elveszett ember, elveszett barátom, elveszett 

testvérem, vergődő ember, kétségbe esett síró barátom, te voltál ott bent az olajprésben, érted ment 

be, hogy kihozzon. S ez a menekülés, ez a mentség, hogy téged megmentsen,  neki az életébe került. 

Azért, hogy megszerezze és megmutassa neked a te békességedre vezető utat, a te békességedre 

vezető utat, és Ő azt mondta „Én vagyok az út!” Testvér, a te békességedre vezető utad nem más, 

mint Krisztus! Ő az út! És ma este láss, és ma este nézd,  ragyog előtted az út, ragyog előtted a 

kereszt. Ott van veled Krisztus, a titok, hogy Ő közöttetek van és ez a reménység az 

eljövendő  dicsőségnek. És Ő most, ebben a pillanatban, ahogy 271 készüléken keresztül megy az 

evangelizáció, ebben a pillanatban a királyi szék, az Atya előtt könyörög érted és értem: értünk!  

Jézus ma is sír a bűn miatt, a bűnöd miatt. Akarod-e, hogy mosolyra váltson az arca, akarod-e, hogy 

örüljön neked az Úr Jézus? Akarsz-e ma örömöt szerezni neki? A Szentléleknek, az Atyának, az 

angyaloknak a mennyben, felvidítani az arcukat? 

Ha igen testvér, akkor ma este, velem együtt most imádkozva csendben, gyere, add át, adjuk át az 

életünket újra az Ő véres kezébe. Ismerd fel ma este a meglátogatásodnak az idejét, estéjét, napját. 

Legyen egy csodálatos szép estéd, egy csodálatos szép februári estéd, 2021. február 19-én,  Jézus 

Krisztussal,  a bűnbocsánattal, a megváltásoddal, amit soha nem fogsz elfelejteni, míg élsz. Ami 

mindig erőt fog neked adni és szabadulás lesz a bekerítettségben, a kilátástalanságban, a 

levertségben, a szorongattatásban, amikor nem lesznek körülötted testvérek, akik igét mondjanak, 

biztassanak, kő kövön nem marad, de Krisztus marad! De Ő maradni fog mindvégig veled az utolsó 

pillanatig, a halálodban is és a halálodon túl az Isten országába vezető úton is! Segítsen meg ma 

este téged az Úr, és árassza ki a kegyelmét rád, hogy elfogadd a közeledő, a hozzád közeljövő, téged 

most megérintő, hozzád szóló és melléd ülő, Megváltód, Jézus Krisztust. Ámen. 

 

Csendesedjünk el és imádkozzunk! 

Drága Úr Jézus! Annyira hálás a szívem azért a sok drága testvéremért,  akik ma este ott vannak az 

internet előtt és hallgatják a Te szavadat. Uram, hálát adok minden drága testvéremért, akiken 

könyörültél, akiket megismerhettem élőben vagy az interneten keresztül, és akiknek részesei 

lehettem a szabadulásuknál. Uram, köszönöm neked, hogy helyreállítottad az életüket,  köszönöm 

Uram, hogy rendbe hoztad a házasságukat, köszönöm, Uram, hogy igazi otthont és kuckót adtál 

nekik meg a gyermekeiknek. És köszönöm, Uram, hogy sokan már kézen fogva vezetik az 

unokájukat az Isten házába, hozzád, és annyira hálás vagyok azokért a közösségekért, akiket látok 

most gyülekezetként is részt venni, lelkész testvéreimért, feleségeikért, a tiszteletes asszonyokért, 

annyira hálás vagyok Uram gyülekezetben szolgálókért, imádkozókért, annyira hálás vagyok Uram,  

hogy látok itt fent testvéreket, akik a tolószékben vannak. Uram hálát adok azokért, akik ma 

üzentek, hogy sietnek haza az onkológiáról, és a rák állapotában hozzád kiáltanak most, de Uram 

könyörgök azokért, akik egyedül maradtak, és otthon most a négy fal között egyedül vannak, azért 

imádkozok ma este, hogy olyan erővel áradjon ki ott a szobájában a Lélek, és a kegyelem ajándéka 

mint még soha, Uram, oszd meg vele Uram a magányát, és légy ott elesettségében. És imádkozok 

Uram azokért, akik kétségbe vannak esve  az öregség miatt, a gyengeség miatt, az elesettség miatt, 

a magukra maradottság miatt, és most ebben az állapotban hallgatták az igét. Uram imádkozok a 

megkötözöttekért, az elveszettekért, akit ma este úgy szólítottál meg, hogy talán soha nem gondolta 

azt, hogy igét fog hallgatni s a Te üzenetedet, s Uram előre imádkozok azokért, akik az én szavamra 
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fognak hinni tebenned, mert hallani fogják ezt a ma esti szolgálatot cd-ről, youtube-ról, az útjukon 

valahol, eljut a patak valahol az üzenetükbe, uram hajolj le hozzájuk hogy megtérjenek, hogy 

kimenve a sötétbe keserves sírásra fakadjanak mint Péter, amikor belenézett a Te orcádba. Óh, 

Uram, vajha bele tudnánk nézni a Te orcádba. Vajha könyörülnél rajtunk, hogy meglássuk 

magunkat benne úgy, ahogy vagyunk valójában, s abból az állapotból, amiben vagyunk, megtérjünk 

Tehozzád. Segíts ebben bennünket, ma este hallgass meg Urunk, és hozd el Jeruzsálemnek az 

örömét. 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. 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. 

 

„Bizonyságul hívom ma este 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 fiaitok, a ti utódaitok örökkön örökké.” Ámen. 


