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Amikor a térdek reszketni kezdenek! 

Oszlopa vagy Isten országának, lehet-e számítani rád valamiben? 3/1. 

(Dániel 5,18-23) 
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„Bétölt az idő, és egészen közel van már az Isten országa; térjetek meg és higgyetek az 

evangéliumban!”   

Ámen. 

 

Drága testvérek, felolvasom az élő Istennek a szavát, amelyen keresztül szólni fog ma este 

hozzánk az Úr, a Dániel könyve 5. fejezetének 18. versétől a 24-ig terjedő verseket, és az ige 

felolvasása után megkérem Babos Márton testvéremet Kolozsvárról és Pándi Szekeres Anna 

testvéremet, egykori magyar tanárnőmet Sárospatakról, hogy az igeolvasás után szólítani fogom 

őket, kérjenek áldást a ma esti alkalomra, a ma esti együttlétre. 

Hallgassuk Isten igéjét: 

 

Dániel 5,18-24 „Ó, király! A felséges Isten királyságot, nagyságot, méltóságot és dicsőséget 

adott atyádnak, Nebukadneccarnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek 

tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart; 

fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De, amikor a szíve fölfuvalkodott, és gőgösen 

megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az 

emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. A vadszamarak között 

tanyázott, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg el nem ismerte, hogy 

az emberek királyságán a Felséges Isten uralkodik, és ő azt ülteti trónra, akit akar. De te, 

Bélsaccar, aki a fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad.  A menny Ura fölé 

helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú 

embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, 

rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak, és semmit 

sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és minden utad, nem dicsőítetted. 

Ezért küldte ő ezt a kezet, és íratta föl ezt az írást.” 

Dániel 5,5-6 „A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő 

gondolatai támadtak, dereka elernyedt, és még a térdei is reszkettek.” 

 

Most kérem az imádkozókat, hogy kérjenek áldást a ma estére, hívják segítségül az Urat, hogy 

legyen közöttünk és áldja meg a hallgatókat és engem is a szolgálatban. Csendesedjünk el és 

imádkozzunk: 

Mennyei édes Atyánk! Előtted állunk most is alázatos szívvel és nagy hálaadással szívünkben 

azért, hogy a Te kegyelmed ilyen nagy lehetőséget adott, hogy összehozott bennünket egy ilyen 

alkalomra. Magasztalunk téged, hogy a Te igédnek üzenete ma is személyre szabott. Köszönjük, 
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hogy Te követed életünk sorsát és elénkbe állsz, és megállítasz bennünket, és megszólítasz 

minket a Te élő igédnek a szavával azért, hogy megtéríts, hogy a Te utadra vezess bennünket, 

hogy életre vígy, az örök életre. Hálás vagyok azért, hogy ma este Miklós testvérünk által van 

számunkra, mindannyiunk számára külön-külön személyesen üzeneted. Ezért azt kérem, hogy 

áldd meg őt a Te Szentlelkednek erejével és világosságával a Te igédnek a továbbításában, hogy 

megérthessük mindannyian, mi a Te akaratod a mi életünkre nézve. Így áldd meg mindannyiunk 

szívét. Adj nyitottságot, készséget befogadni a Te igédet, hogy így áldottak legyünk, 

megmentettek legyünk és a tieid legyünk örökre. Könyörülj rajtunk és légy irgalmas, kérünk, 

Jézus Krisztus nevében. Ámen. 

 

Mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! Áldjuk és dicsőítjük a Te háromszoros szent 

nevedet, Uram, mert határokat, országhatárokat átlépve a Te kegyelmedből a technika 

segítségével össze tudsz minket kapcsolni, Uram. Hiszem, hogy áldást akarsz készíteni 

mindannyiunk számára. Megkérjük a Te áldott Szentlelkedet, légy közöttünk, Urunk! Adj szót 

Miklós testvérünk szájába, Uram, hogy az által erő és hatalom áradjon és megtöltse az életünket 

olyan útravalóval, ami csak tőled áradhat, ami csak tőled jöhet. Úr Jézus Krisztus, letesszük az 

életünket, a minket megkörnyékező bűnt, a terheket ide a lábaid elé. Köszönjük, hogy 

szólíthatunk téged, hívhatunk. Lépj be az életünkbe most ezen az estén is, légy itt köztünk a Te 

Lelked által. Mennyei édes Atyám, dicsőítem a nevedet, hogy adod a gépeket, a technikát és Te 

arra áldást akarsz és áldást tudsz adni. Szólj Miklós testvérünkön keresztül mindannyiunkhoz. 

Uram, védd meg ezeket a vonalakat most. Áldd meg és tedd áldássá a gépeken keresztül áradó 

hangot, amely mögött ott vagy, élő Úr Jézus Krisztus. Ámen. 

 

Drága testvérek! Szeretettel köszöntelek benneteket ezen az estén a mi Urunk, a názáreti Jézus 

Krisztus nevében! Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké az Ő anyaszentegyházában! 

Ma este úgy szolgálok közöttetek és úgy vagyok itt előttetek a feleségemmel, Etelkával együtt, 

hogy négy napja temettem el a szülőfalumban, Körösfőn az egyedüli testvéremet, Marikát 62 

éves korában. És úgy szolgálok előttetek ma este, hogy apósom a bánffyhunyadi kórházban élet-

halál harcot vív a vérveszteség miatt, és élet-halál harcot vívnak érte az orvosok és az 

asszisztensnők. És áldjuk az Istent azért a sok testvérért, és köszönjük mindazoknak a vérét, akik 

eljöttek az elmúlt napokban vért adni azért, hogy ő éljen. Úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus 

is az Ő vérét adta az Ő menyasszonyáért és egyházáért azért, hogy mi ne haljunk meg, hanem 

örök életünk legyen. Úgy szolgálok előttetek, mint ahogy az Ószövetségben az Úr szolgájáról 

mondja Istennek igéje, hogy „ki ne szenvedne, ha én nem szenvednék, és ki nem beteg, ha én 

nem vagyok az?” De szeretném neked elmondani, hogy ezek között a körülmények között is 

vigasztalást találtunk Istennek igéjében, aki a temetésen azzal az igével vigasztalt meg 

bennünket, hogy áldott az Isten a testvéremért, a családjáért, hogy hitre jutottak, a három gyereke 

is. Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja és az irgalmasságnak Atyja! Akit láttam, 

hogy hogy hordozza az erőtlenségében, a gyengeségében, a tehetetlenségében, a 

nyomorúságában a merev testével. De ez az Isten ragaszkodott ahhoz a szövetséghez a 

testvéremmel, amit ő még huszonéves fiatalasszonyként kötött vele. Az Isten nem maradt hűtlen 

ehhez a szövetséghez és betartotta az ígéretét, mert Ő az irgalmasságnak Atyja, aki hordoz 

bennünket minden nyomorúságunkban akkor, amikor mi már gyengék és tehetetlenek vagyunk, 

és megvigasztal minket, nyomorúságba esteket, hogy mi is vigasztalni tudjunk minden 

nyomorúságba estet azzal a vigasztalással, amellyel Krisztus vigasztal bennünket. És testvéreim, 

arra irányította Isten a figyelmemet, hogy mivel is vigasztalta Isten, mivel vigasztalta Krisztus 

az övéit, amikor azok megszomorodtak, mikor a kereszthaláláról és az Ő elmeneteléről beszélt. 

És elkezdtem keresni a Szentírásban azt, hogy mivel vigasztalta Jézus az övéit. És azt láttam, 

hogy az Ő vigasztaló szavai többnyire nem erre a földre irányultak. Nem azt mondta, hogy ne 
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féljetek és ne törődjetek, mert lesz ez jobb is itt majd, jóra fordul minden. Nem ezt mondta Jézus, 

hanem érdekes módon Jézus többnyire őket az örökkévalósággal, az örök élettel vigasztalta, 

azzal bátorította őket. A földiekről annyit mondott, hogy mindaddig, amíg eljön az a mennyei, 

addig elküldetik nektek a Szentlélek, és Ő megvigasztal majd titeket, megerősít, bátorítani fog, 

hogy ki tudjatok tartani egészen addig, ameddig én visszajövök.  

 

Ezért, drága testvérek, ennek az evangelizációs sorozatnak is a kezdetén szeretném elmondani 

újra, amit az első evangelizáció sorozat elején, hogy ennek a ma esti és ennek a hétvégi 

evangelizációnak is egyetlen egy célja van, mégpedig az, hogy az a nap készületlenül ne érjen 

titeket. Az a nap majd váratlanul jön el, hirtelen tör erre a világra, mint a szülési fájdalom a 

várandós asszonyra, és Isten igéje azt mondja, hogy senki sem menekül meg. Én pedig nektek 

azt mondom, hogy senkit sem láttam még mostanig az utolsó óráiban megtérni. Amikor egy 

hónappal ezelőtt megkaptam a második covid oltást, egy napig szinte lebénultam. Nem tudtam 

felkelni az ágyból, folyadékot se magamhoz venni az izomfájdalmaim miatt, és egy napon 

keresztül mást nem tudtam tenni, csak nyögni. Nyögtem, és két szót nem tudtam összerakni a 

fejemben, holott éppen egy covidban elhalt 62 éves férfit kellett volna temetni másnap, de 

egyszerűen csak nyögni tudtam. A nővéremet úgy temettük el, hogy egy negyedórával a halála 

előtt megitta a kis teáját, felült, hörgött egyet és aztán hazament, elment.  

A régi szerzeteseknek az ajtajaira ez volt felírva latinul: memento mori, ami magyarul azt jelenti, 

hogy gondolj a halálra! Gondolj arra, hogy egyszer menni kell, menned kell, egyszer meg kell 

állni az Úr előtt! És azért szeretném erre a figyelmeteket felhívni testvérek, mert egyik drága 

lelkipásztor barátom néhány hete megkapta a vírust, és egy email-ben írt egy levelet. A levelében 

azt írta, hogy olyan állapotba kerültem, hogy felkészültem a halálra. Utána jött egy fontos 

mondat: csak azon csodálkozom 58 évesen, hogy ezt miért nem tettem meg eddig. 

 

Tudjuk, hogy a koronavírusnak van egy mellékhatása, mivel fulladásos oxigénhiány 

mellékhatása egy ilyen betegség, és amikor az ember fullad, akkor pánikba esik, akkor félelem 

tör rá. Ennek a ma esti evangelizációnak ezt a címet adtuk, hogy amikor a térdek reszketni 

kezdenek. Amikor reszketni kezdenek a térdek. Mert Isten azt mondja, hogy jön egy nap, amikor 

Ő kimondja azt, hogy elég volt. Ennek a világnak addig lehet hőbörögnie, lehet méltatlankodni, 

lehet felfuvalkodni, meg lehet keményíteni a szívet, lehet okoskodni. Lehet ellentmondani Isten 

igéjének, lehet kommentálni, testvérek, az Istennek az igéjét, az Istennek a szavát, de jön 

mindegyikünk számára egy nap. Bizonyára ismeritek ezt az éneket, hogy ó érthetetlen kegyelem, 

mely rég utánam jársz. Szeretném nektek elmondani, hogy ez az érthetetlen kegyelem, amely 

rég utánad jár, ez nem véghetetlen kegyelem, véghetetlen türelem. A kegyelem véghetetlen azok 

számára, akik a kegyelemben vannak, akik megkapták az Istentől az ajándékot, a kegyelmet. De 

nem véghetetlen a kegyelem azok számára, akik a kegyelmi időt és az Istennek a kegyelmét arra 

használják, és azt gondolják, hogy vég nélkül lehet bármilyen gazságot, bűnt cselekedni, mert az 

Isten úgyis véghetetlen kegyelmű. Emlékeztetni szeretnélek titeket, testvérek, arra, hogy volt 

özönvíz. Az Istennek a kegyelmébe és szeretetébe belefért az özönvíz, az ítélet. Jött erre a 

világra, de az ige azt mondja, hogy „és Noé kegyelmet talált az Istennél.” Kegyelmet kapott az 

Istennél, az Isten könyörült rajta és az ő családján, mert félte az Istent. De eljött az a nap, Isten 

elhozta azt a napot, amikor özönvízzel borította el a földet. És Isten elhozza az ítéletnek azt a 

napját, amikor megítéli ezt a világot és megítéli ezt a földet.  

 

A ma esti igerészt, drága testvérek, egy különös estének, éjszakának a kontextusából olvastam 

fel. Ez az este, ez az éjszaka egy embernek, akit Belsazárnak hívtak, az utolsó éjszaka volt, az 

utolsó este. Dániel 5. fejezetében egy királynak a haláláról olvasunk, egy birodalomnak az 

összeomlásáról, megszűnéséről, amelyet így hívtak, hogy Babilon. És ez a hatalmas nagy 
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birodalom, nézzétek, egyetlen egy nap alatt, egyetlen egy éjszaka alatt omlik össze királyával, 

vezetőivel, polgáraival együtt. És hogyha megfigyeljük azt, hogy ezek az emberek az összeomlás 

estéjén mit csinálnak, mit tesznek, akkor megdöbbentő dolgot látunk. Ugyanis az összeomlás 

éjszakáján buliznak, mulatnak. Belsazár király összehívta ezer főrangú emberét feleségeikkel, 

ágyasaikkal együtt mulatni azon az éjszakán, amely az utolsó éjszakája volt. Nem tudom, hogyha 

figyeljük ma is a világban, hogy mivel vannak elfoglalva az anyaországban is a Megasztárosok, 

az X-Faktorosok, a szórakoztatóipar. A koronavírus járvány idején a legnagyobb gond ez: nem 

tudunk koncertezni. Nem tudunk nagy bulikat tartani, mint amilyeneket tartottunk, mert ránk jött 

a koronavírus. Bulizni kezdenek az utolsó éjszakán, pedig testvérek, már karanténban vannak, 

csak erről nem tudnak. Ugyanis Darius – Daraieosz – méd-perzsa király a seregével már 

körülkerítette Babilon városát, a függőkertet, az országot elfoglalta, és minden normális ember 

ilyenkor megerősíti az őrséget. Ez a király az őrség megerősítése helyett elbizakodott és 

felfuvalkodott. A Példabeszédek könyve szerint minden bukást és romlást ez előz meg: az 

elbizakodottság és a felfuvalkodottság. És ebben az elbizakodottságban és felfuvalkodottságban 

Belsazárnak van mersze provokálni a legyőzött Istent. Van mersze provokálni azt az Istent, aki 

engedte magát, testvérek, legyőzni a golgotai kereszten. Van mersze provokálni azt az Istent, aki 

engedte magát legyőzni Jákob által a Jabbók-révénél. Mit mond Belsazár? Az apám, 

Nebukadnezár legyőzte Izraelt, lerombolta Jeruzsálemet, felégette ennek az Istennek a 

templomát, fogságra hurcolta a népét, és még a templomban lévő úrasztali kelyheket, edényeket 

is elhozta ide Babilonba. Vagyis ezzel az Istennel lehet akármit csinálni, nincs következménye, 

nem lesz belőle semmi baj. Lehet az Istennel, templomával, népével, az edényeivel azt tenni, 

amit jónak látok. Nosza, használjuk a szent dolgokat profánra. Rendeletet ad, hogy hozzák elő a 

jeruzsálemi templomból elvitt szent edényeket, hogy a nőivel, feleségeivel, az ágyasaival, a 

vezető emberekkel abból igyák a bort. És testvérek, ebben a pillanatban történik valami. A palota 

fehér falán egy kéz kezd el írni, mert Isten kimondta ezt a mondatot azon az estén, hogy na most 

akkor elég volt, Belsazár.  

 

Van határ, testvérek. Sztálinnak is Isten megengedett dolgokat, profán dolgokat, szentségtelen 

dolgokat Isten papjaival, népével, emberekkel, de Isten egyszer kimondta Sztálin fölött is, hogy 

na most fiú, akkor elég volt. Isten megengedte a náciknak is, Hitlernek is azokat a borzadalmakat, 

amiket zsidókkal és nem zsidókkal követtek el, de Isten egyszer kimondta fölöttük is azt, hogy 

na fiúk, akkor most már elég volt. Van egy drága lelkipásztor testvérem Felvidéken, aki 

elmondta, hogy kilenc évig gyötrődött egy gyülekezetben, aztán most elkerült egy nagyobb, 

komoly hívő gyülekezetbe, de kilenc évig gyötrődött a volt gyülekezetében a gondnok miatt. 

Mindegyik presbitergyűlés után még három órán keresztül is ott ült az irodában és sírt, annyira 

megkeserítette ez az ember. Nem merte neki kimondani azt, hogy most már akkor elég. 9 év után 

ő ment el a gyülekezetből. Testvéreim, én itt Hátszegen kimondtam egyszer az egyházi vezetőim 

felé is, meg az egyházi alattvalóim felé is úgymond, amikor szükség volt azt, hogy most akkor 

jó, akkor most elég. És azt láttam, hogy ilyenkor lemered a világ. Lemered a világ, mert azt 

hiszik, hogy mindent megtehetnek veled és az Isten gyermekeivel. De nekem egyszer egy idős 

hívő erdélyi lelkipásztor azt mondta, hogy Miklós hívők vagyunk, de hülyék nem. Hívők 

vagyunk, de hülyék nem. Isten egyszer kimondta, testvérek, Belsazár élete fölött azt, hogy most 

akkor elég. És nézzétek, Belsazár feneke alól kirepül a párna, az arca elsárgul, riadttá a válik a 

tekintete, elkezd hisztériázni, rémület fogja el. És az ige azt mondja, ami a ma esti 

evangelizációnak a vezérgondolata: még a térdei is reszketni kezdtek, összeverődtek a térdei. 

Ígér fűt-fát, mint Nero a halála előtt, vagy mint a Sztálingrád című filmben a német tiszt a 

kivégzése előtt. Ígér mindent, csak hogy mentse valaki a bőrét, de az ítélet már kimondatott, az 

azonnal ítélő bíróság, mint Ceaușescunak ’89 karácsonyán, és az azonnal ítélő bíróság után jött 

a végrehajtás.  
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Drága testvérek, szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit gondoltok: Isten egyetlen egy nap 

alatt, egyből ítélte meg ezt az embert? Hadd mondjam el nektek azt, hogy nem. Isten 

mindenkinek, hiszem azt, hogy mindenki számára adatik lehetőség az összeomlása előtt a 

megtérésre. Isten nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt mondja az ige, hogy Ő azt 

akarja, hogy minden ember üdvözüljön, így te is, és eljusson az igazság megismerésére. És tudd 

meg, hogy Isten minden ember számára ad lehetőséget és készít módot arra, hogy minden ember 

meghallja legalább egyszer életében az Istennek a hívó szavát, és megtérhessen az Istenhez.  

 

Azért olvastam fel ezt az igerészt, mert figyeljétek meg, hogy Dánielen keresztül azon az 

éjszakán Isten elkezd Belsazárnak beszélni az apjáról. És azt mondja Isten, hogy Belsazár, te 

láttad, hogy az apáddal mit tett az Isten. Láttad, hogy Nebukadnezárnak olyan méltóságot adott 

az Isten, olyan dicsőséget adott, olyan nagyságot, hogy megölt, akit akart és szabadon engedett, 

akit akart. Felemelt, akit akart, és megalázott, akit akart. És félte őt és reszketett tőle minden nép 

és minden nemzet, olyan hatalma volt. De, amikor a függőkert tetején, fent a csillagok között 

elbizakodott, felfuvalkodott, akkor az Isten levetette őt onnan. Annyira megalázta, hogy elvette 

az értelmét, a normális gondolkodását, állatok közé került, szőre nőtt, füvet evett mindaddig, 

amíg el nem ismerte azt, hogy az Úr az Isten, hogy a felséges Isten uralkodik ezen a világon, és 

Ő azt tesz fel, akit akar, és azt tesz le, akit Ő akar. És akkor mond azt Isten valamit Belsazárnak: 

Belsazár, te mindezt láttad. Apád a saját bőrén tapasztalta meg ezeket a dolgokat, neked azonban 

ott volt előtted az apád, mint példa. Te nem a saját bőrödön tapasztaltad ezt meg és mentél ezen 

keresztül, hanem neked ott volt példa az apád, hogy mit cselekedett vele az Isten. Te ezt tudtad, 

te ezt láttad, ennek ellenére te mindent dicsőítettél: a tokaji bort, a szilvapálinkát, az eurót, a 

dollárt, az embereket, az unokádat, saját magadat, csak éppen azt az Istent, akinek a kezében van 

az életed, azt soha nem dicsőítetted. Ez a bűnöd, Belsazár, hogy nem dicsőítetted az Istent, aki 

neked annyi mindent adott, aki téged felemelt, aki téged meggyógyított, megszabadított, 

megáldott családoddal együtt, te ezt az Istent nem dicsőítetted. 

 

Drága testvérek, szinte már két évtizeddel ezelőtt, amikor a Hátszegi-medencébe érkeztem a 

családommal, végiglátogattam a völgyben szétszórt magyarokat. És így jutottam el az egyik volt 

presbiterhez a gyülekezetbe, egy csatornát készítő ügyes bácsi volt, akit pár évvel a látogatásom 

után gyilkolt meg a fogadott fia. És a gyilkosság előtt két héttel odakerültem családlátogatás 

során a lakására. Úgy érkeztem meg, hogy ötön ültek az asztalnál és boroztak, és azon 

nosztalgiáztak, hogy akkor volt jó élet és világ itt, amikor Horthy fehér lovon bejött Észak-

Erdélybe. És amikor szerényen megpróbáltam átadni nekik és elmondani az evangéliumot, az 

Istennek az üzenetét, akkor – jelen volt az asztalnál – Hátszegnek egyik ismert magyar orvosa 

az asztal mellől rám förmedt, és azt mondta, hogy lelkész úr, mit gondol maga rólunk? Mi nem 

követtünk el olyan bűnöket, hogy az Isten elítéljen miatta bennünket. És testvérek, én akkor azt 

válaszoltam neki, hogy doktor úr, kérem, olvassa el az utolsó ítéletről szóló beszédét Jézusnak, 

amikor a trón előtt jobbra mennek a juhok és balra a kecskék, hogy Jézus mit mond azoknak, 

akik bal kéz fele mennek az ítéletre. Olyan különös testvérek az, hogy ott Jézus nem azért ítéli 

el őket, mert valamit tettek: öltek vagy paráználkodtak, vagy loptak vagy káromkodtak. Hanem 

testvérek, figyeljétek meg, hogy Jézus azt mondja, hogy ezek azért ítéltetnek el, mert nem tettek 

dolgokat, nem tettek meg valamit: nem adtatok ennem, nem adtatok innom, nem ruháztatok fel, 

nem látogattatok meg, nem jöttetek hozzám. Olyan dolgokért ítéltetnek meg, amiket nem tettek 

meg. Jézus egyik helyen azt mondja, hogy az a ti bűnötök, hogy nem hisztek bennem, nem 

hittetek bennem. A többi, testvérek, az csak kinövései, csápjai ennek a bűnnek, a gyökere a 

bűnnek az, hogy nem hittetek Jézus Krisztusban. Minden baj, nyomorúság ezért van, minden 
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bűn, iszákosság, rabság, paráznaság, testfüggőség, gépfüggőség, minden ebből származik, hogy 

nem hittetek bennem.  

 

És testvéreim, hadd térjek át ennek a másik oldalára, a hívő oldalára. Mert nézzétek meg, hogy 

megtért testvérek órákon keresztül tudnak beszélni arról, hogy mit nem tesznek már. Én már nem 

iszom – mondják.  Én nem lopok már, én nem nőzök már, én nem hazudok már… És ahogy 

hallgatom ezt, mindig az van bennem, hogy szólni kellene, hogy azt mondd már, hogy mit teszel, 

mint új ember. Ne arról beszélj, hogy mit nem teszel már, hanem arról beszélj nekem, testvér, 

hogy hívőként mit teszel? Mit teszel az elveszettekért? Mit teszel ezért a világért, az emberekért, 

hogy megmeneküljenek a kárhozatból? Mit teszel a nyomorultakért? Arról beszélj, mert a 

legtöbb hívő testvér azon kívül, hogy azt teszi, hogy interneten farizeus módon ítélkezik az oda 

írókon, ezenkívül nagyjából mást nem tesz semmit. Te mit teszel, testvér? Lehet-e számítani rád 

az Istennek az országában? Ne azt tedd, testvér, mert nekem nincs szükségem arra, és a többi 

hívőnek sincs szüksége arra, hogy az interneten védjél engem a Saul fegyverzetével! Testvérek, 

a világ fiaival veszekednek a facebook oldalakon. Se az igének, se az Isten szolgájának nincs 

szüksége arra, hogy te védd meg. Ugyanis bizonyára ismeritek, testvérek, azt az igét, hogy Őt 

pecsétjével igazolta az Isten. Az Isten, testvérek, pecsétjével igazolta Krisztust, az Ő igéjét, 

igazolja pecsétjével a szolgáit. Hagyjátok csak, hogy hadd tegye oda a sátán a piszkát, az ő saját 

mocskos pecsétjét a szolgálatok alá, hogy legyen nyilvánvalóvá, hogy ki az Istené és ki a világé, 

ki az ördögé. Dávidot, amikor szidja Simei a nyomorúságában, amikor Dávid menekül, akkor, 

ha jól emlékszem Abnér, a parancsnok, hadseregparancsnok odaszól Dávidnak, hogy uram, hadd 

verjem már be a száját, hogy ne kommentáljon. És Dávid azt mondja, hogy nem, hagyjad csak. 

Ha az Úr szomorít, mondja egy ének, akkor magamért szomorít, akkor javamért szomorít. 

 

Drága testvérek, mielőtt az összeomlás, a pusztulás, az ítélet jönne, Isten előtte figyelmezteti a 

világot és figyelmeztet személy szerint minden embert. Nem akarom magamat ismételni, akik 

az internet segítségével a youtube-on hallgattátok a húsvéti szolgálatokat, a nagypéntekit, a 

húsvét első- és másodnapit, azok már hallottátok, de szeretnék visszautalni röviden azokra a 

dolgokra, amikkel Isten figyelmeztette ezt a világot az utóbbi időben. Elmondtam, hogy amikor 

Kárpátalján evangelizáltam több éven keresztül, volt olyan év, amikor 14 gyülekezetben 91 estét 

szolgáltam Kárpátalja magyar népe között. Akkor találkoztam az ukrán Bibliával és az orosz 

Bibliával, kezembe került. És megdöbbentett, hogy amikor Isten kitölti az Ő haragjának poharát 

a földre a Jelenések könyvében, akkor ott János azt mondja, hogy ő látott egy nagy fényes 

csillagot lehullni a földre, amely megfertőzte a vizek egyharmadát, és a környezetszennyezés 

miatt pusztulni kezdtek az emberek. És azt mondja János, hogy ennek a csillagnak a neve: Üröm 

volt. Drága testvérek, az üröm magyar szót az ukrán és az orosz Biblia a csernobül szóval 

fordítja. A csernobül szóval fordítja. János látja leesni az égő nagy gömböt, nem tudja, hogy ez 

egy atomrobbanás lesz majd, amely megfertőzi a vizek egyharmadát és halni kezdenek az 

emberek, megtelnek az onkológiák. Aztán említettem. hogy a Katrina-hurrikán Kalifornia 

partjainál azért csapott le, mert azon a napon a parton egy homokos fesztivált engedélyeztek. 

Nem engedélyezte az Isten! 270 km/órás sebességgel elindult a Katrina, elsöpört mindent, és az 

Amerikai Egyesült Államok kormányának a zsebéből kivett 72 milliárd dollárt. 

 

Említettem, hogy a koronavírus elterjedése előtti hónapokban Ausztráliában négy és fél hónapon 

keresztül égtek az erdők. Nem Ugandában, nem Kongóban, nem Pápua Új-Guineában, 

valamelyik elmaradt országban, hanem abban az országban, ahol Sydneyben felhőkarcolókat 

épített az ember, mint Dubaiban. És drága testvérek, nem tudták megállítani az erdőtüzet a világ 

nagyhatalmai, fejlett országok. Nem tudták megőrizni a világot Csernobiltól. Nem tudta sem 

Obama, sem Trump megállítani a Katrinát. És testvérek, most jött egy vírus, amit nem is látunk, 
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még mikroszkóppal is alig, és képtelenek vagyunk megállítani, megőrizni szeretteinket, 

embereket, életeket. És testvérek, itt a Jelenések könyvében Isten figyelmeztet és elmondja azt, 

hogy ugye jönnek a trombitaszók, a csapások, kitöltetik a pohár. És például van ilyen a harmadik 

pohár kitöltése után, mondja Isten, hogy ez az a csapás lesz, hogy a napnak a hősége miatt 

szenvedni fognak az emberek, kínlódni, és olyan meleg lesz, olyan olvadás… Hát testvérek, a 

műholdakkal úgy kifúrtuk az ózonréteget, olyan lyukakat fúrtunk rá, hogy az ultraibolya 

sugaraktól semmi se véd már. Az is karantén volt, csak nem vettük észre, amikor mondták, hogy 

nyáron 13-16 óra között délután ne menjünk ki a szabadba a napra, annyira tönkretettük. Aztán 

Isten mondja azt, hogy a negyedik csapás, a pohár kitöltése az járvány, dögvész, ragály, covid. 

És a legutolsó csapás tálentum nagyságú jégesők. És testvérek, az Isten mindezt a Jelenések 

könyve szerint azért adja, hogy az emberek megtérjenek hozzá, hogy az emberek, a világ 

megtérjen hozzá. És nézzétek meg, a Jelenések könyvében ezekre a csapásokra az emberi 

reakciót: ismétlődik a következő mondat: „Káromolták az Isten nevét, nem tértek meg hozzá, és 

nem dicsőítették azt az Istent, akinek, van hatalma a csapások felett.” Mindegyik csapás azt 

váltja ki a világból, hogy káromolják az Istennek a nevét a meleg miatt, a hideg miatt, a járvány 

miatt, a jégeső miatt, a Katrina miatt, a covid miatt. Nem térnek meg az élő Istenhez és nem 

dicsőítik Őt, akinek van hatalma e fölött a csapások fölött. 

 

Testvérek, annyira megdöbbentett, amikor azt kerestem, kutattam, hogy mi történt a nagy csapás 

előtt Izraelben, amikor Nabukadnezár teljesen felégeti a várost, Jeruzsálemet, a templomot 

lerombolja, az embereket fogságba hurcolja, néhány maradékot hagyott meg. És ez a fogság 70 

évig tartott. Mi történt előtte, és hogyan jelzett az Isten? Testvérek, tudjátok, hogy mit láttam? 

Hogy a bukás előtt, a fogságba vitel előtt Isten elhív egy parasztprófétát, egy nem papot, egy 

nem teológust, hanem egy Ámós nevű férfit a Tékoai pásztorok közül. És ezen az emberen 

keresztül Isten elkezdi figyelmeztetni a népet. És Ámós prófétának a jelzései, a figyelmeztetései 

a következővel kezdődnek két évvel a földrengés előtt, mondja Ámós. Ezzel kezdődik Ámós 

könyve: „Isten szava szólt hozzám két évvel a földrengés előtt.” Vagyis, testvérek, Isten először 

szólt, Isten először figyelmeztetett. Isten először felkínálta mindenki számára az Ő kegyelmét. 

Isten, testvérek, felsorolja azokat a bűnöket, amikben a népe leledzett abban a pillanatban, ahova 

a népe, Izrael jutott. Először beszél igen, arról Isten, hogy nem bocsát meg három, sőt négy bűne 

miatt Ammónnak, Moábnak, Edómnak, de aztán beszél Júdáról és beszél Izraelről. És nézzétek 

meg, hogy mit mond Isten, hogy mik azok a bűnök, amik miatt nem bocsát meg. Megdöbbenünk. 

Azt mondja Isten: „…nem törődtek a testvéri szövetséggel.” Fegyverrel üldözte testvérét. 

Elfojtotta irgalmát. Testvérek, ezért van ennyi válás a házasságban, a családban, mert nincs 

bennünk már irgalom a másik iránt, elfojtjuk az irgalmat a másiknak az elesettsége miatt, a 

másiknak a gyengesége miatt. Nincs már irgalom, testvéri szövetség, fegyverrel üldözöd a 

testvéred, elfojtod irgalmad. Mintha a kútba meg az Egyiptomba eladott Józsefről beszélne az 

ige. Aztán folytatja: „…szüntelen tombolt haragja, megőrizte a dühét mindvégig.” 

„…felhasogatták Gileád terhes asszonyait”, nem hagyták megszületni a megtérteket, a hívőket, 

felhasogatták előre. Megvetették az Úr törvényét, nem tartották meg rendelkezéseit, és ami a 

legborzasztóbb, tévelygésbe vitték őket bálványaik.  

Testvérek, a tolerancia jegyében, a nyomorúságban, tudjátok, hogy mit keresünk? Meddő 

asszonyok, nyomorult emberek, kétségbeesett vallásos gyülekezeti tagok mennek Csíksomlyóra 

egy halott asszonynak a hideg szobrához, nézni a reggel felkelő napot, hogy abban jön majd a 

Szentlélek, imádni Babba Máriát, a holdat. Mennek, testvérek, tömegesen magyar reformátusok 

és nem reformátusok Prislopra Arsenie Bocanak a sírjához. Ámós azt mondja, ne keressétek fel 

Bételt, ne járjatok Gilgálba, emberek, Beérsebába se menjetek nyomorúságotokban, hanem az 

Úrhoz menjetek, a mindenható Istenhez menjetek! De ti nem ahhoz mentetek, hanem 

hordoztátok királyotokat, Szikkutot és Kijjon csillagisteneiteknek a képmását! Testvérek, 
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nézzétek meg, hogy mit hordozunk? Minek a képmása van a székely zászlóban benne? Értem 

én, hogy nemzet, meg autonómia, meg kisebbség, meg elnyomás, meg nyomorúság, de ott van 

benne Szikkut és Kijjon, csillagisteneitek képmását hordoztátok. Eladjátok pénzért az igazat – 

korrupció. Apa és fia egy nőhöz jár – paráznaság. A zálogba vett ruhán nyújtózkodtok – 

kölcsönök, testvérek. Megbírságoltak borát isszátok – a puritanizmus idején, testvérek, a papi 

hatalmasságok elítélték a komoly hívőket, és megbírságolták őket a törvényen, és a puritánok 

megbírságolt pénzéből dőzsöltek, itták a bort. Nazírokat borral itatjátok, akiknek nem lenne 

szabad, és még élvezitek is, szórakoztok. S a prófétákra ráparancsoltok: ne prófétáljatok, ne 

mondjátok az igazat ennek a népnek. Amacjá is, a bételi templom főnöke azt mondta Ámósnak, 

hogy menj innen Júdeába, nincs itt mit keress, mert az országnak a szentélye ez, nem 

prófétálhatsz többé. És Ámós azt mondta – szeretem ezt a prófétát, mert nem pap, nem 

parancsolhat neki a hivatalos egyház – azt mondja Ámós, hogy semmi közöd hozzá, Amacjá, 

hogy én hova megyek. Én nem vagyok próféta, én nem vagyok prófétatanítvány, nem sértek 

parókusi jogot, én pásztor vagyok, fügét termesztek. De tudd meg, hogy elhívott engem az Úr a 

nyáj mellől.  

 

Drága laikus testvérek, akik nem vagytok lelkészek, nem tudjátok azt, hogy milyen hatalom és 

milyen kegyelem és áldás van a kezetekben azért, hogy hirdessétek az Istennek a nagy és 

fenséges dolgait! Mert ha akarod Őt szolgálni, mint Ámós, akkor kijelenti magát neked. Nézd 

meg, hogy az Ámós 3,7-8 -ban a következőt mondja az ige: „Az én Uram, az Úr semmit sem tesz 

addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak. Ha az oroszlán ordít, ki ne félne? Ha 

az én Uram, az Úr szól, ki ne prófétálna? Mert aki hegyeket formált és szelet teremt, tudtára 

adja az övéinek az akaratát.” Testvérek, szeretném a szívetekre helyezni mindegyiketek 

számára, akik ma este halljátok az igét, és majd interneten is hallgatni fogjátok, hogy Isten 

mielőtt ítélne, előtte mindig szól, mindig hív és mindig felkínálja a kegyelmét. És nézzétek meg, 

hogy az, ami a Jelenések könyvében kiváltja – a jelek, a csapások – az embereknek a 

méltatlankodását, a haragját, hogy káromolják az Istent, nem térnek meg és nem dicsőítik Őt, az 

ugyanúgy Ámós idejében is megtörtént. Azt mondja Ámóson keresztül Isten, hogy kenyérhiányt 

adtam a földre. Kenyérhiány volt és ti mégsem tértetek meg hozzám. Testvérek, ma is 

kenyérhiány van. Hiányzik az élő ige, nincs élő ige. Ahol van, nézzétek meg, hogy ott 

bolyonganak az emberek az élő ige nélkül és az emberek ma is özönlenek oda, ahol élő ige van, 

ahol kenyér van. Testvérek ma a nagyvilágból, New Yorkból, Kanadából, Franciaországból, 

Németországból, Skóciából, Felvidékről, Erdélyből, szeretném megkérdezni tőled testvér, hogy 

van kenyered? Van kenyered? Mert azt mondja Ámós, hogy az Isten kenyérhiányt adott, és a 

kenyérhiányban mégse tértek meg hozzá. Aztán a második: azt mondja, hogy vízhiány volt, nem 

volt víz. Az egyik városból jártak a másikba víz után. Testvérek, mivel a református egyház a 

Hátszegi-medencében megtért románokat kijelentette, hogy nem integrálja, ezért az a sok száz 

és ezer román, akik megtértek a szolgálatunk nyomán, az első kérdésük mindig ez volt felém, 

hogy Miklós testvér, hova menjünk? Mondd meg, hogy hova menjünk? Kihez csatlakozzunk? 

Mert ahol mi élünk, ott kiapadt, poshadttá vált a víz! És testvérek, én mindenkinek azt 

tanácsoltam és azt tanácsolom, hogy testvér, oda menj, ahol az élő víz van, oda menj, ahol az élő 

víznek a forrása van. Mert testvérek, nem lehet hagyni, hogy Isten népe szomjan haljon! Aki 

szomjas, az elmegy egy kútra vagy egy forráshoz. De ha azt felzavarodva találja és nem ihat 

belőle, akkor lehet, még egyszer elmegy, de ha az a forrás és kút kiapadt, száraz, akkor a szomjas 

ember többet nem megy, mert addig keres – neki innia kell –, amíg élő vízre nem talál. Vízhiányt 

adtam az egyházban, de ti erre se tértetek meg!  

Nem tértek meg, és akkor jön a harmadik: jönnek a csapások. És Ámós mezőgazdász volt, tudta, 

hogy Csernobil után jön az aszály, az aszály után jön az adószedő és az adóképtelenség, nem 

tudom fizetni, kifizetni az adót az almásom után, a búzám után, a kertem után, a házam után, 
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mert eladósodtam. Ő mezőgazdász volt, ő látta a következményeket, hogy nem terem már az 

uborka normális körülmények között, esik egy eső és elszárad, leforrázódik a birsalmának a 

levele, jön nálunk is a Katrina és leszed templomtornyot, mint ahogy évekkel ezelőtt a Debreceni 

Nagytemplomnak a tetejét és szinte egyazon időben a hátszegi templomtetőt. Testvérek, jön az 

erdőtűz… Isten jelez, és mégse térünk meg. 

 

Negyediknek, testvérek, jön a dögvész, mondja Ámós. Adtam dögvészt, járványt, pandémiát, 

covidot, mégsem tértetek meg. És legutoljára Isten azt mondja, olyanok lettetek, mint a tűzből 

kikapott üszkös fadarab. Csaba testvérem mondta az imacsoportban, amikor összegyűltünk ezért 

az evangelizációért imádkozni, hogy az üszkös fadarab olyan, hogy ha kiveszik a tűzből, kialszik, 

ha visszateszik a tűzbe, akkor felélénkül. Olyanok lettetek, mint üszkös fadarab, vagyis közösség 

nélküliek. Közösség nélküliek, testvériség nélküliek, testvéri szövetség nélküliek. Aki elfojtja 

irgalmát, szüntelen tombol haragja, megőrzi dühét mindvégig, s fegyverrel üldözi már a testvérét 

is. És bár ilyenek lettetek, azt mondja Isten, mégse tértetek meg hozzám. Akkor sem tértetek 

meg hozzám. És testvérek, hadd kérdezzem meg mindegyiketektől ma este, akik megtéretlen 

szívvel hallgatjátok Istennek igéjét, hogy ha most nem, akkor mikor? Akkor mondd meg nekem, 

hogy mikor? Ha most nem! Ha ezek a jelek nem elegek a megtérésre… Azt mondja Isten az 

igében: ezért bánok így veled, Izrael! Ha kérdezed, hogy miért van az, ami rajtunk van, az 

életünkön, a csapások, akkor azt mondja Isten, ezért bánok így veled, Izrael. Azért bánok így 

veled, hogy megtérj! És mivel így bánok veled, mondja Isten, ezért készülj Istened elé, Izrael! 

Készülj Istened elé, Izrael! 

 

Drága testvérek, ma este gondolkozzunk el azon: annyi mindent dicsértünk életünk során, hogy 

az ilyen, az amolyan, azt az Istent, akinek a kezében van az életed, dicsőítetted-e? Mert egyszer 

életünknek a falán elkezd írni a kéz. Isten megmér bennünket, próbára tesz, először megtisztít, 

megmér bennünket, és nehogy híjával találtassunk. Ezért egyre kérlek téged ma este: ne hagyd 

az utolsó napra az üdvösséged kérdését! Most gyere az Isten elé Izrael, most köss szövetséget 

vele! Most döntsd el végre, hogy Őt szolgálód és Őt követed! Senki sem kényszeríthet téged ma 

arra, hogy ne dicsőítsd! Senki nem tud megállítani téged abban, hogy ma dicsőséget adj neki. 

Ezért tedd meg! Ma este, ott az otthonodban senki nem gátolhat meg téged abban, hogy megtérj! 

És átadd bűnös életedet, múltadat az Istennek a kezébe, és rábízd a jövődet, a családodat, a 

gyermekeidet és unokáidat, a földi életedet itt és a halálodat, hogy részed legyen az örök életben. 

 

Testvérek, végezetül hadd olvassak fel egy igét a Zsidókhoz írt levélből, ahol Isten a következőt 

mondja: „A bűn ellen való harcban nem álltatok ellen a vérig. Szenvedjétek el a fenyítést – vagyis 

az előzetes figyelmeztetéseket –, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint a fiaival. Pillanatnyilag 

ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem inkább keservesnek, de később a 

békesség gyümölcsét hozza – és most nagyon figyeljetek – azok számára, akik megedződtek 

általa!” Az Istennek a fenyítése, a szenvedés, az előzetes figyelmeztetése az Istennek nem tetszik 

az óembernek. De azt mondja, hogy csodálatos gyümölcsöt terem azoknak az életében már itt 

ebben a földi életben, akik megedződnek általa. És akkor jön egy fontos mondat: Ezért tehát, 

ezért tehát – és halld, testvér, hogy mire hívott el téged az Isten az Ő szolgálatában – a 

megroskadt térdeket erősítsétek meg. Ezért tehát a megroskadt térdeket erősítsétek meg, a 

reszkető térdeket, amíg nem késő, mint Belsazárnak. Erősítsétek meg! Egyenes úton járjatok, 

hogy a sánta és vak meg ne botoljon, el ne essen, és ingadozás nélkül ragaszkodjatok a reménység 

hitvallásához, és ragaszkodjatok a Főhöz, aki a Krisztus. Ingadozás nélkül!  

 

Drága testvérek, az elmúlt évben láttam egy csodálatos filmet Péternek és Pálnak az életéről, az 

utolsó napjairól. És a film egy hagyomány alapján készült, miszerint Pál apostolnak a kivégzése 
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előtt megengedték, hogy találkozzon Péter apostollal, és együtt imádkozzanak. És bejönnek Pál 

után és viszik a római katonák, hogy végezzék ki, és Pálnak remegni kezdenek a lábai, a térdei. 

És az ajtóban visszanéz Péterre a katonák között, és kétségbeesve kiáltja: „Péter, félek! Péter, 

félek!” És Péter határozott, erőteljes hangon visszakiált neki: „Pál, emlékezz arra, hogy Jézus is 

félt! Emlékezz arra, hogy Jézus is félt a Gecsemáné kertben, de nem ingott meg értünk, nem 

fordult vissza, nem adta fel!” Testvér, lehet, hogy ma este félelem van benned, félsz. Lehet, hogy 

ma este szenvedsz, lehet, hogy az elmúlt héten te is elveszítettél valakit. Annyi család veszített 

el fiatal édesapát, gyerekek szülőket. Félek! Emlékezz arra, hogy Jézus is félt! Vért izzadt a 

Gecsemáné kertben, de ment érted és nem adta fel! Ezért, drága testvér, a reménység 

hitvallásához ingadozás nélkül ragaszkodj! Ne add fel, mert Isten nem adta fel, Isten nem 

mondott le a veled kötött szövetségről és nem mond le soha, akkor sem, ha alzheimeres leszel. 

Isten nem adja fel és nem mond le akkor se rólad, ha erőtelen leszel, ha parkinsonos leszel, ha 

érelmeszesedésed lesz, ha rákos állapotodban már nem tudsz két szót összerakni. Ha covidos 

leszel és csak nyögni tudsz. Ha hűtlen leszel, Ő akkor is hű marad. Ha nem tagadod meg a vele 

kötött szövetséget, akkor Ő mindvégig melletted marad, melletted lesz. És hogyha nem kötötted 

meg a vele való szövetséget, akkor ma este lépj szövetségre vele a Názáreti Jézus Krisztus vére 

által. Írd alá a szövetséget! Ő aláírta a golgotai kereszten rozsdás szegekkel és saját vérével, és 

Isten lepecsételte az Ő szövetségét azzal, hogy feltámasztotta Őt a halottak közül harmadnap, és 

elküldte a megígért Szentlelket. Isten lepecsételte az Ő részéről a szövetséget. Ma este lépj vele 

szövetségre, hogy a reszkető térdeid megerősödjenek, a gyenge hited nőjön, és a reménységben 

pedig ne ingadozzál. Olyan időket élünk, testvérek, amikor, ha veszély jön, akkor a legbátrabb 

térdek is elkezdenek reszketni, mint ahogy azon az éjszakán reszketett Belsazárnak is a térde és 

összeverődött az önteltsége, az elbizakodottsága, a felfuvalkodottsága miatt. Mert eljött az idő, 

mikor lejárt az az élet, amelyben nem dicsőítette az Istent. Az életed, a tiéd is és az enyém is, a 

te családod és az enyém is az Istennek, az élő Istennek, a mindenható Úrnak a kezében van. 

Kezdd el dicsőíteni ma este! Áldani azért, amit érted tett a kereszten, amit érted cselekedett 

mostanig, ahogy megáldott és amit adott, és ahogy meg is fog őrizni az Ő országa számára, ha a 

reménység hitvallásához mindvégig ingadozás nélkül ragaszkodunk és Őt meg nem tagadjuk azt 

kérdezve, hogy kicsoda az Isten, hanem szolgálni fogjuk Őt életünk végéig. Erre hív el téged ma 

este Istennek szava, Istennek igéje. Kérlek, hogy velem együtt most csendben hajtsd le a fejedet, 

gyere, imádkozzunk együtt, forduljunk hozzá, dicsőítsük Őt örök szeretetéért, kegyelméért, 

amivel lehajolt hozzánk az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, és ahogy hordozott bennünket mostanig 

és hordozni is fog életünk minden napján. Ámen. Csendesedjünk el. 

 

Drága Úr Jézus! Áldalak, dicsőítelek és magasztallak téged, Uram, dicsőséget adok neked ma 

este. Egyedül tiéd legyen minden dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás azért a nagy-nagy 

áldozatért, kegyelemért, szeretetért, amit megmutattál abban, hogy eljöttél értünk meghalni a 

golgotai kereszten gyalázatban, szégyenben, megalázottságban. Uram, köszönöm én is, hogy a 

felfuvalkodott, öntelt, elbizakodott szívemet, életemet ezzel győzted meg. Köszönöm, Uram, 

hogy megaláztál, hogy porba sújtottál, hogy megmutattad Uram azt, amit Belsazár csak az utolsó 

éjszaka látott meg, hogy mennyire semmi az ember és az embernek az élete. Hálát adok, hogy 

lehajoltál értem. És Uram, ma este hálát adok a testvéreimért, akik hallották a Te igédet! 

Köszönöm, Uram, hogy szóltál hozzájuk! És akiknek Uram, most nyitva van a szívük, ott vannak 

Uram a készülékek előtt összetört sorsok, fájdalmas életek veszteséggel, betegséggel, 

szenvedéssel, magánnyal, egyedülléttel, próbával, talán az életük zátonyra futva, vagy hajótörést 

szenvedve küszködnek az életnek a tengerén. És Uram, külön imádkozunk azokért, akik 

fulladoznak levegő nélkül, nem kapnak oxigént. Uram, imádkozunk azokért, akik intenzíven 

vannak, kórházakban. Uram, különösképpen elődbe viszem apósomat most a bánffyhunyadi 

kórházban, hogy könyörülj meg rajta. Uram, ha adsz még napokat számára, akkor kérlek, hogy 
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erősítsd meg, vedd el a fájdalmait. Imádkozok Uram azért és könyörgök azért, hogy az ő lelke 

el ne vesszen, hanem Uram úgy, ahogy a testvéremnek a lelke hozzád ment és ott van előtted, és 

kimondhatatlan örömmel örvendezik már a trón előtt, hogy lát téged, így kérlek, hogy apósomon 

is könyörülj. Könyörülj meg a testvérem gyermekein Uram, családjain és növeld a hitüket. De 

szeretnék imádkozni, Uram, ma este egy volt osztálytársamért, Porpos Éváért Sárvásárról, az ő 

nyomorúságáért, vívódásáért, elesett, erőtelen állapotáért a kolozsvári kórházban, kérlek, hogy 

tekints le, nézz le rá Uram, könyörülj rajta és állj mellé, gyógyítsd fel őt, Uram és könyörülj meg 

az egész családján, a testvérén. Légy irgalmas hozzá! De Uram, könyörgünk mindazokért, akik 

ma este szenvednek, félnek, rettegnek, összeverődnek a térdek és reszketnek a lábak, és 

elsápadnak az arcok. Légy Uram irgalmas hozzájuk! És kérlek, hogy áldd meg testvéreimnek 

házasságát, akik hallják ma este az igét, erősítsd meg őket ma este a házasság kötelékében, áldd 

meg családjaikkal együtt. Áldd meg azokat a hajlékokat és házakat, ahol az interneten keresztül 

most folyik az evangelizáció hallgatása. És Úr Jézus, kérlek, hogy nyiss ma este meg szíveket 

előtted, ajtókat, életeket, és menj be oda, Uram, és uralkodj örökké, és adj nekünk örök életet a 

Te szerelmedért, a menyasszony iránt érzett véghetetlen szeretetedért. Hallgass meg bennünket. 

Köszönöm, Uram azt, hogy szolgálhattam ma este békességben. Köszönöm, hogy 

elcsendesítetted bennünk és körülöttünk a viharokat, a hullámokat, a habokat, és köszönöm, hogy 

ilyen körülmények között is megtartasz engem, a családomat, megőrizel, és kérlek, hogy így 

őrizd meg a testvéreimet is a Krisztusban. Áldott légy, hogy meghallgatsz 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 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. 

 

„Én bizonyságul hívom ma este 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. 


