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Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a világ bármely pontján, folytassuk az énekben 

megkezdett dicsőítésünket: 

 

Zengjük a Te nevedet élő Jézusunk, pünkösd hetében magasztalunk téged, hogy eljöttél közénk, 

elvégezted a nagy szabadítást, és most is szüntelen munkálkodsz Szentlelked által, hogy a Te 

igéd emberi szívekben valósággá tegye ezt a szabadítást. Köszönjük, hogy sokan vagyunk a 

képernyők előtt, akik valljuk, hogy bár megtaláltál bennünket, szeretnénk újra kifejezni a 

hálánkat neked és áldd meg azokat is, akik most tájékozódnak, könnyítsd meg az utat és vond 

magadhoz egészen a szívüket. Megható arra gondolnunk, hogy a Te kereszthalálod, 

feltámadásod, az első pünkösd ezer évvel korábban volt, mint a magyar honfoglalás, és mégis, 

magyarok szerte a világon részesedhettünk ebben az ajándékban. Kezünkben lehet a Biblia, és 

ilyen alkalmakkor figyelhetjük igédet, az alapüzenetet, Lelked erejével áldj meg igehallgatókat, 

igehirdetőt ma este is, kérünk. Ámen. 

  

Szeretett testvéreim, „A Nagy Szabadítás” című igehirdetés sorozatunk negyedik estéjéhez 

érkeztünk. Eddig három egységet vettünk át a Bibliából és a szívem vágya, hogy egyfelől 

mindenki világosan megértse az üzenetegységeket, ahogy ezek egymásra épülnek. Nemcsak 

hogy megértse, hanem úgy megjegyezze, hogy másoknak is tovább tudja adni. Erről minden 

embernek hallani kell. Úgy szerettem Dickens könyvét, amelyet a gyermekeinek írt, és azt 

mondta, hogy csak a halála után adják ki. Addig ő a gyermekei számára mondja el a legszebb 

történetet és Jézus életét adja át a gyermekeinek ezen a könyvön keresztül. Ó, de fontos, hogy 

mindnyájan a környezetünkben élőknek továbbadjuk, sehol másutt nem találjuk meg így ezt az 

üzenetet, és ez életbevágóan fontos.  

Úgy szerettem, hogy a Biblia visszamegy egészen odáig, hogy Isten hogy képzelte el az ember 

életét. Figyeljétek meg, hogy az emberről szóló könyvek úgy kezdik, hogy itt van ez a lény, 

ilyen, olyan – mit kezdjünk vele? A Biblia egy lépéssel visszamegy és bemutatja nekünk az 

igazit, az eredetit, hogy hozzá tudjuk mérni, hogy hol is vagyunk. És utána azt a mérhetetlen 

örömhírt hozza, Jézust, az egyetlen Megváltót, a Nagy Szabadítót. Ugye első este megértettük, 

mindjárt látjuk a képen újra, hogy az ember teremtésbeli helye Isten szeretet irányítása alatt van.  
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A harmadik részét nézzük ennek a képnek. A Biblia egyértelműen közli, hogy az embert így 

önmagában csak elveszettnek tekinthetjük. Az embernek gazdája van, teremtő Atyja van, és itt 

a harmadik rész a képsorozatunkban pontosan bemutatja, hogy Isten az úr az én bensőmben, az 

én műhelyemben, az én életem központjában. Ő ül a trónon, korona az Ő fején van, akkor vagyok 

én a helyemen. Ez nem ledegradálása egy ember életének, hanem ennél jobb helyzetben nem 

lehet ember ezen a földön, minthogy a mindenható Isten, a teremtő Isten az Atyja, a tanácsadója, 

a védelmezője, az irányítója.  

No, ebből estünk ki, a másik két kép ugye, az első és a második szelet, amit ha figyelünk a hármas 

képünkön, látjuk, az ember faképnél hagyta Istenét. Valaki nekem azt mondta, hogy: „Miért 

engedte meg Isten, miért adott szabadságot?” Mondtam, hogy nem kényszerből tartotta az 

embert, nem automataként teremtette. Most gondoljátok el, hogy ha mi bólogató automataként 

azt mondanánk „Dicsőség Istennek, dicsőség Istennek!”.  

És amikor, ugye többször utaltam a jegyespárokra, akikkel átvettük ezeket a sorozatokat, azt 

mondtam nekik, most gondoljon mindenki a párjára. Ha ráparancsoltak volna, hogy őt kell 

elvennie, ha törik, ha szakad, mielőtt megismerte, nem biztos, sőt valószínű, hogy nem jöttek 

volna létre ezek a párok, mert az a szabadság kellett, hogy ki-ki döntsön, hogy igenis, nem 

kényszerből, hanem szabad döntéssel vagyok a páromé. Isten sem kényszerítette ránk ezt az 

állapotot. A nap, a hold, a csillagok, állat-, növényvilág nem dönthet. Ők mennek a pályájukon, 

vagy az ösztön programjukat élik. Egyedül az embernek adott szabadságot, no, de és itt jön a 

második egység, az ember ezzel a szabadsággal visszaélt, ahelyett, hogy szabadon adta volna az 

ő urának, Atyjának magát, függetlenítette az életét. És itt jön a második helyzet, az az árulás, 

amiről beszéltünk, hogy kiesett a helyéről az ember, fölült a trónra. Ez a trónbitorlás a bűn, ez a 

függetlenség, ez a magam-akarása a bűn, ami aztán nekem is és a körülöttem élőknek is nagyon 

sok bajt és pusztulást jelent. De itt jött a harmadik lépésünk, az a lélegzetelállító üzenet, amit 

tegnap hallottunk. Valaki engem a családból este felhívott, és sírva mondta, pedig már évtizedek 

óta ura, megváltója Jézus, de hogy így kellett szenvednie értem?!  Összeroncsolták, szétverték, 

keresztre szögezték, hogy engem helyzetbe hozzon?!  
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Testvéreim! Ez a világ megy tovább. Nem érti, hogy az Isten Fia idejött ebbe a pokolba, amibe 

mi vagyunk a mennyhez képest. Idejött és nem fordult vissza. Keresztre ment és olyan 

szabadítást szerzett, amelyről énekeltek már az angyalok is, hogy Üdvözítő született, Szabadító, 

Megváltó, Megtartó és újra helyzetbe hozott bennünket az Isten. Elveszett embereket, 

kilátástalan helyzetű embereket, akik sorra pusztultunk volna a kárhozatba, újra Isten gyermekei 

lehetünk, de hogyan?  

Ez legyen a mai kérdésünk, hogy ezt a nagy szabadítást én hogyan ragadhatom meg. Olvassuk 

az igénket, a ma estit, Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott levele 10. részéből a 13-17-ig terjedő 

verseket választottam, válogatott versek.  

 

Róma 10,13-17 „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. – De hogyan hívják segítségül azt, 

akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? De hogyan hallják meg 

igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? – A hit tehát hallásból van, a hallás 

pedig a Krisztus beszéde által.” 

 

Az Isten igéje által. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét üdvözül. Köszönjük a feltett igét. 

Ez a szó, hogy üdvözül, ez az eredeti görög szövegben az Újszövetség egyik legörvendetesebb 

szava, mert azt fejezi ki, hogy megtartani, megszabadítani, üdvözíteni, megmenteni, 

meggyógyítani, azt az isteni testi-lelki szabadítást, amit Jézus végbevitt. Tulajdonképpen a 

szódzó igéről van szó, azért mondom, mert a szótér, a megváltó, az üdvözítő, a szabadító, a 

megmentő, a megtartó, az ismerősebb így nekünk. Igen, isteni testi-lelki szabadítást jelent az, 

amit Jézus végbevitt. És azt írja az apostol: „hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét”, 

ha a tegnapi üzenetre gondolunk, hogy takarékba tette Isten a bűnbocsánatunkat, áldott földi 

életünket, örök életünket, akkor így lehetne mondanunk, hogy mindenki, aki elmegy a takarékba, 

megkapja, de emlékezünk, hogy mondtam, hogy ha ez a hír nem jut el hozzám, hogy menjek? 

Ha eljut hozzám és nem viszem, akkor sem jutok előbbre. De ha meghallom és talán félszegen, 

de elindulok, hogy megragadjam, akkor megkapom. Mindenki, aki kinyújtja a kezét.  

Igen ám, csak a mi kezünk, a lelki kezünk a hit. De hogy is születik a hit? Figyeljük csak még 

egyszer az igét! Akkor az apostol megszólal, és azt mondja, hogy ez mind rendben van, hogy 

üdvözül. De hogy hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Az emberek általában ezt nem 

hiszik el. Amit én itt meggyőzően magyarázok és elfogadtok testvéreim, reménységben vagyok, 

de a világ az tovább megy, mintha itt most színi előadás lenne és magyaráznánk valami elméletet.  

Itt valóságról van szó, de nem hiszik. De folytatja az apostol, hogy higgyenek abban, akit nem 

hallottak? Nem hallottak róla. Nagyon sokan azt mondják nekem, amikor én ezeket az igéket 

továbbadom, de lelkész úr, én most hallom ezt életemben először. Ne haragudjon, hát ezer 

templom van Magyarországon. Nem én vagyok az egyetlen, aki hirdeti az evangéliumot. Az 

lehet, hogy nem figyelt úgy oda. Az lehet, hogy most jobban érti, vagy úgy mondtam tovább, 

vagy Isten segített. Értitek, hogy ha nem hallja valaki, hogy higgye el, de hogy hallja meg 

igehirdető nélkül? Ezért kellenek az evangélizációk. Fogalmunk nincs, mi csak imádkozunk 

azért, hogy Urunk ezeket a felvételeket is, meg ezeket az alkalmakat is terjeszd ki úgy, hogy 

olyanok is, akikről fogalmunk nincs, egyszer csak fülest kapnak.  

Hát most gondolj bele testvérem, egyszer te is hallottad, aki már hitben vagy. Egyszer először 

hallottad és talán nem is vetted komolyan, talán hosszú időn át. És egyszer csak megtörtént az a 

csoda, amiről mindjárt beszélünk, hogy hogy született meg a hit a szívedben. A hit születési 

anyakönyvi kivonata itt van és az ige azt kimondja, hogy igéből születik a hit.  

 

A testvérek nagyon figyeljék a képet, mert döntő üzenet van és a kép segítségével tudom 

elmagyarázni a mai mondanivalót.  
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Látunk három kört, két nagyot. Az egyik a halál köre. A nagybetűs HALÁL köre, a kárhozat 

köre, a másik az élet köre, a nagybetűs ÉLET köre. És azt megtanultuk, hogy a kisbetűs élet az 

a fogantatással kezdődik és a biológiai halálunkkal fejeződik be. De a nagybetűs ÉLET az az 

Istennel való élő kapcsolatot jelenti, és ez az ÉLET halt meg bennünk, amikor Isten azt mondta: 

„Te ember, ha elszakadsz tőlem, meghalsz!” Meg is halt az ember, lelkileg meghalt. Ezért mi 

mindnyájan a halál körébe érkezünk. A legvirulóbb élet is.  

 

Azt nem tudom, mert titok a Bibliában, hogy mi van azokkal a picinyekkel, csecsemőkkel, akik 

megszületnek, azért olvasunk, hogy az ő angyalaik ott vannak Isten előtt, azért ott van, hogy a 

hívő szülőben megszentelődik az a gyermek, de most ne ezzel a nem könnyű kérdéssel 

foglalkozzunk, hanem azzal, hogy bizony mindnyájan a nagybetűs HALÁL körébe érkezünk. Ez 

nem a biológiai halálunkat jelképezi, hanem ez az örök Isten nélküli állapotunkat, a kárhozatot. 

Ahogy a János 3,16 gyönyörű igéje után ott van, hogy aki pedig nem ragadja meg ezt a 

szabadítást, immár elkárhozott, azaz benne él a HALÁLban, a nagybetűsben, „mert nem hitt az 

Isten Egyszülött Fiának nevében”, mert nem ragadta meg, amit a számára takarékba helyezett 

Jézus. A halál körébe érkezünk és induljunk el a bal szélről. Látjuk, oda van írva, hogy fel kell 

ébrednünk ebből a halálból, rá kell döbbennünk, hogy erről van szó, de hogy fogok én felébredni, 

úgy, hogy hitet kapok. A hit nemcsak a lelki kezem, hanem a lelki szemem is. Egyszer csak látni 

kezdek, nem a láthatókat csupán. Egyszer csak érzékelni kezdem a láthatatlanokat. De, hogy 

születik a hit? Igéből születik, olyan különös a számomra, hogy Isten a testi-lelki születésünket 

olyan hasonlóan viszi végbe. Ugye a testi születésnél két élő sejt megfogan, ez az élő mag, és 

elindul a kihordási idő és eljön a születés. Ugyanez történik lelkileg is, amikor valakinek 

megfogan az életében Isten igéje. Mondja is Péter apostol első levele, első részének a 23. 

versében, ugye a kisázsiai gyülekezeteknek ír, ahol már újjászületett emberek voltak, akiknek 

megfogant a szívében az élő hit és megragadták Jézus szabadítását, azt írja ebben az igében: 

„…mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és 

maradandó igéje által.” 

Testvéreim, újjászületni csak Isten igéje által lehet.  
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Folytassuk csak tovább. Most nem kérünk képet, hanem figyelünk, az ige hangzik, mint most is. 

Egyik fülünkön be, a másik fülünkön ki. Ez az alap. De mi nem esünk kétségbe ezen, mert 

közben valami megmarad. Nem biztos, hogy mindig, de elkezdünk gondolkodni. A sorrend: fül, 

gondolkodás, fej és utána az Isten Szentlelke csodájaként, miközben én foglalkozom az igével, 

miközben forgatom a fejemben, lecsúszik az az ige a szívemhez, és egyszer csak megfogan. Nem 

magától érthető és nem mindig történik ez.  

A fasori gyülekezetünkben sokan úgy kaptak hitet, hogy abszolút távolról érkeztek. Látták a 

barátjuk életét, látták, hogy szabadult, megkötözöttségből szabadult, ital rabságából. Látták, 

hogy milyen más lett a házasságuk, mert ha valaki Jézus szabadítását valóban átéli, a környezete 

előbb-utóbb felfigyel, hogy ezzel az emberrel valami változás történt. És sokszor azt tették azok 

a munkatársak, barátok, hogy azt mondták az ilyen embernek, hogy: „Jaj, de megszentültél! Most 

már minden vasárnap templom?  Ó, hallod és páros kör? Hova jártok ti, havonta páros kör, na és 

még csendes hét, családos? Reggeltől estig imádkoztok? Micsoda unalom lehet az az egész!”… 

és amikor észrevették, hogy micsoda változás történt, a Jancsi és Juliska egészen más 

szeretetben, kapcsolatban él tovább, egy új lehetőség adatott nekik, megirigyelték és egyszer 

csak azt mondta valamelyik, hol itt, hol ott, hol amott: „Te nézd, én is elmennék veled, veletek, 

körülnéznék, hogy mi történik ott.”  

 

Olyan különös volt például egy eset, amikor évek múlva egy fiatal férfi, akiről én nem tudtam, 

hogy járt már régebb óta templomba, de amikor hitre jutott, akkor személyesen találkoztunk és 

segíthettem a döntésében és aztán elmondta egy kisebb Bibliakörben, hogy tulajdonképpen ő 

hogy is talált Jézushoz. Én meg félreülve hallgattam. Akkor mondja, hogy a barátaim révén 

eljöttem a Fasori Református Templomba. Beültünk, és én egy árva szót nem értettem az 

igehirdetésből. Magamban úgy megszólaltam, hogy „Barátom, hát azért magyarul beszéltünk 

akkor is.”  No, de én értettem, hogy valaki oda bejön, nézte a gyönyörű csillárt, hát tényleg olyan 

az a templom. Meg jobbra-balra figyelt, de a mi szavaink, bármennyire nem paposan mondtam 

én sem az igehirdetést, hát most azt mondom, hogy Megváltó, azt se tudja, hogy ez most ki-mi, 

hogy gondolom, vagy észre sem vesszük, hogy mennyire nem magától értetődő a világi 

embernek a mi szóhasználatunk, de azt mondta, hogy: Amikor kimentem a templomból, annyi 

nyugalmat éreztem a szívemben, hogy azt mondtam, hogy ezért megérte, jövő vasárnap is 

eljövök. S azt mondja, hogy a következő vasárnap már kezdtem megérteni valamit abból, ami 

elhangzott. Így haladt tovább, mert ennek ez a módja. Lehet, hogy azt is mondhatnánk, hogy a 

hit hallásból, a hit olvasásból van, mert abban az időben, mikor ezt Pál apostol leírta, még csak 

hallani lehetett az igét. Még a városoknak se volt Bibliájuk mindnek. Akkor még kézírással 

másolták, az első században. Mi már nagyon úri helyzetben vagyunk, mert van Károli Bibliánk, 

van új fordítás, van apró betűs, nagy betűs, van magyarázatos. Testvéreim, adjunk hálát érte!  

 

Akkor csak hallgatni lehetett, hogy akik az igét megtanulták és egy-egy igerészt hoztak és 

magyarázták, de mi már itt tartunk, hogy hangzik az ige és az igéből egyszer csak a 

gondolataimon át az Isten lelke csodálatos munkájával megfogan az ige. Nem tudom mikor, 

nekem fogalmam sincs, hogy mikor fogant meg az első ige. Bizonyos dolgokra emlékszem, én 

lelkész gyerekként, még pedig élő hitű lelkipásztor család gyermekeként születtem és olyan 

segédlelkészek voltak, akik hirdették nekünk hittanórán mindenütt az igét. Záporozott az ige 

ránk. Így utólag visszagondolva fogékony is volt a szívem, sokat hallottam ezekről, de fogalmam 

nincs, hogy az első ige mikor fogant meg a szívemben. De ha most visszamegyünk a képünkhöz, 

akkor meglátjuk, ahogy fogalma sincs a fiatalasszonynak, hogy most fogant meg a gyermek, de 

néhány hét után a jelekből már érzékeli, hogy itt valami történt. Ugyanígy a képen látjuk, hogy 

ott van két szó alul, az egyik az, hogy magam, a másik az, hogy Jézus. Két jele van annak, hogy 
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Isten igéje megfogant a szívedben. Tesztelheted is magad. Az egyik, hogy kezdem látni a 

bűneimet és kezdenek nyugtalanítani.  

Emlékeztek, hogy én olyan lazán mondtam, hogy a fejem búbjától a lábam ujjáig bűnös vagyok. 

hogy ez a veszettség elterjedt az életemre. Én már ugye az ige alapján régtől tudom, és ez magától 

értetődő a számomra, hogy ilyen butaságot nem mondok, hogy hát azért jó emberek vagyunk. 

Isten rendjében elveszett ember mindenki, és a legnagyobb baj, amíg nem látja valaki ezt.  

 

Jött a barátom hozzám egyszer, aki kezdett ismerkedni a hittel, és azt mondja, hogy: Tamás, nagy 

fölfedezésem van. Még három dolgot helyreteszek az életemben és akkor minden oké. Melyik 

az a három? Azt mondja, hogy: A feleségemmel néha nagyon összekapunk. Ezzel valamit 

kezdeni kell. A második: a nevelt fiam 20 éves, de valami olyan kiállhatatlan pimasz, hogy 

egyszerűen állandó harcban vagyunk. Ez a második, ezt valahogy el kell rendezni. A harmadik, 

hogy néha elkáromkodom magam a munkahelyen. Mondom, gratulálok Béla, ha hármat 

legyőzöl, lesz helyette hat. Nézett rám, hogy hát hogy mondhatok én ilyet? Hát azért, mert ez az 

én kedves barátom még csak a felszínt látta. És ha segíteni akarok, mások még csak a felszínt 

látják, és hogy ó, én jó ember vagyok, én általában azt csinálom, amit kell, meg szeretek 

mindenkit. Hátha ebbe belevilágít az Isten, testvérem, akkor nagy irgalom, hogy nem világít bele 

totálba. Hát te nem éled túl, hogy mi van az életedben. Hát totálkár!  

Azt a példát tudtam később elmondani ennek a barátomnak, hogy egy ember vásárolt egy darab 

földet. Igaz, hogy azon a földterületen volt vagy 2-3 szikla, amit nagyon nehezen és csak 

darukkal, mindennel, különleges szállítóeszközökkel tudtak elvinni onnan. De hát olcsón adták, 

megérte, elszállította. Hozzálátott az ásáshoz, egyszer csak koppant az ásó, azt mondta, hú azta 

hát és egyre-másra kiderült, hogy tele van apróbb kövekkel az egész. Hívta a barátait, mindenkit. 

Most már kezdte bánni, hogy megvette ezt a földet, de két ásónyom mélységig kitakarították az 

egészet. Egész komoly kődombok keletkeztek és azt mondta, na rendben van, kezdhetem a 

gyümölcsfákat ültetni. Kezdett mélyebbre ásni és egyszer csak koppant az ásó: Hát még itt is 

van valami? És tudjátok mi derült ki? Hogy egy hatalmas szikla van az egész telek alatt. Értitek 

testvérek? Először látott, hogy jaj, nem kellett volna ilyen csúnyán veszekednem, vagy nem 

kellett volna…  kezd valami derengeni,  amikor jól becsaptad a másikat, vagy dörzsölöd a kezed, 

hogy az örökségből ezt jól oldottuk meg asszony. Na, jól oldottátok meg, öngól.  Igen, valami 

dereng. Aztán látsz egyre többet. Húha, eddig észre sem vettem, hogy hogyan beszélek, de 

miután az Isten igéje hat, ennek a hatása nyomán ez a jel kezd bejönni és kezd zavarni téged, 

eddig észre sem vetted, hogy szavaid közé miket elegyítesz, meg milyen indulattal vagy, meg a 

többi. Egyre jobban fedezed fel, és idő kell, amíg eljutsz oda, hogy bizony: „A szív teljességéből 

szól a száj.”  Ott a baj, hogy egy nagy szikla van alul, hogy nem könnyeden beszél a lelkész, 

hanem igazat mond a Biblia alapján, hogy a feje búbjától a lába ujjáig. Egy más állapot van 

rajtunk. Amikor Jézus a farizeusokkal beszélt, ezek kikérték maguknak, hogy összehasonlítsa 

őket a bűnösökkel, meg ugye a vámszedők, meg az utcanők, meg mindenki. Szóba sem álltak 

velük, mert ők olyan komoly teljesítményt nyújtanak. Akkor Jézus azt mondta nekik: Ide 

figyeljetek, a vámszedők és az utcanők megelőznek titeket az Isten országában! Ezek majd 

megőrültek, hogy mit beszél ez a mester, ez a rabbi? De Jézus nem azt akarta mondani, hogy 

azok különb életet élnek, mint ti. Hanem azok tudják, hogy ők 50 méterrel a víz alatt vannak, és 

ha onnan ki nem emeli őket valaki, akkor végük. Ti 5 méterrel vagytok a víz alatt. Persze, hogy 

óriási a különbség. Polgári mértékkel utcahosszal vezettek előttük, de a víz alatt vagytok, és nem 

veszitek észre, hogy nektek egy hatalmas változásra, szabadításra van szükség. Egy új 

természetre van szükség, amit nem tudtok elérni a javulásotokkal.  

 

Testvéreim, olyan borzasztó, hogy a vallásos ember megőrül, hogy majd megjavítom, majd én, 

majd… Ugyan! Testvérem, ne erőlködj, hát azért jött Jézus! Hát, ha te el tudnád érni a vízszintet, 
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akkor Jézusnak nem kellett volna eljönni és meghalni a kereszten. Pontosan azért jött, mert ki 

vagyok ütve. Mindnyájan megromlottak, egyetemben elhajlottak. Nincs, egy sincs, mondja a 

Biblia, te félreteheted, és azt mondhatod, hogy én igen, és akkor maradsz magad, a magad 

igazával. De ha az ige dolgozik, az élő ige benned, akkor egyszer csak látod magad. De nemcsak 

magad látod, hanem egyszer csak felragyog Jézus és a szeretete vonzani kezd. Két komponensű 

az Isten igéje. Az egyik, amelyik megvilágítja az én elveszett voltomat, az én bűneimet, a másik, 

amelyik Jézushoz vonz engem.  

Nézzük csak újra a képünket és meglátjuk, hogy ez az ember, miközben az ige által hit születik 

a szívében, hová közelít? Hát a kereszthez!  Azért közelít a kereszthez, mert hol van az én bűneim 

megoldása, az én elveszett életemnek - a kereszten!  Hol ragyog Jézus szeretete a legjobban? A 

kereszten! És egyszer csak ott térdel az a kis ember és odahozza a bűnbatyuját és leteszi a 

kereszten. De mit kell érte fizetni? Semmit testvérem, kifizette Jézus! Nem olcsó ez a kegyelem. 

Nagyon sokba került a te Megváltódnak, de neked semmibe. Ó, de nehezen mondják ki az 

emberek, hogy: „Bocsáss meg Istenem minden bűnömért és fogadj el engem, így, ahogy 

vagyok.” Magyaráznak nekünk, hogy miért kell a bűnnel küszködni, meg miért kell azt 

emlegetni? Hát ember, szétverték érted az Isten Fiát! Ronccsá lett! Így mondja az ige, hogy „Aki 

bűnt nem ismert, azt az Isten bűnné tette.” Bűnné tette, nem csak bűnössé. Beborították a bűneink 

és akkor neked akkora nagy teher kimondanod, hogy: „Uram, bocsáss meg nekem!” 3 

másodperc, igen ám, csak ahhoz a szívednek meg kell indulnia, ahhoz látnod kell ezt a 

mérhetetlen nagy távolságot, hogy a tiszta hal meg. Ahogy mondta nekem az az asszony, hogy: 

Lelkész úr, mérhetetlen igazságtalan, más hal meg az én bűneimért. Hát mondom, hogy ne lenne 

igazságtalan, de tud más megoldást? Azt mondta, hogy: Nem tudok. Hát akkor ne várjon, ott a 

megoldás.  

Testvérem! Mire vársz? Hogy majd megjavulsz egy kicsit? Volt, aki mondta nekem, hogy hát 

azért így nem mehetek Jézushoz. Azért előbb össze kell szedni magam. Mondom, akkor abból 

nem lesz semmi, mert vagy így megyek:   

„Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, mert értem áldozád magad, fogadj el 

Jézusom.”  

 

Értitek? Ennyi? Hát ezt nem akarja elfogadni az ember. Hát nekem ezért fizetni kell. Valamit 

csinálni kell. Nem kell tenni semmi többet, mint letenni a bűnbatyut. De akkor még nem tértél 

meg. Ez még nem a megtérés. De e nélkül nincs megtérés, mert előbb le kell tennem a batyumat, 

a múltamat, az életemet, és utána vissza kell adnom magam, az uralmat annak, akinek én soha 

nem adtam vissza. Övé a hatalom mennyen és földön, de Ő meghagyta, mert Ő várja az én akarati 

döntésem. Meghagyott engem abban az állapotban, amíg én rá nem döbbenek, hogy szeretném, 

ha Ő venné át az egészet. És itt jutunk újra egy pillantással megint a képünkhöz, hogy ott van az 

az ige, János 1,12, ott jobbra alul. Valakik pedig befogadták Jézust Úrnak, Megváltónak – Ő 

másképp nem jön be az életünkbe, segédmunkásnak hiába hívjuk, nem jön, mert azt mondja, 

akkor nem csináltunk semmit. „Valakik pedig befogadták Jézust, hatalmat azoknak, hogy Isten 

fiaivá legyenek.” Látjuk is az új fordítás szerint az igét: „Akik pedig befogadták, azoknak 

hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az Ő 

nevében.”  

 

Minden ember Isten teremtménye, de nem minden ember Isten gyermeke. Az az Isten gyermeke, 

aki befogadja Jézust, és Jézus által egy új természet jön be az életembe. Ott van a régi, és ott van 

az új. Itt egy pillanatra meg kell állnom, és azt kell mondanom, hogy ez már egy másik sorozat 

témája, hogy a régi meg az új, hogy harcol, hogy viaskodik, de aki befogadja Jézust, abban 

megjelenik az a nagybetűs ÉLET, „Akié a Fiú, azé az ÉLET – csupa nagybetűvel – akiben nincs 

meg az Isten Fia, az ÉLET sincs meg abban.” Egy más természetű valóság jelenik meg az 
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életemben. Az újjászületés azt jelenti, hogy egy új élet születik meg bennem. Jézus a Szentlélek 

által bejön úrnak, tehát a tróncsere megtörténik. Az „én” leszáll, Ő nem löki le. Tiszteli az 

akaratodat, a döntésedet, de a Szentlelkével unszol, hogy add át magad neki. Ennél jobb a te 

életeddel nem történhet.  

 

Úgy szeretem azt a történetet, amelyik egy rabszolgáról szól, akit halálra gyötört a gazdája – no, 

nem ezért szeretem – és amikor már semmi haszna nem volt, hanem ott volt betegen, 

tönkrementen, azt mondta neki, elviszlek a vásárra, de nekem mutasd, hogy érsz valamit, mert 

ha nem vesznek meg, megöllek! Nekem nem kellesz, semmi hasznom belőled. Elérkeznek a 

rabszolgavásárra. Eltámolyog ez az ember oda, és jön az első vevő, aki kérdezi: Mit kér ezért a 

hitvány rabszolgáért? És a gazdája tízszer akkora árat mond, mint egy életerős rabszolga ára. 

Körberöhögik, otthagyják, kigúnyolják. Ez így megy egész nap, és amikor már halálra váltan a 

kezébe temeti az arcát ez a nyomorult, jön egy fiatalember, a történet szerint, megkérdezi, hogy 

mit kér ezért a rabszolgáért. Elhangzik ez az éktelen magas ár. Tudja a rabszolga, hogy neki vége 

és nagy csönd van. Egyszer csak fölnéz. Nem akar hinni a szemének, talán lázálmot látok, vagy 

mi történik?… mert a fiatalember kivette a brifkóját és számolja ki a vételárat. Nem érek én 

ennyit! – gondolja az ember, de akkor már a vállára teszi a kezét fiatalember és azt mondja, hogy: 

Megvettelek, gyere velem! És ez elindul az új gazdával. Odaérnek az új gazda határához. Azt 

mondja az új gazda: Kifizettem az áradat, szabad vagy, menj, ahová akarsz! És ez az ember egy 

pillanatnyi gondolkozás után leborul előtte, és azt mondja, hogy: Uram, ne küldj el magadtól, ha 

te ennyit fizettél, tudtad, hogy nem érek ennyit, hogy megszabadíts engem. Ne küldj el, mert 

befog a régi gazdám. Én téged szeretnélek mindhalálig szolgálni! És azt mondta az ura: Rendben 

van, akkor önkéntes rabszolgám leszel! És az a nyomorult ember, ahogy csak tudott, rohant be 

az új gazda birtokára, hogy: Én őt szolgálhatom! 

 

Értitek? Hogy amikor Pál apostol kimondja, hogy „Pál Jézus Krisztus rabszolgája.” Ezt boldog 

örömmel mondta ki. „Kárnak, szemétnek ítélek mindent a Jézus Krisztus ismeretének a 

gazdagságáért.” Nem volt bolond az az ember, tudta, mit beszél.  

Értitek? Hogy én önkéntes szolgája, gyermeke, áldottja lehetek annak az Úrnak, aki az életét 

odaadta értem. Hát mit ér az ember élete, mint a kutyát lelövik, mit számít, és akkor az Isten Fia 

odaadja az életét értem és utána elindul, hogy utolérjen, mint a pásztor az eltévedt juhot?! Hány 

éve keres testvérem? 40, 50, 60, 20? Ki tudja? Hány éve keres? Egyszer csak kezded hallani a 

hangját. Azért szólt, hogy a végeredmény az legyen. Nekem is Ő adott új életet. Gondoljátok, 

hogy én 75 évesen itt pattognék előttetek? Dehogyis mondanám. De mérhetetlen ajándékot adott. 

Végig az életemen elvezetett idáig. Hányszor nagy hálával gondolok vissza, testi-lelki 

megtartásokra, megmentésekre, megsegítésekre, megújításokra. És előtted jár? Biztos lehetek 

benne, hogy Ő jön értem, ha meghalok?  Mert vagy visszajön Jézus addig, vagy pedig eljön az 

Övéiért. Azt ígérte, mondom, a Bibliát úgy kell olvasnunk, hogy ami ott van, az valóság. „Ne 

nyugtalankodjék a szívetek! – kiknek mondja? Az Övéinek – higgyetek Istenben, higgyetek 

énbennem, az én Atyám házában sok lakóhely van.” Ezt nem fejtegeti, hogy milyen az a 

dimenzió, fogalmam nincs. „Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmentem és 

helyet készítettem nektek, visszajövök. Eljövök és magamhoz veszlek titeket!” Testvérem, nem a 

halottszállító érkezik előbb – Jézus! Ő eljön érted, értem, ha az Övé vagyok és magához vesz, 

hogy ott mi van, hogyan? Én csak azt tudom, hogy a földi életet sem tudnám elképzelni, hogy 

ha nem élnék benne. Ezt a sziporkázó sok mindent, amit összerakott az Isten. No, de ez az Ő 

szeretetének egy szikrája. Ennél többet nem bírunk el, az idegrendszerünk sem. Hát akkor mit 

gondoltok, milyen lesz az, ahol Isten lesz minden mindenekben…?!  
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Testvérem! Maradsz inkább a magad elgondolásainál, ahelyett, hogy kipróbálnád? Már itt a 

földön is. Nem azt mondta, hogy baj, betegség, szenvedés nélküli életet ad, de azt ígérte, hogy 

minden gondom az Övé. Olyan kedves történetet hallottam, hogy férj-feleség utazott a vonaton, 

és a feleség megvette a jegyet, tüsténkedő valaki volt. Amikor megvette, akkor odaadta a 

férjének. Mondta, hogy te nyugodtabb vagy, biztos nálad – már ismerték egymást – jó helyen 

lesz a jegy. Odaadta a pénztárcát is, meg a kapukulcsot is, és ahogy haladnak a vonaton, egyszer 

csak elmosolyodik a férfi. Azt mondja a feleség: Te, hát mit nevetsz? – Hát, hogy milyen jó 

dolgod van! Neked csak arra kell figyelni, hogy én meglegyek. Amíg én megvagyok, addig meg 

van a kapukulcs, megvan a vonatjegy, megvan a pénztárca. 

Érted testvérem? Az Isten gyermekének erre az egyre kell figyelnie, hogy meglegyen az Úr, Ő! 

Ha Ő megvan, látószögben, akkor minden más megvan, amire szükséged van. Nem is folytatom 

tovább.  

 

Még két megtérési történetet mondok, s azzal lezárom. Csak azért, hogy a gyakorlatban hogy is 

történt mostanában és mind a kettő másmilyen, mert azért mielőtt ezt mondanám, hadd mondjam, 

hogy amikor te átadod az életed az Úrnak, visszaadod. Nem vagy te tökéletes, nem is leszel, de 

mint mikor egy telket egy új gazda megvesz. Ugye, hogy a telken az adásvételi szerződés 

aláírásakor semmi nem változott, de ha az jó gazda, akkor meg lehet nézni 2 hónap múlva, meg 

lehet nézni 2 év múlva. Hozzákezd. Én azt látom, hogy megtérő emberek 2-3 héten belül 

kibékülnek egy haragosukkal, vagy rendeznek valami rendezetlent. Megindul egy folyamat, mert 

az Úr eszébe juttatja. Indítja, vezeti. Hatalmas dolog, hogy egy új életforma kezdődik el. De 

mondom, hogy ez az új élet, hogy hogy van a régi természetem, hogy van az új, ezeknek a harca 

egymással, és a többi, ezek már nem férnek be a mostani keretünkbe. De az igen, hogy te hittel 

kimondhatod: „Uram, így ahogy vagyok, én is a Te keresztedhez jövök, fogadj el. Hadd legyek 

örökre a tied.” 

Két történetet ígértem, de hagyjuk meg ezeket, mert az időnk gyorsan szalad, és nem lenne jó, 

ha nem marad időd testvérem, hogy igazán odaadd magad Jézusnak. Úgy, hogy inkább azt 

mondom, hogy csendesedjünk el és egy kis történetet a két megtérési helyett még mondok a záró 

ének előtt. 

 

Imádkozzunk! 

Mennyei Atyánk, köszönjük neked a teremtett mindenséget és benne az életünket. Köszönjük 

neked, hogy megvilágítod a Biblia lapjait előttünk, és most már tudjuk mindannyian, lehet, hogy 

régóta tudjuk, hogy Te teremtettél és jóvá, igazzá arra teremtettél, hogy téged igazán 

megismerjünk. Szívből szeressünk és veled örökké tartó boldogságban élve téged dicsérjünk és 

magasztaljunk. Ó, mekkora bukás, amit elénk ad az igéd. Egész más állapotba kerültünk, egész 

más hatalom alá. Elvesztünk, ahogy láttuk a plakáton azt a börtönt. Dicsőség neked, hogy eljöttél, 

szabadítóul. Imádkozunk hozzád! Hadd újuljon meg a szívünk és először vagy újra hadd tudjuk 

kimondani: Uram, bocsáss meg nekünk és szabadíts meg és vedd át a folytatást. Leszállok a 

trónról és szeretnélek szívből, hálából, örömmel követni téged, engedelmeskedni neked. Áldd 

meg Urunk az evangelizációs sorozatokat mindenütt, áldd meg Csabát, akit kiválasztottál arra, 

hogy ennek a résznek, a külmissziónak vezetője legyen és bontsd tovább terveidet, hogy minél 

több ember a halálból életre jöjjön és veled élhessen küzdelmes, harcos, sokszor nehéz életében, 

mint áldott gyermeked.  

Ámen. 

 

Mondjuk együtt testvéreim, a mi Urunktól tanult imádságunkat: 

Mi Atyánk, Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, 

legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket 
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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 ige szavával, Jézus mondja:  

„Az én juhaim hallják az én szómat és én ismerem őket, és követnek engem: És én örök 

életet adok nekik; és soha örökké el nem vesznek és senki ki nem ragadja őket az én 

kezemből.”   

Ámen. 

 

 

Testvéreim egy kis történetet ígértem:  

Egy kislányt az édesapja vitt a fogorvoshoz. A kislány mindent kipróbált, hogy hogyan lehetne 

húzni az időt. Tudta, hogy amíg beszél, addig nemigen tud mit kezdeni vele a doktor bácsi. Hát 

igen ám, csak előbb-utóbb bekerült a székbe és akkor megszeppenve azt mondta, hogy: „Doktor 

bácsi, kettőt kérdezhetek?” Azt mondja: „Kérdezz kislányom!” – „Tudsz te fogat húzni?” – 

elnevette magát a doktor bácsi és azt mondta, hogy „Igen, tudok kislány!” – „és szeretsz engem?” 

Azt mondta: „Igen, szeretlek téged.” „No, akkor kinyitom a szám!” 

Érted testvérem? Kérdezd meg a te Uradat, Istenedet: „Istenem, értesz Te az élethez egyáltalán?”  

Azt mondja: „egy kicsit értek, én raktam össze, én találtam ki, ti rontottátok el, de értek hozzá.” 

„És szeretsz engem?” Erre Ő azt mondja, hogy: „Nézz a keresztre!” és ha ezt megteszed, akkor 

mondd ki, hogy: „… akkor kinyitom a szám!” Mi most ezt próbáljuk az énekünkkel is 

kimondani.  

 

Ha őszintén ott van szívedben először vagy újra, hogy legyen a személyes imádságod, hogy:  

„Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, mert értem áldozád magad, fogadj el 

Jézusom.”  

Úgy legyen! 


