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Amikor majd megjelenik, hogyan talál téged? 

Aki bújt, aki nem… én jövök! 3/3. 
(Apcsel 27,22-26) 

 

 

Igehirdető: Bódis Miklós református lelkipásztor 

Igehirdetés időpontja: 2021. 02. 20. 

 

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 szava hozzánk az Apostolok cselekedeteiről szóló könyv 

27. fejezetéből a 22. verstől a 26-ig terjedő versekből szól hozzánk. Az élő Istennek az igéjét fogom 

felolvasni az Apostolok cselekedeteiről szóló könyv 27. részének a 22. verstől a 26-ig terjedő 

verseket. Alázatos szívvel és figyelmesen hallgassuk Isten igéjét: 

 

ApCsel 27,22-26 „Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy jó reménységben legyetek, mert 

egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, 

akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: Ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és 

Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért legyetek jó reménységben, 

férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell 

kivetődnünk. 

Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. 

Ámen. 

 

Csendesedjünk el drága testvérek, hajtsuk meg a fejünket Isten előtt, kérjünk áldást imádságban a 

ma esti közösségünkre, és megkérem Mudi Róbert berzétei lelkipásztor testvéremet és Sábiánné 

Ibolya testvéremet Budapestről, hogy kérjenek áldást a ma esti közösségre. 

 

Mudi Róbert: 

Drága mennyei Édesatyánk, Urunk a Jézus Krisztusban! Uram, hálát adunk neked és dicsőítünk 

téged ezért a mostani virtuális gyülekezetért, az átadott életekért, és az igére éhes szívekért szerte a 

nagy világban. Uram, mi mindnyájan megvívtuk már a magunk csatáit, mindnyájan elindultunk már 

vissza Tehozzád onnan a disznók vályújától is. Most tele van a szívünk hálával Uram, és dicsőítünk 

téged, hogy ma minket egy gyülekezetbe gyűjtöttél egybe. És köszönjük Urunk azt, hogy ha 

templomaink zárva is vannak, a közösségeink korlátozva is vannak, de Te nyújtasz lehetőséget arra, 

hogy töltődjünk, hogy halljuk a Te drága igédet. Uram, legyen ez az ige, amit hallunk ma,  

mindennél drágább számunkra. Úgy hallgassuk az igét Uram ma este, hogy az életünk függ tőle, az 

örök életünk. Mert az idők gonoszak Uram, elmúlnak az alkalmak, ma este már a harmadik van, és 

holnap már nem találkozunk. Az idők gonoszak, de engedd, hogy mi ma megragadjuk a felénk 

nyújtott kezedet. Köszönjük, hogy ma még lehet, ma még szabad leborulni a kereszt alatt. Így 
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kérünk, Urunk, élő, eleven tűzért Miklós szájába. Érintsd meg az ő ajkát tűzzel, add, hogy 

hatalmasan áradjon a Lélek ma őáltala, őbelőle. Így kérünk, Urunk, hogy a négy szelek felől jöjj 

elő, ó Lélek, és lehelj a mi csontjainkba, hogy megéledjünk. Hisszük Urunk, hogy úgy lesz, ahogyan 

nekünk megmondtad. Könyörülj rajtunk! Ámen. 

 

Sábiánné Ibolya: 

Drága jó, mennyei Atyám, hittel jövünk eléd imádságban az Úr Jézus Krisztus nevében. Meg van 

írva igédben, hogy Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, aki elveszett. Köszönjük Urunk, 

hogy Te tárt karokkal fogadod mindazokat, akik vágynak a veled való találkozásra, a veled való 

személyes kapcsolatra. Hálát adok neked ezért az evangelizációért. Köszönöm, hogy Szentlelkeddel 

ma is közöttünk vagy. Hálás a szívem, hogy támogatod Bódis Miklós igei szolgálatát. Uram, én 

hiszem, hogy neked mindannyiunk életével jó terved van. Köszönöm, hogy növelni akarod az 

észak-írországi magyar keresztyén gyülekezetet. Hálát adok az ottani keresztyének fáradhatatlan 

igyekezetéért az Úr munkájában. Imádkozom, hogy Krisztus teste ma is kapjon tőled mennyei 

mannát, erőt, a Te dicsőségednek gazdagsága szerint, hogy örömmel, hálaadással, kitartással, 

türelemmel várjuk együtt az Úr Jézus második eljövetelét. 

Kérlek Uram, addig is segíts, hogy a Te igédet szívünkbe zárjuk és engedjük, hogy munkálkodjék 

bennünk. Köszönjük, hogy Te megígérted, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, be is fogja 

végezni a Krisztus Jézus napjáig. Hiszem, hogy kegyelmed, szereteted minden napon velünk van. 

Áldd meg, Uram, kérlek ennek a zoom-közösségnek valamennyi tagját. Az Úr Jézus nevében. 

Ámen. 

 

Drága testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit, ennek az evangelizációs sorozatnak a harmadik, 

utolsó estéjén, amely tulajdonképpen azzal a másodlagos céllal indult el, hogy Észak-Írországban 

magyar közösség jöjjön létre, magyar gyülekezet jöjjön létre. 

Ahogy sejtettük már az imádkozások során, ez a gondolat, ez a szándék kinőtte magát, és olyan 

egyetemessé vált, hogy ma este is sokan Kanadából, Németországból, Magyarországról, 

Ukrajnából, a Felvidékről, de Horvátországból, Angliából, Írországból, Skóciából hallgatják Isten 

igéjét. Mert tulajdonképpen ennek az evangelizációs sorozatnak elsődleges célja az testvéreim, 

hogy mindazok, akik hallják az igét, megtérjenek és éljenek. Ez az Istennek a szándéka. Ezért a ma 

esti szolgálatnak ezt a címet adtuk, hogy „Amikor az Úr visszajön, téged hogyan talál?” 

Lassan lejár a harmadik este is, három nap igei szolgálat. Hallgattuk Istennek az üzenetét, Istennek 

a szavát. Most ma este a nagy kérdés az, hogy ha elmúlik ez az evangelizáció, ez a sorozat, akkor a 

te életed változott-e az Isten igéje által? És, amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön, ha holnap jön 

vissza, akkor, ha jövő héten, akkor, ha egy év múlva jön vissza, akkor téged készen talál-e? Meg 

vagy-e térve? 

 

Testvérek, azt láttam, hogy ahogy egy évvel ezelőtt a koronavírus járvány megjelent közöttünk, 

három csoportra osztotta az embereket. 

Az első csoportba tartoztak azok az emberek, akik eddig jól megvoltak az Isten nélkül. Köszönik 

szépen, most is jól vannak, ma is nagyon jól megvannak az Isten nélkül, járvány ide vagy oda, 

koronavírus ide vagy oda. Isten nélkül éltek eddig, Isten nélkül élnek most is, és így fognak élni – 

ha nem térnek meg –  ezután is. 

A másik csoportba tartoztak az Istennek elhívott gyermekei. Az Istennek az a népe, akik Krisztusban 

vannak elrejtve, akiknek az életük el van rejtve Krisztusban. Az Istennek azon gyermekei, akik 

otthonukban igét olvastak a járvány alatt és előtt, akik imádkoztak, kapcsolatuk volt az Istennel, 

youtube-on szolgálatokat hallgattak, épültek, gyakorolták a testvéri közösséget, ápolták a 

kapcsolatokat egymással, hívő testvérekkel, és nem esett nehezükre az sem, ha a kenyeret kellett 

megtörni a családjukban, örömmel részesültek a megtört kenyérben. 
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És drága testvérek, a harmadik csoportba tartoztak a vallásosak. Na, ők aztán összezavarodtak, 

testvérek. Megütköztek, kapkodták a fejüket, méltatlankodtak. Bezáródott a templom ajtaja? Csak 

nyolcan vehetünk részt egy temetésen? A szabadban, az udvaron úrvacsora? Másfél méteres 

távolság egymástól a templompadban? Egyszer használatos pohár? Amióta az eszünket tudjuk, mi 

mind egy kehelyből vettük az úrvacsorát. Hogy hogy nem a lelkész osztja a kenyeret? És a 

házamban én adjak úrvacsorát a saját családomnak? 

Testvérek, előállt egy váratlan helyzet, és ki hogyan volt, úgy találta. Nevetségesnek tűnik ez a 

mondat a számodra? Jó, akkor elmondom neked a bölcs Salamon szavaival, Prédikátor 11,3: „Ha 

a fa ledől, le van dőlve.” 

Vagyis testvérek, ha a fa napkeletre dől le, akkor napkeleten van. Ha a fa napnyugatra dől, 

napnyugat felé, akkor napnyugaton van. Ha a fa ledőlt, a fa helyzetén már nem tudsz változtatni, 

hogy merre dől. A fát akkor lehet irányítani, hogy merre dőljön, amikor még a lábán van. „Ha a fa 

ledől, le van dőlve.” 

Jött a vírushelyzet, és ki hogyan volt, úgy találta. 

Testvéreim, így jön egyszer el, vissza az Úr Jézus Krisztus is. Váratlanul és akkor hiába kapkodsz. 

Akkor majd hiába futsz olajért. Akkor majd hiába próbálsz megtérni, ahogy vagy, úgy talál.  

Ennek az evangelizációs sorozatnak ez volt a vezértémája, hogy aki bújt, bújt, aki nem, nem, az Úr 

azt mondja, én jövök.  

 

Drága testvérek, a tegnap este Isten esélyt adott neked arra, hogy megtérj hozzá. Szeretném tőled 

nagyon komolyan megkérdezni ma este, a záró alkalmon, hogy az este éltél-e vele? Éltél-e azzal az 

eséllyel, amit Isten felkínált neked? Ugyanis sokan feltettük már a kérdést, hogy miért alakult ki ez 

a helyzet, ami most van? Bizonyára sokan feltettétek azt a kérdést, hogy miért van vihar az 

életemben? A ma esti igéből, Isten igéjéből a válasz a következő: Mert utazik a hajón 276 rab. 

Utazik egy hajón egy százados és az alárendelt katonák, római katonák. Utazik egy hajón a hajónak 

a legénysége, a kapitány, a kormányos, a hajószakács és a tengerészek. Testvérek, mi mindannyian 

egy hajóban utazunk. Nincs más hajó. Egy hajóban utazunk. És ezen a hajón, az igében, utazik egy 

bilincsbevert ember, az Istennek a szolgája, de Istennek az igéje nincsen bilincsbe verve. 

Ez a mai este is testvérek bizonyíték arra, hogy az Isten igéjét nem tudja megállítani a vírus sem! 

Az ég és a föld elmúlik, mondja Jézus Krisztus, de az én beszédem, az Istennek a beszéde az soha 

el nem múlik. Csakhogy drága testvérek, a vihar előtt, a hajón lévőknek kisebb gondjuk is nagyobb 

annál, hogy az igére figyeljenek. Eszük ágában sincsen Isten kijelentését meghallgatni. A százados 

inkább hallgat a kormányosra, meg a hajótulajdonosra, akinek ugye anyagi érdeke az, hogy a 

szállítmány eljusson a célba. A katonák hallgatnak a századosra, a tengerészek meg a hajó 

kapitányára. Egy valaki van a hajón, aki az Istenre hallgat. Egy valaki volt azon a hajón, aki az 

Istenre hallgatott. Szeretném tőled megkérdezni, hogy te kire hallgatsz? Te kire hallgatsz? Ki vezet 

téged? Ki után mész? 

Ézsaiás azt prófétálja Jézusról, hogy egy gyermek születik nekünk, és Ézsaiás azt mondja, hogy 

hívni fogják majd csodálatos tanácsosnak. Csodálatos tanácsos. Drága testvérek, nem tudom, 

tudjátok-e, hogy éppen Észak-Írországban, Belfastban, a fővárosban van a Titanic múzeum? 

Pontosan azon a helyen, ahol ezt az impozáns hajót megépítették több, mint 100 évvel ezelőtt. A 

múzeumot úgy építették meg, hogy hasonlítson a Titanicra. Emlékeztetőül. Ugyanis drága 

testvérek, a Titanicon az utolsó este, amikor elsüllyedt, a kapitány sorozatban kapta a jelentéseket 

a jéghegyekről. De, mivel a hajótulajdonos felkínálja neki azt a dicsőséget, hogy mi lenne, ha a hajó 

egy nappal hamarabb érkezne meg Amerikába, ezért a kapitány felfűttette maximumra a kazánokat, 

és elment lefeküdni. 

 

Testvérek, hiába mondja Pál, senki nem hallgat rá... 
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Nem tudom, hogy ha a testvérek ismerik azt a történetet, amikor egy vihar elsodor egy hőlégballont, 

és a hőlégballonnak a kosarában ott van két ember. Elsodorja őket a vihar, nem tudják, hogy hova 

keveredtek el, és amikor eláll a vihar, és kisüt a nap, akkor a két ember meglátja azt, hogy lent a 

mezőn emberek kaszálnak. És azt mondja az egyik a másiknak, hogy figyelj ide, ereszkedjünk le a 

hőlégballonnal annyira, hogy le tudjunk kiáltani nekik, kommunikálni tudjunk velük, és kérdezzük 

már meg, hogy mi hol vagyunk, hova keveredtünk el? És testvérek, le is engedik a hőlégballont, és 

amikor annyi távolságra kerülnek, hogy hallatszik a hang, lekiáltanak a mezőn dolgozó 

embereknek, hogy hé, testvérek, mondjátok már meg nekünk, hogy mi hol vagyunk? Felnéznek az 

emberek és az egyik felkiáltja nekik: drága testvérek, ti egy nagy hőlégballonnak a kosarában 

vagytok. Odafordul az egyik a másikhoz a hőlégballon kosarában, és azt mondja, te, ez lefogadom, 

lelkész volt. Azt kérdezi a másik, miből gondolod? Abból, feleli a másik, hogy minden, amit 

mondott, az igaz volt, csak mi nem tudunk semmit se kezdeni vele. Testvérek, miért nem tudunk 

kezdeni vele? 

Van egy történet itt, Erdélyben. Egy orvos, egy ügyvéd és egy lelkész elmennek együtt vadászni. 

Azért mondom ezt mosolyogva testvérek, mert az este is láttam, hogy több orvos testvérem hallgatta 

az evangelizációt. Köszöntjük Boldogékat, Nagy Alíz doktornőt. Aztán hallgatták ügyvédek, 

Puskás Attiláék, Ormóshegyi jogász testvérem és nagyon sok lelkész, ugye. Ráadásul Mudi Róbert, 

aki imádkozott, nagy vadász. Ferenczi Csaba, Orosz Csaba, Puskás Ferenc – ez is jó név; Puskás 

Ferenc, Kovács István, Meleg Attila, Sáfrány Zoltán testvérem Skóciából, Orbán László testvérem, 

Szegedi Gyula és még sorolhatnám a többieket. 

És elmennek, az orvos, az ügyvéd és a lelkész vadászni, és ahogy mennek az erdőben, a bozótból 

kiugrik egy őz. Gyorsan mind a hárman lekapják a puskát a vállukról, és rálőnek az őzre. Az őz 

elterül, s amikor hárman odamennek az őz mellé, akkor látják azt, hogy az őzzel tulajdonképpen 

egyetlen egy golyó végzett, egy golyó talált. És összevesznek az őz teteme fölött, hogy ki találta el 

az őzet, kié az őz? És nem tudnak megegyezni, és akkor azt mondja a lelkész, hogy figyeljetek ide, 

itt lent a székely faluban van egy öreg székely, az egy olyan jó helyszínelő, hogy feljön, és az 

megmondja nekünk, hogy ki találta el közülünk az őzet. Hívjuk fel? És azt mondja az orvos és az 

ügyvéd, hogy igen, hívjuk fel. Feljön az öreg székely, ránéz az őzre, és kategorikusan kijelenti, ezt 

kérem szépen a lelkész találta el. Az orvos és az ügyvéd lemered, azt mondják neki megdöbbenve, 

hogy maga biztos ebben? Én, kérem szépen száz százalékosan biztos vagyok benne. Hát honnan 

biztos ennyire a dolgában? Onnan, válaszolja az öreg székely, maguk nem látják, hogy az a golyó, 

ami az őzzel végzett, az őznek az egyik fülén bement, s a másik fülén azonnal ki is jött. Drága 

testvérek, ha az orvos, a doktor úr mond nekünk valamit, azonnal megyünk és betartjuk. 

Megvesszük a gyógyszereket, aztán otthon, szépen a szertárban elrendezzük őket, felírjuk, 

megcsináljuk a programot. Testvérek 20 csepp reggel, 20 csepp este, ezt evés előtt, ezt evés után. 

Betartjuk, amit az orvos mond. Ha valamit el akarunk rendezni a törvényszéken, egy hétig nem 

alszunk, akkor is megszerezzük a papírokat, eljárjuk, elintézzük és amit az ügyvéd mond, azt 

csináljuk.  

Amit a lelkész mond? Ja! Az az egyik fülemen be és a másik fülemen ki. 

 

Senki nem hallgat Pálra. Csakhogy testvérek, jön a vihar. Évekkel ezelőtt Margita mellett egy kis 

faluban szolgáltam Tótiban, és az ottlétemkor a parókián vezették a gáz- és vízvezetékeket. És egy 

régimódi, idősebb bácsi volt a mester, és nem tört a fal, vastag volt a parókiának a fala, nem tudták 

átvinni a csövet. És az öreg bácsi teljes nyugalommal, amikor a falakat nem lehetett törni, a 

lelkésznek mindig azt mondta, tiszteletes úr, ne nyugtalankodjon, jön Samu és segít. Néztem, hogy 

mikor jön Samu, és ki az a Samu, aki, ha nem törik a fal, akkor jön és segít? Hát, pár perc múlva 

rájöttem arra, hogy Samu a 10 kilós vaskalapács. Nem törik a fal? Semmi baj, jön Samu és segít. 

Törni fog. Rá egy pár napra meghívtak egy magyarországi kisvárosba, Marcaliba evangelizálni. És 

éppen úgy kerültem oda akkor, hogy beleesett március 15-e, és hát meghirdették a városban azt, 
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hogy jön egy erdélyi lelkész – kijött a televízió is – evangelizálni, és hát azért tanácsosoknak illik 

eljönni ilyenkor a templomba. És eljöttek a tanügyből is sokan. És este, amikor befejeződött az 

evangelizáció – hát, most úgy van szinte minden evangelizáció, hogy egy fél óra múlva fent van 

már a youtube-on, és vissza lehet nézni. Véget ért az evangelizáció, feltették a youtube-ra, és este a 

lelkésznek a felesége mutatja, hogy nézd csak Miklós, mit írt be a felvétel alá az egyik tanítónő? És 

olvasom a bejegyzést, amely így hangzott: Nagyon szép volt a mai este, de én nem változom, én 

nem változok. Mondom a tiszteletes asszonynak, de írd oda, hogy jön Samu! Jön Samu, testvérek! 

 

Amikor Jézus megsokasította a kenyeret és 5000 embernek pár kenyérből és pár halból asztalt 

terített; a kenyér-megsokasítási csoda a Szentírásban ezzel fejeződik be, hogy nem okultak a 

kenyerekből, mert kemény volt a szívük. 

Testvérek, mi okulunk a jóból, a van-ból, a kényelemből? Mi okulunk-e az Istennek az áldásából, 

és értékeljük, hálásak vagyunk azért, amit adott nekünk az Isten? Mert testvérek, ha nem okulunk a 

kenyerekből, akkor okulni fogunk a viharból, okulni fogunk a viharokból. És nézzétek meg, hogy 

a Szentírásban mind a két kenyér-megsokasítási csoda után, akkor is, amikor Jézus négyezernek, és 

akkor is, amikor Jézus az ötezernek ad enni; mind a két kenyér-megsokasítási csoda után következik 

egy vihar. 

Az első viharban Jézus alszik a hajóban, ott van. Felköltik, lecsendesíti a vihart, és azt kérdezik a 

tanítványok, hogy kicsoda ez, hogy a vihar is, meg a hullámok, meg a habok hallgatnak rá? Hát, 

kicsoda lehet testvérek, Joe Biden meg Angela Merkel… Mert, ha ők azt mondják, hogy ne legyen 

vihar ugye, akkor nem lesz vihar? Ki lehet ez, akire hallgat a tenger, meg a hab, a vihar. 

És a második viharban Jézus nincs a hajón, hanem a vízen megy hozzájuk, ekkor jár Péter a vízen 

Jézussal. És tudjátok, hogy mivel fejeződik be ez a történet? Hogy amikor Jézus Péterrel beszáll a 

hajóba, elcsendesedik a vihar, elül a szél, kisimul a tenger és a tanítványok letérdelnek a hajóba, és 

azt mondják: „Bizony, Isten Fia vagy!”  

Már nem azt kérdezik: kicsoda ez, hogy hallgatnak rá a hullámok és a vihar, és a vírus? Hanem, 

drága testvérek, azt mondják, hogy: Te vagy az Istennek a Fia! Úgy gondolom, drága testvérek, 

hogy minden vihart megér ez a felismerés. Sokan így tértünk meg, hogy az Isten adott egy vihart 

az életünkben, és nézzétek meg, hogy itt, amikor kitör a vihar, akkor a legénység, a hajón lévők 

kidobálják a rakományt, a felszerelést a hajóból, a saját kezükkel kidobálnak mindent. Még a 

mentőcsónakot is levágják és elengedik, hogy vigye a vihar. A vihar elvégezte azt, hogy Pál 

beszélhessen, és Pált meghallgassák.  

 

Amikor 21 évvel ezelőtt Hátszegre jöttünk, az egyik szórvány-gyülekezetünkben gyülekezeti tag 

volt egy orvos. Egy pragmatikus, határozott, kimért férfi volt. Engem akkor égetett a missziónak a 

tüze, és megpróbáltam az evangéliummal közeledni hozzá, de kategorikusan elutasított. Amikor, 

emlékszem, éppen a Titanic-ról egy „Éjféli Kiáltás” szórólapot ajándékoztam neki, akkor, mint a 

ló, akit a lódarázs megcsípett, úgy horkant fel. De rendszeresen járt az istentiszteletre, amikor 

kellett, odatette a vállát, hallgatta az igét, tisztességtudó volt velem, a feleségemmel. És nekem 

pedig azt mondta az Úr akkor, hogy ne nyomuljak nála, legyek csendben, türelemmel és alázattal, 

és én megfogadtam az Úrnak a tanácsát. 4 év telt el, amikor egy istentisztelet után elmondta azt, 

hogy műtétre készül és az orvoskollégái 50-50%-ot jósoltak neki az életben maradásra. És 

elmondta, hogy tudja, mivel jár ez a műtét, és ő készül, hogy nem biztos, hogy vissza fog jönni. 

Testvérek, ekkor történt meg az, ami 21 éve soha nem történt meg a hátszegi szórvány-

gyülekezetekben, bár nagyon sokatokat meglátogattalak, és sokat utaztam, és sokat szolgáltam 

idegenben, de a hátszegi szórvány-gyülekezetben a 21 év alatt egyetlen egy istentisztelet sem 

maradt el, mindegyik meg volt tartva, még a hétköznapi bűnbánati istentisztelet is. Ezen a héten is, 

minden este, Hátszegen, bűnbánati istentiszteletek voltak, és holnap úrvacsoraosztás lesz. És 

testvérek, soha nem késtem, de egy alkalommal a gyülekezetbe menet, egy rossz, régi, fekete 
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Daciánk volt, feleségemmel, Etelkával, ahhogy mentünk ki az úton, az autó a hóban elromlott, meg 

kellett álljunk. Megállott egy román család, lehúzott az út szélére mellettünk, és a férfi egy óra alatt 

megjavította az autót. Éppen akkor érkeztem a templom elé, amikor a 4 lelkes gyülekezet már 50 

méterre volt a templomtól, mentek haza. Utánuk siettem, megköszöntem, hogy téli időben vártak 

utánam egy órát, elmondtam, hogy miért késtem. Akkor azt mondtam, hogy most már nem hívom 

vissza őket a templomba, hanem azt fogjuk csinálni, ha már eljöttem ide közétek, akkor 

meglátogatlak benneteket otthon a családban. És testvérek, eljutottam az orvoshoz, s ez az orvos ott 

a házában teljesen megnyílt előttem és az Isten előtt. Olyan volt testvérek, mint egy 6 éves gyerek. 

Hallgatta az igét, fogadta a tanácsot, együtt imádkoztunk, imádkoztam, aztán felálltunk és eljöttünk. 

Két hét sem telt el, értesítettek, hogy menjünk, meghalt, temetés lesz. Nagy temetése volt, mindenki 

ismerte a környéken.  

Drága testvérek, én hiszem azt, hogy elkészült a hazamenetelre, az Úrhoz való menetelre. A vihar 

az életében készítette fel erre. 

 

Jön a vihar, testvérek. 14 nap éhezés, s amikor a hajón már mindenki feladja a reményt, akkor jön 

el Pálnak az ideje, akkor lehet beszélni. És mindenki, a kapitány, a kormányos, a hajószakács, a 

tengerészek, a százados, a római légiósok, rabtartók és a 276 rab, most figyelemmel hallgat arra, 

hogy: mit mond Pál a viharban? Pál a viharban azt mondja: jó lett volna emberek, ha hallgattok a 

jó szóra, és nem indultok el erre az útra, elkerülhettük volna ezt a vihart! 

Drága testvérek, idáig más vallás is eljutott, például a taoizmus, Konfuciusz. A taoista tanításban a 

taoista tan a nem cselekvést tanítja. Nem cselekvés, aminek a lényege, lám-lám, ha nem csináltad 

volna ezt vagy azt,  ha jó fiú lettél volna, akkor most nem jutottál volna ide.  

Nem tudom, ismerik-e a testvérek azt a történetet, amikor egy ember beesik egy mély verembe, és 

jönnek el a verem mellett, mennek el a nagy vallásalapítók is, és megy el Konfuciusz és azt mondja: 

na látod, látod, ha hallgattál volna a jó szóra, és a jó úton jártál volna, akkor nem estél volna bele 

ebbe a gödörbe! Jön Buddha, meglátja a veremben ülő nyomorult embert és azt mondja, hogy: ülj 

le nyugodtan, jógázzál, meditálj, és aztán majd az Isten megsegít téged! Jön a hindu és azt mondja: 

húzd ki magadat! A hinduizmus elterjedt a magyar területen is. Van egy ilyen közmondás, ami 

nagyon rossz közmondás: segíts magadon, akkor az Isten is segít!  

Drága testvérek, azért rossz ez, mert én tudom az életemből, rajtam akkor segített Isten, amikor már 

nem tudtam magamon segíteni. Jönnek testvérek a pozitív gondolkozással, és azt mondják: nem 

kell elkeseredni, optimista kell lenni, minden megoldódik. Testvérek, egyedül Jézus az, aki megy 

el a gödör mellett, az életed mellett, és meglát a mélyben és benyújtja a kezét, s ha nem tudod elérni 

a kezet, akkor Ő megy be a gödörbe. Bemegy a gödörbe, és azt mondja: állj a vállamra!  

A mai ige az útmutató kalauzból, annyira örültem neki, aláhúztam 4 szót benne: „Az Úr maga 

szabadította meg őket, szeretetével és könyörületével, Ő váltotta meg őket, felkarolta és hordozta 

őket, ősidőktől fogva”. Ézsaiás 63,9 és az újszövetségi ige a Lukács 15,5: „És, ha megtalálta az 

elveszett juhot, felveszi a vállára örömében”. 

És a 6 szó, amit a ma reggeli igében aláhúztam: megszabadította őket, megváltotta őket, felkarolta, 

hordozta, megtalálta, felveszi a vállára. Micsoda csodálatos dolog testvérek, egy nap úgy kezdődik, 

hogy Isten azt mondja, hogy hordoz téged. Bemászik melléd a gödörbe, odatartja a kezét, hogy lépj 

bele, mássz rá a vállára, és szabadulj ki a gödörből, hordoz téged, egyedül Jézus az, aki 

megszabadíthat. Isten nem áll meg annál, aminél a taoizmus: na, látod, látod! Azt mondja Pál, hogy 

el lehetett volna kerülni, de én most is azt mondom nektek testvérek, akik halljátok az igét ma este, 

az evangélizációt, és reménytelen a helyzeted, és szomorú vagy és el vagy csüggedve, és feladtad 

és lemondtál a szabadításról, a reménységről, azzal biztatlak, amit Isten igéje mond: én most is azt 

mondom nektek, hogy jó reménységgel legyetek a ti életetek felől. Miért? - azért, mert az este 

előmbe állt annak az Istennek az az angyala, akié én vagyok, akinek én szolgálok. 
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Drága testvér, te kié vagy? Ez egy nagyon komoly kérdés ma este feléd. Te kié vagy? Tudja a 

családod, hogy te kié vagy? A szomszédaid a környezetedben, ahol élsz, a gyülekezetben tudják, 

hogy kié vagy? Ismerek testvérek lelkészeket, akik 25 éve szolgálnak a gyülekezetben, de még 

egyszer sem mondták el azt a gyülekezetnek, hogy hogy lettek az Úré. Kérdés az, hogy: az Övéi? 

Te kié vagy?  

 

Egyszer, az egyik lelkipásztor testvéremnek, a városi gyülekezetben szolgált, nyitva maradt a 

kapuajtó, és az 5 éves kislánya kiment, s elkezdett sétálni a városba. És eljutott a temetőig, meglátta 

a temető bejáratát, megismerte, hogy ő az édesapjával már járt ezen a helyen. A temető kapunál 

lévő egyik sírkőre leült, és ott várakozott. Az arra haladóknak feltűnt az 5 éves kislány, hogy már 

több ideje ott van, s odamentek hozzá, megszólították és azt kérdezték tőle, hogy: kicsi, te kié vagy? 

S a kislány ártatlan szemmel felnézett az emberekre, és csak annyit mondott: az édesapámé. 

És akármit kérdeztek az emberek tőle, ő csak egyet tudott, hogy ő az édesapjáé. Aztán odakerültek 

gyülekezeti tagok, megismerték és hazakerült a kislány. De, te tudod-e azt, amit ez a gyerek tudott: 

hogy én az édes Atyámé vagyok? Kié vagy? Hiszed-e azt valójában, amit a Káté mond, hogy: mind 

testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, én nem önmagamé vagyok, hanem az én Uramé, 

Jézus Krisztusé, aki engem megváltott drága vérével. Hiszed-e azt, amit Pál mond az egyik 

gyülekezetnek, hogy: „testvérek, ha élünk, akkor az Úrnak élünk.” Neki élsz? 

„És hogyha meghalunk, az Úrnak halunk meg, ezért, akár éljünk, akár meghaljunk, az Úréi 

vagyunk.” 

 

Az este elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, és adott nekem 

négy ígéretet. Az egyik ígéret az, hogy nem veszik el egy lélek sem a hajón.  

Drága testvérek, mosolygok, mert tegnap este 272 laptop volt rácsatlakozva az evangélizációra, 

most látom, hogy 2 híján 300. Azon a hajón, amelyen Pál utazott, 276 fogoly utazott, a katonák és 

a legénység. Lehet, hogy éppen 2 híján 300-an voltak. És Pál azt az ígéretet kapja először, hogy 

senki, aki a hajón van, nem veszik el.  

A második ígérete Istennek, amit Pálnak ad, az az, hogy viszont a hajó elveszik.  

A harmadik ígéret az, hogy neki a császár elé kell álljon. 

A negyedik pedig ez, hogy egy szigetre kell kivetődjenek. S testvérek, az az érdekes, hogy mind a 

négy ígéret 100%-ban teljesül. Nincs olyan, hogy fifti-fifti, kettő igen, kettő nem. Még csak olyan 

sincs, hogy három igen és egy nem. Vagy egy igen és három nem.  

 

Meg szeretném ma este tőled kérdezni, hogy: neked van-e ígéreted az Úrtól? Válaszolj most erre! 

Nektek, akik hallgatjátok ma este az igét, van-e konkrét ígéreted az Úrtól? És mi az az ígéret? 

Az este hallottuk a nagy ígéretet: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te is, és a te házad 

népe is.” Hiszed-e ezt, magadra nézve, gyermekeidre nézve, az unokáidra nézve, az utódaidra nézve 

nemzedékről nemzedékre. Higgy Jézusban, és üdvözülsz te is, és a te házad népe is. Van-e ígéreted? 

Testvérek, mit ígért az Isten nektek Észak-Írországban? Mit ígért neked az Isten Torontóban? Mit 

ígért nektek az Isten Szlovákiában, Felvidéken? Mit ígért neked az Isten Skóciában? Mert Csaba 

testvérem, mint az észak-ír gyülekezetnek a kántora és mindenese, mondta, hogy megkért 

lelkészeket, hogy segítsenek, és azok azt mondták ott Észak- Írországban, hogy nincs rá energiájuk, 

nincs rá idejük. S éppen Csaba mondta, hogy semmi gond, nem is baj, ha valaki nem kapott erre 

elhívást, akkor ne is tegye.  

Drága testvérek, senki ne fogjon úgy neki missziózni és semminek, ha nincs ígérete arra a dologra 

nézve az Istentől. Úgy fogtok járni, mint Izráel az ígéret földjének a határán, hogy bementek, de 

futtok is vissza majd, mert megkergetnek benneteket. Mivel Isten nem ígérte azt, hogy győzni 

fogtok és akkor fogjátok elfoglalni.  
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Van-e ígérete az Istennek a számodra és hiszed-e, amit az Isten ígért? Annyira megdöbbentett 

testvéreim az, amikor olvastam a Szentírásból Dávidnak és Góliátnak a harcát. Ott áll a két sereg a 

két domboldalon egymással szemben, a filiszteusok és Izráel, és kiáll Góliát és provokál, kiabál, és 

senki nem mer vele megütközni, csak egy zömök, piros pozsgás, jóképű fiatal srác, 162 cm, 

Dávidnak hívják. És ott van közöttük a völgy, s az ige arról beszél, hogy a völgyet átszeli egy patak. 

Senki se veszi észre a patakot a völgyben, senki se figyel rá, hogy ott folyik egy patak közöttük, 

csak Dávid. Pedig, testvérek, a megoldás a pataknak a medrében volt. Le kellett ereszkedni a 

pataknak a medrébe és le kellett hajolni. És Dávid leereszkedik, lehajol a patak medrébe, ki se 

látszik belőle a feje, és felvesz a patak medréből 5 sima követ, s beteszi a pásztortáskájába. Ennyihez 

volt hite Dávidnak. 

Jób könyve azt mondja, hogy Isten a patak sima köveit tette fegyvereivé, használhatóvá. A kövek 

igék, ígéretek. S annyira különös, hogy nem kellett 5 kő. Elég volt az első, hogy elrepüljön és pont 

ott találta el Góliátot, ahol neki az akhileuszi sarka volt, az egyedüli sebezhető helyre ment a kő. 

Nem kellett 5 kő, elég volt az első és talált. 

Drága testvérek, szeretném megosztani veletek, hogy valahányszor nyomorúságomban az Istenhez 

kiáltottam, és hivatkoztam az ígéreteire, nekem is vannak köveim, és mindig elég volt Góliáttal 

szemben az első kő. Ahhogy az első ígéretet megemlítettem Istennek, ahogy előhoztam, ahogy 

emlékeztettem arra, hogy mit ígért nekem, hogy ha én ide lejövök, pillanatok alatt oldódott a 

feszültség, a szorongás, megszűnt a félelem, testvéreim, és békesség áradt bennem el. Biztonság az 

Isten jelenléte, az Istennek az ereje. 

Abban a pillanatban, ahhogy Dávid lehajol a patakba, a harcnak a kimenetele eldől. Kész a 

győzelem, mert ezt a követ az Isten irányítja, és ezzel a kővel tudja legyőzni Dávid Góliátot. 

 

Drága testvérek, Pálnak, amit Isten ígért, ez volt, hogy: Pál, neked a császár elé kell állnod! Tehát, 

Pál tudta azt, hogy ő nem veszhet el ebben a viharban, nem pusztulhat el, utána igen. De addig, 

amíg el nem végezzük itt a földön, amit az Isten ránk bízott, addig nem fogunk elpusztulni, mert: 

neked a császár elé kell, ez a szent „kell”, hogy neked egyszer el kell végezned, amit az Isten rád 

bízott, addig nem mehetsz el. 

A második ígéret, amit Pál kap, az az, hogy Isten neked adta ajándékba mindazokat, akik veled 

utaznak a hajón. 

Drága testvérek, évekkel ezelőtt Hátszegen volt egy „tüzes nap”, 650-en voltunk jelen, s annyira 

áldásos volt, hogy eljött a csendes napra, a „tüzes napra” bizonyságot tenni egy olyan testvérem, 

aki, mikor én megtértem, ő egy körzeti rádiónak volt az igazgatója, és két éven keresztül állandóan 

gúnyolódások, sértegetések, bántások mentek a rádióban a megtérésemről, a megtérésem miatt. És 

ez a testvérem nyomorúságba jutott, alkoholista lett, és elkerült Erdélybe a „gyógyítóra”, és már 

nem tudom, hogy kitől, valakitől meghallottam, hogy ő ott van, és elkezdtem érte imádkozni. Isten 

a szívemre helyezte, hogy imádkozzak ezért az emberért. S egyszer csak jött az örömhír, hogy 

megtért, átadta az életét Jézus Krisztusnak. És  lejött Hátszegre, a „tüzes napra”, és elmondta azt, 

hogy ő miket követett el ellenem, amikor még a világban volt, elmondta, hogy hogy tért meg. Én 

ott ültem a padban, és könnyes szemmel hallgattam ezt az embert, aki aztán később velem jött 

Erdély különböző helyeire és bizonyságot tett gyülekezetekben. Hallgattam könnyes szemmel ezt 

az embert, és azt mondtam: Uram, egyet kérek, minden évben nekem a túlsó oldalról, egyiptomból 

adj egy ilyen embert, olyat, aki ellenségem volt miattad, aki gyalázott, akit felbújtottak a papok,  

adjál nekem ajándékba minden évben egy ilyen embert, aki megtér! 

Ma este nektek szeretném elmondani, hogy én ajándékba kaptalak titeket ma este, az Istentől. És 

szeretném üzenni nektek, hogy senki nem veszik el közületek. Miért? Az előző gyülekezetemben 

megtért egy fiatal lány, és egy kísértésben, életének egy pillanatában, egy marék gyógyszert vett 

be, hogy öngyilkos legyen. Megtalálták, kimosták, elmentem hozzá, leültem az ágy szélére, és azt 

mondtam, hogy: nézd, hiába próbálkozol, úgy sem fog sikerülni, felkötöd magad, leszakad a kötél, 
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eltörik a gerenda, felvágod az ereidet, megtalálnak. S rám nézett és megdöbbenve azt kérdezte, 

hogy: miért? Mondom azért, mert én ott voltam, amikor az életedet átadtad Jézusnak, és lehetetlen 

az, hogy elsüllyedjen az a hajó, amelyikben ott van Jézus. Ad absurdum, testvérek, nonszensz! Nem 

süllyedhet el az a hajó, amelyikben ott van Jézus. Ma este kérdezem újra tőled: benned van-e Jézus, 

él-e benned Jézus? Befogadtátok-e már Jézus Krisztust? 

Ma este, ha lejár az evangélizáció, maradjatok ott a széken, a kanapén, ahol ültök, az ágyon, 

csendességben és kérdezzétek meg magatokat őszintén, komolyan: befogadtam-e már Jézus 

Krisztust az életembe? Mert testvérek, hogy ha igen, akkor nem vész el a hajó. Nem süllyed el a 

hajó, nem vész el senki, egy lélek sem, aki a hajón van, mert az Isten téged ajándékba adott a Fiúnak. 

„És aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Akiben pedig nincsen meg az Istennek a Fia, abban az 

élet sincs meg.” Egy lélek sem vész el ma este. 

Viszont, a harmadik ígéret testvérek, az az, hogy a hajó viszont elvész.  

Szeretném nektek elmondani, hogy elvész a református hajó is, elveszik a baptista hajó is, elveszik 

a szabadkeresztyén hajó is, elveszik az evangélikus hajó is. A hajók el fognak veszni.  

Ne a hajóba bízz! Ne a hajóba kapaszkodj, mert a hajó nem tart meg! A hajó nem tart meg. A 

vallásod nem tart meg. A felekezeted nem tart meg. 

Nem igaz az, és valahol mégis igaz, amit az ősatyák mondtak, hogy az egyházon kívül nincs 

üdvösség. Tudjátok, hogy miért mondták? Mert van látható egyház és van láthatatlan egyház. A 

látható egyház mind el fog veszni. A láthatatlan egyház, az Istennek az országa, megmarad örökké, 

és megmaradnak mindazok is, akik Őhozzá tartoznak. 

És végül, drága testvérek, a negyedik ígéret az, hogy egy szigetre kell kivetődni. Vagyis, Isten a 

mindennapi életbe konkrét útmutatást ad. Nem azt mondja, hogy szárazföldre jutnak, nem azt 

mondja, hogy félszigetre, hanem Isten konkrétan megmondja azt, hogy hova fognak jutni, hova 

fognak kerülni.  

 

Testvérek, a vihar azért történik, mert a hajón utazik 276 ember. És ez a 276 ember úgy kell 

megérkezzen Rómába majd, némelyek az arénába, mások rabszolgának a gályákra, mások 

rabszolgának a római szenátoroknak, ez a 276 ember úgy kell megérkezzen Rómába, hogy 

bizonyságtevő legyen. Reszkess Róma! Reszkess Róma, mert érkezik 300 ember a hajón! Jaj neked!  

Valaki egyszer azt kérdezte tőlem, hogy tiszteletes úr, egy örökkévalóságban mit csinálunk a 

mennyben? Azt mondtam neki, hogy filmeket nézünk. Isten nekünk le fogja vetíteni azt, amikor Pál 

Néró elé állt. Neked a császár elé kell állni! Ez nincs benne a Bibliában, hogy mi történt Néró előtt, 

mit mondott Pál? De egyben biztos vagyok, testvérek, hogy Néró levette a szemüvegét, amikor Pál 

azt mondta neki, hogy nem ő a Deus Imperator, hanem Jézus. Nem ő a mindenható Isten, amit a 

császárkultusz Rómában magának revendikált, hanem az Úr Jézus Krisztus. Na, szeretném meglátni 

majd, hogy mit csinált Néró? S az Isten meg fogja nekünk mutatni. 

De testvérek, 276 bizonyságtevő megy ki, akik elmondják, hogy ki így, ki úgy, én egy deszkába 

kapaszkodtam, én így, én úgy, de megszabadultam a vihartól.  

Micsoda áldás lenne a magyar nemzetünk számára, ha ma este mindazok, akik a 300 laptop előtt 

hallgatták az Isten igéjét, bátor bizonyságtevői lennétek az Istennek. Ha kimennétek holnaptól 

kezdve Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken, Szibériában, Angliában, Skóciában, Kanadában, 

Németországban és bátran vállalnátok a Krisztusról való beszédet, a bizonyságtételt, az 

evangéliumnak a hirdetését. 

Lehet, hogy te is azt mondod, amit egy filmben láttam, amikor Pált viszik kivégezni, viszik 

lefejezni, mint római polgárt és a hagyomány szerint a halála előtt, a kivégzése előtt még 

megengedik, hogy találkozzon Péterrel. És Péter bátorítja, bíztatja, s ahogy Pált vezetik el, Pál az 

ajtóban félve megfordul és azt mondja, azt kiáltja Péternek: Péter, félek! Péter ránéz, s kiáltja neki: 

ne felejtsd el, hogy azon az éjszakán Jézus is félt! Ne felejtsd el, hogy nagycsütörtök éjszaka Jézus 

is vért verítékezett, de ment, de ment, ne félj! Ne félj, mert előtted fog menni, és elődbe fog állni az 
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az Isten, akié vagy, és nem fog téged magadra hagyni, akkor sem, ha a császár elé kell menni, nem 

fog magadra hagyni akkor sem, ha az onkológiára kell menni, nem fog magadra hagyni akkor sem, 

ha oroszlánok közé kell bemenni! Az Isten, aki benned él és akit befogadtál, örökre veled fog 

maradni a hajón. Ha majd ott leszel egy faluban, egy városban, és mindenki ellened lesz, és senki 

sem fog melletted lenni, ne felejtsd el, hogy Isten az oldaladon áll, és nem fogsz elveszni mindaddig, 

amíg el nem végzed azt a küldetést, azt a feladatot, amiért az Isten téged teremtett, amiért az Isten 

könyörült rajtad, és amin Isten hordozott téged. 

 

Drága testvérek, sokan holnap úrvacsora közösségbe készülünk, úrasztalához járulunk, böjtfő 

ünnepe, 40 nap nagypéntek előtt, kezdődik a 40 napos böjt, Úrra figyelés. Azt szeretném, hogy úgy 

járuljatok Isten elé, úgy járuljatok az Úrnak a színe elé, hogy kapaszkodjatok bele az Ő ígéretébe, 

és abba, amit Pál mond, hogy: „jó reménységgel legyetek, a ti életetek felől, mert az Istennek az 

ígéretei igazak, és ámenek”, és az Isten meg fog téged tartani, az Ő fiáért, az Úr Jézus Krisztusért, 

az Úr Jézus Krisztusban, életed minden napján, amíg haza megyünk. 

 

Testvérek, még egyszer a kérdés: amikor visszajön, akkor téged hogyan talál? Ha ma este jön vissza, 

ha 12 óráig visszajön, ma éjfélig, kiáltás hangzik, nagyon nagy szeretettel kérdezem tőled: készen 

vagy-e, el vagy készülve, meg vannak bocsátva a bűneid, letetted az életed Jézus kezébe, van-e 

neked örök életed, hova mész, merre dől a fa? 

Mert, ahogy jött a vírus egyből, váratlanul és felfordított mindent, úgy jön el majd egy nap az Úr, 

és akkor nem lehet kapkodni, ahogy vagy, úgy leszel. 

Ezért kérlek, hogy ma este, az Úr előtt, ebben a csendben, az ige hallgatása után, ha még nem tetted 

meg, ha egyedül vagy, térdelj oda az ágyad mellé, borulj le az Isten előtt, a kanapéd mellett, a széked 

előtt, térdelj most le és velem együtt mondd el ezt az imádságot, add oda a szívedet, életedet Jézus 

Krisztusnak, és Ő fel fog emelni téged, és hordozni fog, és megszabadít téged, és megvált, és mint 

az elveszett bárányt felveszi a vállára, és örömében viszi haza. 

Szerezz ma este örömet Jézusnak azzal, hogy engedd neki meg azt, hogy megtaláljon téged, 

felvegyen és hazavigyen.  

Ámen. 

 

Csendesedjünk el testvérek, s hogyha van valaki közöttetek ma este, aki most szeretné átadni az 

életét Jézusnak, most jött el számára az a pillanat, amikor az Úr megszólította őt, és érzi a 

Szentléleknek a jelenlétét, és szeretné biztonságba vinni az életét, szeretné behívni a szívébe az 

Urat, behívni a házába, az otthonába, a házasságába, a családjába, akkor kérlek téged, hogy most 

nyisd meg a szívedet Isten előtt, tárd ki a szívedet az Úr előtt, és velem együtt imádságban hívd be 

Őt ma este! 

Úr Jézus Krisztus, leborulok a Te fenséges, nagyságos, csodálatos lényed, személyed előtt, és 

magasztallak téged, dicsőítelek és áldalak téged, véres trónon uralkodó, örökkévaló Király, mert Úr 

és Isten vagy, és nincsen rajtad kívül más senki. Uram, meghajtom a térdeimet előtted, meghajtom 

Uram a vastag nyakamat előtted, s megalázom magamat előtted és behívlak téged az életembe! 

Kinyitom a szívemet előtted ma este, és kérlek Úr Jézus Krisztus, hogy jöjj és lakozz bennem 

örökké! Uram, szükségem van ma este rád, ott vagyok a gödörnek az alján! Uram, kétségbe vagyok 

esve egyedül a gondolataimmal, a terhemmel, a betegségemmel, a magányommal, a 

sikertelenségemmel, a kilátástalanságommal, jobban, mint bármikor valaha, szükségem van arra, 

hogy jöjj és segíts rajtam! Jézus hívlak és kérlek, hogy ne a problémáimat vedd el, hanem a 

bűnömet, ami miatt a problémáim vannak. A bűnömtől szabadíts meg Uram, és elődbe hozom a 

bűneimet, Te látod azokat, leteszem elébed, paráznaságomat, hazugságomat, a lopásaimat, az 

irigységet, a gyűlöletet, a haragot, az indulatot, az indulatos szívemet, a pletykáló számat, a 

hiábavaló beszédeimet, mindazokat, amik romlott, rothadt szívemből származnak. Megvallom 
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előtted és kérlek, bocsásd meg és töröld el azokat az Úr Jézus Krisztus vére által, mossál meg engem 

ma este, és öltöztess fel új ruhába, fehér, mennyei ruhába. Várom Uram a Te ígéreteidet. Könyörülj 

meg a házam népén, a családomon, az utódaimon, a gyermekeimen, az unokáimért imádkozom, az 

ő megtérésükért, de imádkozom Uram a gyülekezetemért, a gyülekezetben azokért, akik majd az 

én szavamra hisznek benned, könyörülj meg rajtuk, hogy egyek legyenek veled, és egyek legyenek 

velem, a testvéreim lehessenek, még a legnagyobb ellenségeim is. Uram, elődbe visszük az észak-

ír magyar közösséget, de az íreket is Uram, hogy jusson el hozzájuk az evangélium, s Uram, amikor 

megharsan a kürt, akkor gyűljenek egybe. Imádkozunk a skóciai magyar testvéreinkért, a kanadai 

testvéreinkért, Bécsben a gyülekezetért, Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Újvidéken, a 

Vajdaságban, Szerbiában szétszórtakért, és imádkozunk az anyaországért, a nemzetünkért, a 

népünkért Uram, hogy könyörülj meg rajta, és add a megtérésnek a Lelkét. Uram azért imádkozunk, 

ami a Te célod is, hogy egy ember se vesszen el. Köszönjük, hogy azért jöttél, és az a célod, hogy 

mindenek eljussanak a megtérésre. Köszönjük neked, hogy erre használtad fel ezt a három estét, 

ezeket az alkalmakat, köszönjük, hogy előtted állhattunk, hallhattuk a Te igédet. Azért könyörgünk 

ma este Uram, hogy gyümölcsöt teremjen a mi szívünkben először, aztán mindazok szívében, akik 

velünk együtt hallották az evangéliumot. Áldunk és magasztalunk és kérünk, hogy maradj Istenünk, 

mindaddig, amíg visszajössz Uram és segíts, hogy készen legyünk a Te eljöveteledkor.   

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 nékünk 

ma és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy 

minket a 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 is 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 örökkön örökké.”  

Ámen. 


