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Szeretettel köszöntök ma este is mindenkit, a képernyők előtt illetve a kivetítők előtt ülő testvéreket. 

Egyre több gyülekezetből kaptam én is jelzést, hogy tegnap este együtt voltak és lehetett venni az 

adást, Istennek legyen hála érte. Máris folytassuk az énekben megkezdett imádságot, hiszen már 

kértük, hogy: „Szólj, szólj hozzám Uram!” Folytassuk tovább szavainkkal is. 

 

Szerető Urunk!  

Tegnap hallottuk, hogy milyen elképzelhetetlenül hatalmas vagy és mégis szólsz hozzánk, porszem 

emberekhez. Sőt! Nemcsak szólsz hozzánk, hanem keresel bennünket és egyen-egyenként 

számontartasz. Most is tudod, ha valaki a családi otthonában hallgatja az evangelizációt vagy éppen 

kórházban van, de látod a gyülekezeti terembe érkezett testvéreket, átlátod az egész földünket. 

Imádkozunk is öt világrész magyarjaiért, imádkozunk a többiekért is, de most magyarul hangzik a 

Te üzeneted. Köszönjük, hogy elhívsz bennünket, szolgákat, hogy adjuk tovább az igaz, érvényes, 

életmentő üzenetet. Ha nem te szólsz Urunk rajtam keresztül és a szó fülig ér, add meg, hogy akik 

várakozással figyelik az ige üzenetét, a Te Lelked erejével megértsék, elfogadják, és elvégezze a 

munkáját a szívekben. Ámen. 

 

Szeretett testvéreim!  

Ezeken az estéken az a célkitűzésünk, hogy a Biblia alapüzenetét megragadjuk. Annál is inkább 

fontos ez, mert ez az alapüzenet rólunk szól. A mi Istenünkről, a mi Megváltónkról, Jézusról és 

rólunk, emberekről. Egyetlen olyan könyvvel sem találkoztam még, amelyik bátran megmondta 

volna, honnan jövünk, mi a feladatunk ezen a földön, hová megyünk, miért vagyunk olyanok, 

amilyenek, tehát, nagyon fontos nekünk ezeket az alapüzeneteket világosan, Isten kijelentéséből 

megértenünk. Akik tegnap hallgatták az üzenetet, megérthették, hogy mi volt Isten elgondolása a 

teremtett mindenséggel és benne az ember életével. 

Szeretetből teremtett két világot, láthatót és láthatatlant is. Nézzük csak a képet, amin 

tájékozódtunk, hogy a látható világ a teljes univerzum. Tegnap társasutazást is tettünk és én magam 

is, aki már nagyon sokszor megtettem ezt az utazást gondolatban, de elképedek mindig újra, ha 

belegondolok, hogy 13 milliárd fényév távolság, minden másodperce háromszázezer km és akkor 

még csak ott tartunk, ameddig a műszereink elérnek. Hihetetlen, megfoghatatlan, hatalmas a mi 

Istenünk!  
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A Biblia beszámol, itt a legelső képre nézzünk a 4 közül, arról, hogy Isten a valóság két területét 

teremtette meg, ahogy olvassuk, hogy: Teremtette, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. 

Nem az eget, az égboltozatot – az hozzátartozik a másodikhoz – a mennyet is Ő teremtette, az Ő 

örökkévaló valóságából és a látható világot is. Látjuk itt a képen, hogy az a kör, az a teremtett 

mindenséget a csillagmilliárdokkal együtt jelzi, a háló pedig az örökkévalót. Két világba építette be 

az embert és összekötötte önmagával. Azt is hallottuk – és aztán nem ragozom tovább a tegnapi 

mondanivalót, de nagyon fontos ezeket az egységeket alaposan, tudatosan tudatunkba, szívünkbe 

venni, hogy értsük az alapokat – tehát, hogy a teremtett, látható világba az érzékszerveinkkel 

kapcsolt be. Az örökkévalóba egy érzékszervet adott, a hitet. Ezt nem tudom megtapintani, nem 

tudom látni, hallani, de érzékelhetem, ha van vevőkészülékem. És ez volt a hit. Ma éppen arról 

hangzik az üzenet, amit a 2. képen látunk, hogy totálkárossá lett az ember, mert elveszítette a hitét, 

eltűnt az örökkévaló. Látjuk, hogy a hálót nem látjuk. Nem érzékeljük, mert elveszítettük. És azt is 

megértettük tegnap – a másik képsort nézzük –, Isten úgy helyezte el az embert, hogy Ő mondja 

meg az embernek, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát, Ő a főnök. Mégpedig nem azért, hogy 

basáskodjon fölöttünk, hogy az életkörömön belül, a műhelyen vagy a központon a trón – amelyet 

látunk – az úgy helyezkedik el az Isten gondolata szerint, hogy Ő van a trónon, az uralmi helyzetben, 

azért, hogy védjen, hogy őrizzen engem, eltévednék, elrontanám. Mindannyian tudjuk, hogy az 

életünkben mennyi mindent rontottunk el. Ha ma tehetnénk, másképp tennénk. És kiestünk ebből a 

helyzetből. Ma erről lesz szó. A Biblia első két oldalát láttuk eddig és az első két oldalon 

tájékozódhattunk, ahogy megmondja Isten, mindent nektek adok, minden fáról bátran egyél, de a 

jó és gonosz tudása fájáról ne! Hagyd meg nekem, ne szakíts, azaz: ne szakadj el tőlem, ne 

önállósítsd magad, mert eltévedsz és elromlik az életed és elrontasz magad körül mindent.  

 

Mielőtt a Biblia harmadik oldalára térnénk, hadd mondjak egy történetet, ami jelképezi az ember 

helyzetét. Mert ugye ma este ez a kérdésünk, hogy: Mi ez az árulás? Mi történt, hiszen itt valami 

más megy ebben a világban, mint ahogy Isten szépen elrendezte és elhelyezte az embert. Ez a 

történet a II. világháborúba visz vissza bennünket. Egy magyar katona olyan robbanást szenvedett 

a harctéren, hogy elveszítette az emlékezőképességét, meg is sérült, de a beszéd-töredékeiből azért 

megértették, hogy magyar és a magyar hadifoglyok közé tették. A háború végeztével azok vicceltek 

vele, de őrizték is, ott volt közöttük. És amikor a fogságból jöhettek haza, akkor azon tanakodtak a 

társak, hogy mit tegyünk ezzel a barátunkkal? Nevét sem tudja, nem tudják beazonosítani, 

egyszerűen egyikük sem akarta hazavinni és elhatározták, hogy a vagonból Debrecenben kirakják. 

Összeadtak kis pénzt, amijük volt, kis ennivalót és úgy voltak vele – akkor még voltak magángazdák 

–, majd valamelyik magángazda látja az állapotát és mivel dolgozni tud, fölfogadja, kis pénzt, ha 

másutt nem, az istállóban egy kis szálláshelyet, cigit, kis italt ad neki és eltengeti az életét. Aki 
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elmondta, az idáig tudta követni, egyik társa, az eseményeket. Kirakták Debrecenben, én pedig 

elgondolkodtam azon, hogy milyen szomorú látni azt, hogy így tengeti valaki az életét, miközben 

lehet, hogy a feleség, gyermekek, faluközösség, család várja. De nem tudták meggyógyítani, nem 

tudták azonosítani és közben eszembe jutott, hogy ez milyen jó kép arra, ami velünk, emberekkel 

történt. Egy mérhetetlen robbanás! Ezt fogjuk követni a bűneset történetében, ami kivitt bennünket 

a helyünkről, az élő Istennel való lüktető kapcsolatból és egy egészen más állapotba helyezett 

bennünket. Mi most követni tudjuk, hogy milyen módon esett ki az ember és hová zuhant? És aztán 

az is eszembe jutott, hogy milyen mérhetetlen kegyelem, amiről majd holnap hallani fogunk, hogy 

Isten az áldott orvost küldte utánunk, Jézust. Aki ezt a helyéről kiesett embert helyzetbe hozta, 

meggyógyította úgy, hogy összekapcsolta újra az élő Istennel az életét. És aki ezzel az áldott 

orvossal találkozik és a kezelésében részesül, annak az élete visszatér, megtér a helyére, az élő 

Istennel való kapcsolatba.  

 

 

 
 

 

Tehát, értettük az első nap nagy üzenetét? Házi feladat volt, hogy ki-ki helyezze el magát a három 

kör valamelyikébe, hogy hitetlenül ül a trónon, hallgatja az előadást, kíváncsi, érdeklődik, de még 

egyelőre Isten kívül van az életkörén. Azután a második kép – tehát az elsőről szóltam először – a 

vallásos ember, lehet, hogy nagyon vallásos, lehet, hogy sok mindent hisz, azt is, hogy Jézus jött, 

azt is, hogy meghalt, azt is, hogy feltámadt, Bibliát olvas, lehet, hogy buzgón jár templomba, lehet, 

hogy sok jót tesz és magát valóban hívő embernek számítja és én nem is kétlem, hogy az. Csak, ha 

ül a trónon – nézzük csak a középső képet –, a templomaink, bocsánat, hogy így mondom, tele 

vannak túlnyomó többségben a középső képes emberekkel. Mert Isten már belül van az életkörükön, 

tisztelik, hiszik, megvédik másokkal szemben is, ugyanakkor az életük döntéseiben felülbírálják. 

Nem az a kérdésük, hogy, Istenem, Te mit szólsz ehhez? A szerelmi kérdéseinkben, az üzleti 

kérdésekben, anyagi kérdésekben, haragtartás stb., kapcsolataimban, mit mondasz Te? És én ahhoz 

szeretném tartani magam, adj erőt hozzá. Nem, hanem ami tetszik nekem abból, amit Isten mond, 

azt bekalkulálom, ami nem tetszik, azt fölülbírálom. Csendben vagy hangosan, de én vagyok a 

főnök. És itt nagyon figyeljük, hogy ezen áll vagy bukik egy ember élete, hogy a helyén van, vagy 
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nincs a helyén? Nézzük meg az első két képet: sokkal jobban hasonlít egymáshoz, mint a középső 

a harmadikhoz. Mind a kettőben, én, én, én. Elszakadtam Istentől, én mondom meg mi a jó, mi a 

rossz végső soron.  

 

No, induljunk neki hát a Biblia harmadik oldalának és lássuk meg a bűn természetrajzát és lássuk 

meg az állapotunkat, hogy mibe zuhantunk. A Mózes 1. könyve 3. részének a verseit vesszük és 

úgy vesszük, hogy mindig haladunk tovább és elmagyarázom, ami előttünk van. Most az első 

verssel indítsunk. 1Móz 3,1: „A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, melyet az Úristen 

alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem 

ehettek?” 

Induljunk onnan, hogy megjelenik egy új szereplő a színen, a kígyó. Volt egy hüllőbarát ismerősöm, 

aki azt mondta, óh, a Bibliátok olyan csúnyán beszél a kígyókról, pedig milyen aranyos lények! Hát 

én nem osztottam, hogy aranyos lények, de elmondtam neki, hogy a kígyó egy kép. Tehát, most ne 

a földön csúszó-mászó kígyót vegye, hanem a sátánnak a megszemélyesítése jelképe, a nagy 

sugdosó sátán. Szarvaspatás krampuszról akarok beszélni nektek? Nem, olyan nincs, testvéreim! 

Azt ő maga próbálja elhitetni magáról, hogy rejtekben maradjon. Nagyon sok ember nincs tisztában 

azzal, hogy kicsoda a sátán? Ha tőlem megkérdezitek, hogy miért hiszem, hogy létező valóság, azt 

mondom, két forrásom van rá. Az egyik: a Biblia. Amiről a Biblia beszél, az valóság és nemcsak 

Mózes 1. könyve 3. részében, hanem a teljes Szentíráson végigvonul a sátánról való tanítás. A 

második: Ha én valahonnan hazaérkezve, szétdobálva találom a lakásomat, és látom, hogy valaki 

járt itt, mégpedig nem jó szándékkal, akkor tudom, hogy ez valami pusztítás. Ha körülnézünk ebben 

a világban, akkor látjuk, hogy valaki jár itt, mégpedig nem jó szándékkal, mert akármerre nézünk, 

érzékeljük a pusztítást. Érzékeljük azt, hogy itt valaki keveri a dolgokat. Mégpedig összekeveri. 

Sokan a sátánt úgy gondolják el, hogy a rossznak a fogalma. Nem fogalom! Személyről van szó. 

Isten teremtett szellemi lényeket és angyalokat. Valóságok, nem látjuk őket, de valóság az 

angyalvilág és ugyan a Biblia nem filozófiai könyv, hogy minden kérdésünkre válaszoljon, de az 

igékből kivehetjük, hogy a sátán valamikor angyalfejedelem volt, szellemi lény a mennyben. Úgy, 

ahogy ezt Madách Imre nagyon jól ábrázolja „Az ember tragédiájá”-ban, mikor Lucifer alakját 

hozza elő. De föllázadt Isten ellen, mert az angyaloknak is szabadságot adott Isten, hogy szolgálják 

vagy föllázadhatnak ellene és a magával rántott angyalokkal együtt a démonvilágot alkotja. Tehát: 

személy, szellemi hatalom, negatív szellemi hatalom. Ugyanúgy, ahogy Isten, ugyanúgy a sátán is 

szellemi lény. De nehogy azt tekintsük, hogy egy súlycsoportban lennének. A sátán egy fűszálat 

nem tud teremteni, ő azzal zsonglőrködik, amit Isten teremtett. Amit Ő a helyére tett, hogy hogy 

tudná megrontani, elsősorban az ember életét. Hogy tudná megakadályozni, hogy higgy, világosan 

lásd az életed küldetését, békességed legyen, üdvösséged legyen, örök életed legyen. Mindenképpen 

szeretné megakadályozni ezt. Róla Jézus a János evangéliuma 8. részének 44. versében egyenesen 

így beszélt, amikor Ő ellene álló és lelkileg is a sátán hatalma alatt álló vezetők támadták, azt 

mondta: „Ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. 

Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor 

a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja.” 

Embergyilkos és hazug, az ördög szót ott olvassuk az eredeti szövegben görögül: diabolos, ami azt 

jelenti, hogy szétdobáló, összekeverő. Nagyon jellemző ez a szó az ördögre, mert amit Isten rendbe 

tett, azt ő szét akarja dobálni, össze akarja kuszálni, össze akarja keverni. Ahol hazugsággal 

találkozol, tudd meg, hogy a háttérben az ördög áll. És bizony embergyilkos volt, legszívesebben 

mindnyájunkat elpusztítana. Menjünk tovább. Ha folytatjuk, akkor máris oda jutunk, amit az első 

versben láttunk, hogy csúsztat. Mit kérdezett az asszonytól? „Csakugyan azt mondta az Isten, hogy 

egy fáról sem ehettek?” Ugye tudja világosan, százszor okosabb, mint mi vagyunk, túljár az 

eszünkön, nincs vele mit kezdenünk. De egyetlen betűt, a magyarban legalább is egyetlen betűt 

változtat meg, és egészen más az értelme a mondanivalónak. Azt mondja: „Csakugyan azt mondta 
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az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?” Pedig Isten azt mondta, hogy: „Egyetlen fájáról 

nem ehettek.” Ennyi csúsztatás elég volt, erre jön – folytatjuk tovább, olvassuk az igét, az asszony 

válaszol neki – az 1Móz 3,2-4: „Az asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből 

ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten: Ne egyetek 

abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok! A kígyó erre így felelt az asszonynak: Dehogy haltok 

meg!” 

Látjátok, felel az asszony és a kígyó nem erőlködik, hogy de igen, azt mondta az Isten, hogy egy 

fáról se. A kígyónak a célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsen az asszonnyal, mert akkor már túljár 

az eszén.  Ez olyan, mint amikor le akarnak szólítani valakit, lányok, asszonyok tudják, hogy nem 

kell viszont válaszolni. És nem kell szó, szót követ, mert nem jól van. Nekünk a sátánnal nem szabad 

beszélnünk. Én azt sem mondom, hogy: Távozz tőlem sátán! Nem! A sátán szeretné, hogy mi 

elkezdjünk vele kapcsolatot teremteni, akárcsak így is, ezt Jézus megmondhatta, hogy: Távozz 

tőlem sátán, de én már nem.  

Nagyon szeretem azt a kisgyermek történetet, amiben ott van, hogy mit tennél, ha a sátán kopogtatna 

a lakásotok ajtaján? Az a válasz, hisz láthatatlan a sátán, de a történet jól kifejezi, kinéznék a kis 

kémlelő ablakocskán, és ha meglátnám, hogy a sátán van ott, bemennék a szobába, szólnék 

Jézusnak, hogy: Uram! Téged keresnek! Arra Jézus odamenne az ajtóhoz, kilépne és a sátán 

fejvesztve menekülne, jaj, rossz helyen járok. Tehát, amikor a sátán közelít, nekem az Úrhoz kell 

lépnem és neki szólnom, hogy: Uram, kezeld! Uram, te állj ellene! Ne én kezdjek el vele tárgyalni.  

 

Itt egy pillanatra álljunk meg, mert a Bibliában semmi sincs véletlenül. Miért az asszonyhoz lépett 

és miért nem a férfihez a sátán? Ugye, hogy elgondolkodtató! A férfi és a nő a Bibliában 100%-

100% az értékük az első pillanattól fogva. Óh, de hálásak voltak Jézus korában az elnyomott 

asszonyok, nők, hogy Jézus ugyanúgy tárgyalt velük, sőt, a feltámadás örömüzenetét először 

asszonyokra bízta, tehát 100%-100% az Isten előtt. Hát melyikünkért adott többet a kereszten? Hát 

ugyanúgy a feleségemért a teljes életét adta oda, mint énértem. Ugyanannyit fizetett az Úr. 

Ugyanannyit ér, de nem ugyanaz a funkciónk. Hiszen a férfinek még a csontozata is erősebb, hát őt 

őrző-védőnek állította be Isten. Az első számú feladatom, hogy őrizzem a páromat, a fészket, a 

gyermekeimet, a családot. Őrző-védő vagyok, testi tekintetben is. Kisgyermek koromban 

megharapott egy kutya, azóta nagyon félek tőlük, vagy ha váratlanul elugatják magukat, 

vízszintesen állnak a szőrök a lábamon, de azért, ha megyünk az úton és egy nagy kutya a túloldalon 

jön, akárcsak úgy magában is, nem mondom a feleségemnek, hogy kedvesem, akkor te mégy azon 

az oldalon, én meg megyek innen. Ezt értsük meg, és férfiak ne éljünk vissza a fizikai erőnkkel se. 

Nagyon nagy felelősséget adott nekünk az Isten. Az asszonyok, a nők pedig érzékenyebb belső, 

bolyhosabb belső világot kaptak. Tudjuk, hogy – legalább is normál esetben – hamarabb sírja el 

magát egy nő, mint egy férfi, ma ugyan már kezdenek a nők is kivetkőzni abból az eredetiből. Most 

már olyan harciasok és olyan kemények. De testvéreim! Hát Isten éppen azért adta, hogy ők azt a 

teret, amit nekünk védeni kell, férfiaknak, azt belakják, hogy ott puha fészek legyen. Általában egy 

otthonnak az igazi belső meghatározója, az az asszony. Igen ám, de ezt a bolyhosabb belső világot 

könnyebb megzavarni is. Hát ezért mondta Isten, hogy vigyázzon a férfi, őrizze a társát lelkileg is. 

És hol van Ádám? Hogyhogy tud beszélni a sátán a feleségével, a párjával úgy, hogy erről ő mit 

sem tud. Nincs a helyén ez a férfi, már itt látjuk, majd aztán később látjuk a totálkáros férfit. No, 

mindenesetre nyilván elveszett volna a férfi is önmagában a sátánnal való tárgyalásban. De 

megtámadja a nőt. És a nő oldaláról indít, és amikor megszólal, azt mondja, hogy: „Dehogy is 

haltok meg!” És itt nagyon figyeljünk föl, testvéreim, a sátán, hadd mondjam így, pofátlanságára. 

Isten mond valamit, hogy ha esztek arról, meghaltok, a kígyó erre így felelt az asszonynak, dehogy 

haltok meg. Honnan veszi ezt a bátorságot, hogy ellene mond? És ő mindig ellene mond az Istennek. 

Igen ám, de hát mindent Istentől kaptak. Hát hogy fordulna, hogy hinne az asszony a sátán 

szavának? Márpedig akinek hiszek, akiben bízom, az előtt kinyitom a lelkemet. Ugye, így van ez a 
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fiatal párokkal, amikor eljutottunk az előkészítőn eddig a pontig, mondtam nekik, ugye amennyire 

bíztak egymásban, annyira osztották meg a bensőbb dolgaikat is, testileg-lelkileg annyira nyíltak 

meg a másik előtt. Ha Istenben bízom, akkor kinyitom a lelkem, Istenem, mit mondtál? Járd át a 

szívemet, hadd értsem, abban vagyok, hiszek neked, bízom benned. Ha a sátánnak hiszek, akkor azt 

mondom: Sátán, mit mondtál? Hadd értsem, és ha benne bízom, előtte nyílok meg és dolgozhat 

bennem. De hát az katasztrófa, mert bajba fog vinni. És itt jutunk el arra a pontra, kérdeztem, hogy 

hogy lehet az, ha Istentől kaptak mindent, vele olyan kapcsolatuk van. Én annyira szeretem ezt a 

Bibliában, hogy le van írva, hogy az Úristen hűvös alkonyatkor járt-kelt a kert fái között. Nyilván 

nem 45-ös cipővel, meg nem így járt-kelt, de azt mutatja, hogy át- meg átjárta az életüket, ők meg 

önfeledten mutathatták, hogy mire jutottak, meddig haladtak, mit csináltak? Tehát, Istennel való 

áldott, boldog, élő közösségben voltak. Hogyhogy a sátán kikezdheti ezt a közösséget? Testvéreim! 

Egyszerű a dolog. Hogyhogy az egér rámegy az egérfogóra? Úgy, hogy ott van a sajt. Vagy ott a 

csali. Ha nem lenne ott a csali, hát bolond az az egér, amelyik rámegy. Nem is igen tudunk egeret 

fogni anélkül. És itt jön három nagyon döntő pont. Újra mondom, hogy az életünk alapjait hordozza 

a Szentírás és itt az elején már meghatározó dolgokat tehetünk magunkévá. Három olyan csalit dob 

be a sátán, amelyik ma is meghatározza az emberiség életét. Ráadásul mind a három Isten ajándéka 

a maga helyén. Tehát, a sátán nem is valami újdonságot hoz, hanem amit Isten ajándékba adott, azt 

mérgezi meg, azt turbósítja, azt fordítja ki a helyéről és arra megy rá az életünk.  

 

Nézzük az első csalit. Látjuk a következő Bibliai verset, amelyikben a sátán folytatja ezt a „dehogy 

is haltok meg…”. 1Móz 3,5: „Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, 

megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz.” 

Testvéreim! Mi, akik figyeljük az igét és értettük tegnap, hogy kicsoda az Isten, vagy legalább is 

belegondoltunk, hogy micsoda távolság van a világteremtő, hatalmas Isten és az ember élete között, 

megdöbbenünk azon, hogy ezt elhiheti az ember, hogy olyan lesz, mint az Isten... Hogy ő lesz az 

Isten... Az első csali a dicsőségvágy oldaláról jön. Azért mondtam, hogy ajándék, mert Isten 

teremtett mindegyikünket, egyenként, anyánk méhében. Nincs klónozás. És gyermekeinknél még 

vagy nem voltak ilyen könyvek, vagy nem figyeltünk annyira oda. De, amikor a kisunokám 

megfogant, 18 évvel ezelőtt, akkor egy svéd professzornak a méhen belüli fényképei és 

magyarázatai nyomán követgettük, hogy hányadik hónapban is járunk. Megdöbbentett, amikor a 3. 

hónapra azt mutatta, hogy még ugyan az ujjacskák olyan lepedékesek, meg nem igazán pontosan 

látható, de már a lepedék alatt ott van az ujjlenyomat. Mindenkinek más az ujjlenyomata, nincs két 

egyforma, ezért lehet az ujjlenyomat alapján ugye embereket megismerni, felismerni, számon 

tartani. Isten úgy teremt, hogy több nincs belőled testvérem! Unikum vagy! Tudd meg, hogy 

egyetlen egy ilyen van, mint te. Még akkor is, ha úgy hasonlítasz az ikertestvéredre vagy az 

édesanyádra, édesapádra, mint egyik tojás a másikra. Akkor is egyenként teremt meg az Isten és az 

Ő terve, hogy kijöjjön belőlünk, amit belénk teremtett. Igazából az ember, ha a helyén van, akkor 

azt, amit csinál, a tőle telhető legjobban csinálja. Az embernek ez a feladata, hogy Isten dicsőségét 

ebben mutassa föl. Ha söpörsz, ne söpörd a szőnyeg alá a szemetet vagy a tőled telhető legjobban, 

ha futballozol – emlékszem gyermekkoromra és arra, ahogy már így öregen találkoztunk egykori 

falubeli futballisták, mondta nekem az egyik akkori csatár, én kapus voltam, te, hát ott voltál 15-16 

évesen, úgy sajnáltunk, hogy úgy dobáltad magad, hogy összetöröd. Én meg csak arra emlékeztem, 

hogy nem lehet beengedni a labdát! Hát én még most is, ha Juliannás gyerekek között valahol 

megfordulok hébe-hóba, és látom az elsős, másodikosokat, elszedem a labdát, ha futballoznak és 

ötöt, hatot kicselezek, addigra már totál elfáradok, meg bekerítenek tízen, de bennem van az az 

adrenalinszint. És mondom magamnak, te vén szamár, hát állj már le, hát ez nem élesbe megy.  De, 

értitek? Ha valamit csinálunk, ha szerelmes vagy, a tőled telhető olyan teljességbe, hogy az Isten 

dicsőségére legyen. Tehát nem arról van szó, mindenkinek kitűnőnek kell és ha neked a hármas a 

tőled telhető legjobb, akkor te többre jutottál, mint akitől az ötös kitelne és négyesre végzi a dolgát. 
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No, nem akarom ezt ragozni tovább, csak a lényeget értsük, hogy Isten ki akarja hozni belőlünk ezt 

a tehetséget, a képességeket. Egy szín vagyunk az Ő palettáján. Egy olyan, amiből Ő a legjobbat 

akarja tenni, amit Ő ki tud hozni belőlünk. Figyeljük meg, hogy a világ uniformizálni akar. Nem 

tetszik neki, ha te egyénieskedsz, nem, nem, egy káposzta, két káposzta, akkor lehet manipulálni 

bennünket. De Isten nem ezt mondja. No, igen ám, de az a kicsi gyermek is rúg egyet a labdába, és 

most már ő a Messi vagy Ronaldo vagy valamelyik, tehát, ő a világbajnok. Igen, mit tesz a sátán? 

Turbósít és azt mondja: Te leszel az Isten, az isteni sztár, tudjuk, halljuk. Te leszel az Isten, te is. 

Látjuk a sportolókat, hogy a drogot beszedik, a különböző szteroidokat meg egyéb szereket. 

Emlékszünk, hogy mekkora világcsúcsot dobott Zsivótzky Gyula a 68-as mexikói olimpián, talán 

jól emlékszem 74 méter 91 néhány cm-t és hangzott is, hogy „szívünk ellágyula, ménkű nagyot 

dobtál Gyula”. Igen ám, de ma már ott tartunk, hogy 80 méter fölött van a világcsúcs, jóval. Hogy 

dobhat ekkorát egy ember? Testvéreim, de nekem kell nyerni, sokszor bujtatottan, az olimpiai 

mozgalommal baj lenne, nem is hozzák ki pontosan a dolgokat, mert kiderült arról a csodaúszóról 

is, ugye Phelpsről, az amerikairól, hogy doppingolt, elhallgatták csendben, mert hát azért a 

mozgalom és a pénz, no, értitek? Nekem kell az elsőnek lenni, akkor is, ha rámegyek és volt, aki 

azt mondta, a főnöknek nyomni kell a szöveget, púder-szöveget, akkor érvényesülsz. Volt olyan 

lelkész, aki elmondta, hogy úgy szerették volna az új parókiába a község legjobb mesterével 

csináltatni a feljárót az emeletre, mert olyan szépeket csinál. De nem vállalta el, azt mondta, már 

bevállalt annyit. Valaki megsúgta a lelkésznek: Tiszteletes úr, csak annyit mondjon – és mondta, 

hogy kinek –, hogy a maga keze olyan, hogy ilyen a környéken nincs sehol. Majd meglátja, hogy 3 

hónapon belül nem vállalja el, de vakarni kezdi a fejét és elvállalja. S azt mondta a lelkész, hogy a 

parókiájukban ennek a mesternek a lépcsője van bent. Értitek? S ebből áll sokszor a kakaskodás 

otthon, a magunk kis szemétdombján, kicsoda az úr a háznál? Kicsoda az Isten? Ugye, hogy vívjuk 

a harcokat és a sátán így turbósít. Dicséret szükséges a gyereknek is meg a sportolónak, meg a 

többieknek is, tehát félre ne értsük, a pedagógiában is, de az, hogy te vagy az Isten, meg az, hogy 

úgy fölemelni vagy alábeszélni, na ez az egyik csalétek.  

 

Aztán nézzük az 1Móz 3,6-t, ott a második, harmadik is ott van. Itt látjuk: „Az asszony úgy látta, 

hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: 

szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele lévő férjének is és ő is evett.” 

A második ilyen csali az élvezetvágy. Csábítja a szemet, meg kell veszni érte, jaj, jaj... Testvéreim, 

evés, ivás, szex, drog stb. a legkülönbözőbb testi élvezetek, újra mondom, ajándék. Hát ki épített 

ízlelőbimbót a nyelvemre? Nem én, az Isten. Ki teremtett férfivá, nővé bennünket? Az Isten. A 

maga helyén mindennek Ő az ajándékozója. És Ő ízes életet akar adni, örömöket. Újra mondom, 

tegnap említettem, hogy Isten nem sajnálja az örömeinket, csak kevesli. A sátán turbósít. Nézzétek 

meg, egy pohár bor a maga helyén, vagy amikor fiatalabb koromban betonoztunk apósomék 

házánál, emlékszem, hogy úgy bement 6-8 üveg sör a betonba, hogy észre sem vettük, egész nap. 

No, de mi történik az itallal? Hát 1 millió ember alkoholfüggő Magyarországon! Döbbenetes! Hát 

hány ember szenved, hány feleség vagy társ, hány gyermek?  Valakivel találkoztam, aki részeg 

állapotban volt és szóba álltunk, de mondtam neki, majd akkor beszélgessünk, ha kijózanodott. És 

beszélgettünk és elmondtam neki, hogy ő nagyon sokaknak árt. Én, hát kinek ártok? És akkor sorra 

vettem, mondom, meg nekem is. Hát magának? Hát ne mondja! Mondom, dehogynem! Hát elissza 

a pénzét, és gyógykezelni kell, hát kinek a pénzén gyógykezelik? Mit gondol? Hát az enyémen, 

meg a többiekén. Azt mondja, erre nem is gondoltam. Hát, mondom, még sok mindenre nem 

gondolt. Igen, jól helyére tette Isten a dolgokat. Fiatal voltam még, olvastam a Kiskegyed 

folyóiratban, talán életemben egyszer került a kezembe, nem mentegetőzöm a testvérek előtt, nem 

is tudom, hogy van-e most, és abban azt olvasom az első oldalon, hogy 4-5 év alatt a párok 

megszokják egymást, új ingerek kellenek, stb. Elkezdtem gondolkodni, akkor már tizenéves 

házasok voltunk, hogy azért álljon meg a menet, és abban igazuk van, hogy a drogból is mindig 
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több, mindig más és így tovább. De a mi szerelmi életünket nem test a testnek adta az Isten, hanem 

azt beleépítette abba a kapcsolatrendszerbe, ahogy két embert felelőssé tesz, egybeépít, szeretetben, 

szerelemben. Az egyik gyülekezeti ébredésünknek nagyon kedves része volt az, hogy 10-15 éves 

házasok, az asszonyok mentek először csendeshétre. És jöttek haza és úgy ölelték át a párjukat, 

hogy azok döbbenten nézték, hogy mi ezt akartuk már régebben, meg vitatkoztunk, meg minden. 

És hát nem szextanfolyamon voltak a mi feleségeink, hanem csendeshéten. Igen ám, csak amikor 

leteszi valaki a terheit, bűneit, amik 30-40%-át lefoglalják az energiájának és örül, hogy a gyereknek 

enni ad, meg örül, hogy elvégzi a dolgát, akkor nem kíván játszódni. Isten ajándéka a maga helyén 

valódi ajándék. És egy emberférfi ment a lelkipásztorhoz és azt mondta: lelkész úr, a feleségem ide 

jár magukhoz 2 éve Bibliaórára meg istentiszteletre. Nagyon jó, amit maguk csinálnak. Képzelje el, 

23 éves házasok vagyunk és a múlt hétfőn hozta először ágyba a kávét nekem az asszony. Nagyon 

jó ez a Bibliázás. Értjük? Ha te igazán a helyeden vagy, akkor neked is, de a körülötted élőknek is 

észre lehet venni az élet ízéből, hogy az nem szentfazék, hanem ez emberebb ember. 

 

No: dicsőségvágy, élvezetvágy, jön a harmadik, a szerzési vágy. Meg kell szereznem és ezen mozog 

szintén ez a világ, hogy nem elég, ami van. Minden áron, minden módszerrel szerezni. Ez is ajándék, 

mert Isten mondta, hogy: „Hajtsátok uralmatok alá a földet.” A magad kis területét tedd rendbe, 

fejlődj, csináld, végezd, de amikor turbósít a sátán és nem érdekes, hogy milyen áron, de látod, hogy 

a szomszéd kerítése magasabb, látod milyen kocsija van, nem hagy és ennek nincs vége. S tudjátok, 

igazából pénzhez mi három formában juthatunk: megdolgozunk érte, ajándékba kapjuk vagy 

örökségként. Amikor elkezdődik a szerencsejáték, ott már beteszi a kezét a sátán. Ugye senki nem 

gondol arra, hogy nem valami gonosz erők dolgoznak egy Monte-Carlo-i barlangban? Ha ott valaki 

megjelenik, mi Melbourneben voltunk a feleségemmel és végig mentünk, szinte egy kis város volt. 

Döbbenetes, nyomott légkör volt, érzékelhető volt, kézzel fogható, hogy itt a gonosz nagyon 

dolgozik. És amikor kicsibe megy a szerencsejáték, ugyanúgy Fortuna, amit mondanak, hogy a 

szerencse istennő, nincs más isten, mindegyik mögött ott áll a sátán. Tehát, ez a három rugó van, 

amin mozog a világ. A „ki vagyok én?”, közben a hatalom is, a másik az „élvezetek”, a harmadik a 

„pénz”. Itt döbbennek meg szintén az előkészítőben a férfiak és figyelnek oda, hogy ez a régi könyv, 

ez az érthetetlen régi könyv ennyire világosan elénk tárja a bűn szerkezetét?  

S a mai házi feladatunk az lesz, hogy gondolja el ki-ki, hogy melyik a legrázósabb terület az 

életében? Őt melyik oldalról kísérti a legjobban a sátán? Vajon a dicsőség oldalon vagy az élvezetek 

oldalán bukik el leghamarabb, vagy az anyagiak a rázósak? Volt, aki azt mondta nekem, lelkész úr, 

nekem mind a három. Mondom, hát gratulálok. De azért meg lehet látni mindegyikünknek, hogy 

valamelyik a legérzékenyebb. S mit olvastunk? Szakított az asszony a fáról. Elérte a hármas csali, 

elszakadt Istentől. Megszakadt a kapcsolat, ez az egyik és alaprossz. A másik, elromlott a 

természetünk, azóta mind a háromban evickélünk. Valaki azt mondta nekem egy evangelizáción: 

Lelkész úr – úgy kicsit mosolyogva mondta, meg úgy óvatosan, hogy merje-e mondani – azért maga 

is bűnös. Hát, mondom, nekem mondja? A fejem búbjától a lábam ujjáig stikkes vagyok, az én 

óemberi természetemben, egyszerűen mindnyájan elromlottunk. Én hiszem a Biblia igéit, hát ott 

van: „Nincs egy igaz sem.” Totálkáros vagyok, de a testvérem is. De mondom, én tudok arról, hogy 

valaki eljött erre a világra, hogy ebből a totálkáros állapotomból kezeljen engem, és szabadítson 

engem.  

 

Testvéreim! Még néhány igénk van, és akkor befejezzük az estét. De fontos látnunk ezt a 

folyamatot, mert ma is ugyanúgy történnek a dolgok. És ha lépünk egyet az igénkben, akkor jön a 

következő: 1Móz 7. verse, hogy fügefalevelet aggattak, hirtelen megrebben a pár és azt fejezi ki ez 

a fügefalevél, hogy takargatnivalójuk van egymás előtt. Megnyílt mindkettőjük szeme, nem az van, 

hogy olyanok lettek, mint az Isten. 
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1Móz 3,7: „Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy meztelenek. Ezért 

fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak.” 

Addig önfeledten élték az életüket. Most pedig takargatnivalójuk van egymás előtt és bejön a 

félelem. Nézzük csak a 8. verstől a 11-ig, nagyot lépünk, az olvassuk: 1Móz 3,8-11: „Amikor aztán 

meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége 

elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol 

vagy? Az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert meztelen vagyok, 

és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta meg neked, hogy meztelen vagy? Talán 

ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél?” 

Közeledik az Úristen, akihez boldog, gyermeki örömmel futottak és most bújnak és félnek. Bejön 

a félelem, addig nem volt. Félelem a betegségtől, félelem a haláltól, félelem ettől, félelem a 

félelemtől. Bejött, a sátán eltűnik, lelép, nem mondja, hogy na ugye? Ő már elvégezte a magáét. És 

ott van a totálkáros asszony, ott van a totálkáros férfi, hát az előző versekben azt olvastuk, hogy ad 

a vele lévő férjének és az is evék. Hát nem mondta azt, hogy Évica, állj meg! Hát mit mondott az 

Isten? Dobod el! Értitek? Ad a vele lévő – mint az orránál fogva – férfinek, ő is evék. Döbbenet! 

És ugye jön Isten, s megkérdezi, miért féltek, miért bújtok? Azt mondja, hát talán ettél a fáról? 

Tudja Isten világosan és fölteszi neki, most mondhatná neki, jaj Istenem, elrontottam mindent, 

könyörülj, bocsáss meg! Nem, nem, hanem mi történik? 12. vers, elkezdődik a mutogatás! 1Móz 

3,12: „Az ember így felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, azért ettem.” 

Ő a hibás, de figyeld meg, ha kinyújtod a kezed, vagy én is, hogy ő a hibás, legfeljebb 2 ujjam mutat 

előre, három vissza. És az asszonyt sem kell félteni, jön a 13. vers. 1Móz 3, 13: „Akkor az Úristen 

ezt kérdezte az asszonytól: Mit tettél? Az asszony így felelt: A kígyó szedett rá, ezért ettem.”  

Azt mondja, a kígyó a hibás. Rákeni, adja tovább, hihetetlen, hogy milyen művészetté fejlesztik 

családokban, hogy a másik a hibás. Hallottam valahol, a férj elejtett valamit, összetört, hát milyen 

ügyetlen vagy, mondja az asszony. Ha az asszony ejtett el valamit, azt mondta, mielőtt a férj 

megszólalhatott volna, hát te mindig siettetsz! Mondom, csúcs! Csúcs! Értitek? A parlamentben, 

itt, ott, amott, mindenütt mindig a másik a hibás. Mindig van kire mutatni, sőt! És itt jön a nagy 

orcátlansága az embernek. Menjünk csak vissza a 3,12-re! Azt látjuk, hogy az asszony, akit Te 

mellém adtál. Figyeljük csak! Hát képes Ádám kimondani, hogy az Isten a hibás. Hát ilyet adott. 

Hát ez aztán a csúcs!  

 

Valaki járt nálunk temetést jelenteni és beszélgetni kezdtünk, középkorú asszony volt. A 

beszélgetésben elmondta, hogy olyan káoszban van az életük, három nyugtatót kell beszednie, hogy 

aludni tudjon és még úgy is nehéz. És én azt mondtam neki, hogy: Asszonyom! Van egy javaslatom, 

jöjjön el ötször a vasárnap délelőtti istentiszteletünkre. 5 igehirdetés után egyet el tud hagyni a 

nyugtatókból, csak a fele árát tegye a perselybe és akkor mindenki jól jár. Értjük, hogy kicsit tréfás 

a dolog, de én komolyan javasoltam neki. Mire ő azt mondta, hogy ahhoz valakinek másképp 

kellene viselkedni, hogy betegyem a lábam a templomba. Hirtelen magamra gondoltam, de 

mondom, most találkoztunk először, ez sem volt egy olyan ellentétes mondás, és elkezdtem 

mutogatni fölfelé, ő meg bólogatott. Valaki belépett volna a szobába, nézi, ezt a pantomimot, hogy 

a lelkész fölfelé mutogat, az asszony bólogat. Az Istennek kellene másképp viselkedni! Ugye, hogy 

ismerős? Kérdezte az asszony, amikor a dolgait végezte, hogy Istenem, hogy csináljam? Eszébe 

sem jutott! Csinálta, ahogy ő jónak látta. Amikor baj van, ki a hibás? Az Isten! Tiszteletes úr, amikor 

itt volt a délvidéken a háború, ártatlan gyerekek haltak meg, hol van az Isten? De mondom, az Isten 

mondta, hogy öljétek egymást? Azt mondta: Ne ölj! Mihelyt baj van, az ember csinálja, amit jónak 

lát, sokszor nem is hisz Istenben, de úgy szidja azt az Istent, ha baj van. Értitek? Hogy ennyire 

silánnyá lettünk. Nagyon döntő, hogy megértsük, hogy elszakadtunk Istentől, mindnyájan. Senki 

nem érkezik erre a világra a helyén. És megromlott a természetünk. Abban különbség van, hogy 2 

méterrel vagyok a víz alatt, vagy 10-15. Tudunk mi egymásra mutogatni és igaz is, polgári mérték 
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szerint nagy különbség van köztünk. Sokaknál sokkal rendesebb ember vagyok, azért ezt én is 

tudom. Na, de ne haragudjatok, ha Isten röntgene átvilágít, akkor lazán kimondom, és igazán, hogy 

totálkáros vagyok, a fejem búbjától a lábam ujjáig. Nincs mese, csak nagyon sok ember ezt nem 

ismeri el.  

 

Tehát a második nagy lépés ez, amit ma megértettünk, hogy mi ez az árulás? Hát az az elszakadás 

Istentől. És ez a megromlott természet. Csodálkoztok azon, hogy ennyi válás, ennyi katasztrófa 

szerelmi téren, amit az egyik legnagyobb ajándéknak tenne az Isten! Össze se házasodnak, azt 

mondja, hogy: Hát lelkész úr, macerásabb az elválás. Ó, pontosan látjuk, de nem csak ezen a téren. 

Anyagi téren, minden téren, COVID téren, és a többi. Hol áll ez a világ? Hol vagyunk? Kicsiben és 

nagyban. Konyhákban, otthonokban, hálószobákban, szomszédságokban, rokonságokban. 

Egyáltalán boldog az ember? Kinevetnek, ha ilyet kérdezek. Hát hol él, hát happy, itt-ott. Értitek? 

És mit felel erre az Isten? Még ennyi. Nézzük csak, amikor elmondja, hogy elvesztettétek a 

helyeteket, ki kell az Édenből menni, a velem való kapcsolat tönkrement, s ahogy mondja a férfinek, 

az asszonynak, mi a büntetésetek és mondja a sátánnak, 1Móz 3,15, ez az utolsó mai igénk: 

„Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között: ő a 

fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod.” 

Mit tett az Isten? Hát megszólal az ősevangélium, hát az utód, az asszony utódja, aki a kígyó fejére 

tapos, a sátán fejére: Jézus! Itt, mikor az ember totálkárossá tette az Isten szépre teremtett világát, 

elvetette a magot és bűnbe bukott, elszakadt Istentől, és ez teljesedik ki egyre jobban, megszólal az 

Isten, hogy eljön, aki a kígyó fejére tapos és eljött Jézus. És akik láttuk a Passió c. filmet, én úgy 

megrettentem az elején, valami dióra léphettek, vagy hogy imitálták azt a nagy reccsenést, mielőtt 

a sok szenvedése Jézusnak, meg a többi, mintegy szimbolikusan bemutatták, hogy a kígyó fejére 

tapos. Igen, innen kezdve elindul a folyamat, és évezredeken át, ugye, hogy valaki azt mondta, a 

Biblia első két oldalán elmondja Isten, hogy Ő hogy képzelte el az életünket, a 3. oldalon hogy 

rontottuk el ezt az egészet. És az összes többin, hogy mit tett az Isten azért, hogy helyzetbe hozzon 

bennünket. Hát holnap ez a mérhetetlen örömhír hangzik. 

 

Csendesedjünk el imádságra: 

Szerető Atyánk! Értjük a Te igédet, egyszerűen, világosan elmondod, hogy mi történt velünk. Adj 

nekünk alázatot, hogy el tudjuk mondani, hogy igen, én is ilyen természetet örököltem, ilyet 

hordozok. Az én életemben is valóság ez a tőled elszakadás és valóság a bűn hatalma. Köszönjük, 

hogy már ma hangzik az örömhír, a legnagyobb, ami a teremtés óta elhangzott, hogy Te nem 

elvetettél, hanem megváltottál, olyan helyzetet teremtettél, hogy megragadhatjuk a szabadulást. 

Segíts egész szívvel megragadni azt nekünk. 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. 

Vegyétek az áldást az igével:  

 

„Isten pedig, az irántunk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még mi bűnben 

voltunk, Krisztus meghalt értünk.” Ámen. 


