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Jézus Krisztus mondja nékünk:  

„Bétölt az idő és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az 

evangéliumban!” Ámen. 

 

Drága testvérek! 

Ma este az élő Istennek a szavát a Bírák könyve 5. fejezetéből fogom olvasni. Az élő Isten hozzánk 

ma este a Bírák könyve 5. részéből szól! Ez egy győzedelmi ének, Debórának a győzedelmi éneke. 

Szemelvényeket fogok felolvasni ebből az 5. fejezetből, hallgassuk alázatos szívvel és figyelemmel 

Isten igéjét! 

 

Bírák könyve 5. fejezetből: „Feltámadt az életkedv Izraelben, önként fölkelt a nép, áldjátok hát az 

Urat! Halljátok, királyok, figyeljetek, fejedelmek! Én most az Úrnak éneket mondok, zsoltárt zengek 

az Úrnak, Izráel Istenének. Amikor Széírből kijöttél, Uram, amikor Edóm mezején lépdeltél, rengett 

a föld, csepegett az ég is, vizet csepegtettek a fellegek is. Remegtek a hegyek az Úr színe előtt, még 

a Sínai is, Izráel Istenének, az Úrnak színe előtt. Anát fia, Samgar idejében, Jáél idejében kihaltak 

az ösvények; akik útra keltek, rejtett ösvényeken jártak. Hiányzott a vezetés Izráelből. Új isteneket 

választottak, de aztán folyt is a harc a kapuknál, ám pajzs meg dárda nem volt látható a 

negyvenezernél Izráelben. Szívem Izráel vezetőié, akik önként keltek föl a népből. Áldjátok az 

Urat! Pásztorok hangján az itatóvályúknál, ott csendülnek fel az Úr igaz tettei. Rúben 

tartományaiban nagy fontolgatások voltak. Miért maradtál mégis ülve a karámok között, hallgatva 

a pásztorfurulyát? És Dán miért időzik a hajóknál? Ásér ülve maradt a tenger partján. Átkozzátok 

Mérózt, mondta az Úr angyala, átkozva átkozzátok lakóit, mert nem jöttek el segíteni az Úrnak, 

segíteni az Úrnak a hősök között! De áldott az asszonyok közt Jáél, a kéni Héber felesége, 

legáldottabb a sátorlakó asszonyok között. Vizet kértek, és ő tejet adott, díszes csészében tejszínt 

hozott. Kezével a cövekért nyúlt, jobbjával a súlykoló szerszámért. Ütötte Siserát, szétzúzta a fejét, 

betörte, átfúrta halántékát. Így vesszenek el összes ellenségeid Uram! De akik szeretnek, legyenek 

olyanok, mint a kellő nap az ő erejében! De akik szeretnek, legyenek olyanok, mint a kellő nap az ő 

erejében!” Ámen. 

 

Csendesedjünk el testvérek és megkérem imádságra Máté Zsolt testvéremet Segesvárról: 

Magasságos Uram, mennyei jó Atyám, áldalak és magasztallak ezen az estén, hogy hangot adhattál 

adhatsz és adni akarsz nekem is. Áldalak és magasztallak mennyei jó Atyám, hogy ezen az estén 

dicsőíthetem a Te nagy Nevedet Uram. Olyan mélységből hoztál ki engem, olyan nagy dolgokra 

használsz Uram Istenem. Te látod Uram, hogy ez az este hány és hány családnak az életében lesz 
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majd áldás. Kérlek Uram és Istenem, hogy ma este adj nekünk erőt, adj nekünk olajat a 

lámpásunkba, hogy tovább és tovább tudjunk menni, és fényleni tudjunk, igazán tükör tudjunk lenni 

minél fényesebben mások számára is. Mennyei jó Atyám áldalak és magasztallak azért a hatalmas 

nagy ajándékért, amit adtál értünk, Jézus Krisztusért, a Te egyetlen Fiadért. Áldalak Uram, hogy 

nem én kell elviseljem azt a büntetést, amit nem tudnék elviselni emberként a bűneimért. Áldalak 

és magasztallak, hogy a Te Szent Fiadnak vérére tudok majd hivatkozni azon a napon, köszönöm 

neked ezt a nagy jóságodat, kegyelmedet, szeretetedet. Kérlek Uram, legyen áldás ma este a Miklós 

testvérem nyelvén, elméjén, szívén, lelkén, add Uram, hogy úgy tudja szólni a Te igédet, hogy 

minket bátorítani tudjon, hogy Te tudjál minket bátorítani, erősíteni az Ő szava által. Mennyei jó 

Atyám kérek áldást erre az estére, erre az evangelizációra, legyen minden úgy Uram, ahogy Te 

szeretnéd. Ámen.  

 

Urunk, Istenünk hálát adunk azért, hogy ezen az estén összegyűjtöttél bennünket a trón köré. 

Összegyűjtesz bennünket a golgotai kereszt alá Uram, hogy a Te drága áldozatod által megerősítsd 

a mi hitünket, hogy felemelj bennünket. Uram, arra kérlek, hogy segíts meg engem ma este, hogy a 

Te igédet tudjam szólni az elfáradtaknak, a megkeseredetteknek, a betegeknek, a lesújtottaknak, 

azoknak Uram, akik elbuktak, elestek a hit útján, akiket kiütött az ördög a fondorlataival, az 

ármánykodásaival. Uram, Istenem arra kérlek, hogy emelj fel bennünket, újíts meg minket a Te 

igéd által, a Te drága Szentlelkedet küldd el ma este, legyen közöttünk, hogy égjen a szívünk 

mindegyikünknek úgy, mint a legelején, amikor megismertünk téged. Köszönöm neked a Te lehajló 

szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban. Legyen áldott érte a Te neved, és dicsőítsd meg az Ő nevét 

ma este közöttünk! Ámen. 

 

Drága testvérek! Szeretettel köszöntünk benneteket Dél-Erdélyből, Hátszegről, a szórvány 

magyarságból feleségemmel, Etelkával együtt a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus drága nevében, a 

világ bármely részéről csatlakoztatok most, és hallgatjátok Istennek igéjét. Én külön örömmel 

köszöntöm azt a 160 lelket, akik most és mind a három este Berekfürdőről, a Megbékélés Házából 

kivetítőn csatlakoznak és nézik az evangélizációt, hallgatják Isten igéjét.  

Azért öröm ez testvérek a számomra, mert 1998 februárjában én ezen a helyen találkoztam a 

feltámadott Úrral, Jézus Krisztussal! Ezen a helyen Isten felhasznált az életemben három református 

lelkipásztort, és beszorított egy este a sarokba, hogy nekem ne legyen más megoldás az életemben, 

ne legyen más szabadulási lehetőségem, mint az, hogy elfogadjam az Ő kegyelmét. És ezért Övé 

legyen a dicsőség örökké, és azt kérem, hogy ti, akik ott vagytok, és követitek ezt az evangélizációt, 

de mindegyiketek, akik most ebben a közösségben itt vagytok, úgy hallgassátok Isten igéjét, hogy 

adja meg az Úr számotokra azt az örömöt, amit én azon az estén kaptam a szívembe, hogy Isten 

megbocsátotta az én bűneimet és örök életet ajándékozott nekem. Én azóta Őt szolgálom, és neki 

akarok szolgálni életem végéig, és ma este is szeretném az Ő dicsőségét, az Ő nevét, az Ő zászlaját 

magasra emelni, hogy mindannyiunk szeme előtt felragyogjon a Krisztus! 

 

Drága testvérek! Az idén februártól kezdődően, ahogy az észak-ír magyar keresztyének a zoom-on 

elkezdték az evangélizációs sorozatoknak a közlését, és létrejött a Határokon Átívelő Imaközösség 

is ennek következtében, sokan kérdezték meg tőlem, hogy mi a célunk, mit akarunk elérni még 

ezzel a közvetítéssel?  

És testvéreim, a válasz erre az, hogy először, mindenekelőtt azt akarjuk elérni, hogy magyar 

nemzetünket, magyar népünket, bárhol is éljen a világon, elhívjuk a moslékos vályú mellől az itató 

vályúkhoz, ahol pásztoroknak hangján felcsendülnek az Úrnak igaz tettei. Azokat, akik most a 

moslékos vályú mellett vannak. Mert szeretném tőled megkérdezni, hogy mire van szemed az 

interneten? Mit nézel és mit szedsz le a világhálóról? Szeretném megkérdezni tőled, hogy hova 

fekszel le? Szeretném megkérdezni tőled, hogy mit veszel be magadba, mit engedsz be a 
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szervezetedbe? Nem vagy-e te magad vagy az életed a moslékos vályú mellett? Szeretnénk téged 

az igével kapcsolatosan elhívni az itató vályúhoz, ahol az Istennek nagyságos dolgairól beszélünk, 

és kérni téged ma este, hogyha ott vagy, akkor „jöjj el az élet vizéhez, mert nélküle szomjas a szív, 

átok alól szabadulsz itt, hű Urad Ő, aki hív” – mondja az ének. Szeretnénk tiszta vizet adni a 

népünknek, a nemzetünknek és hívni téged a fiak asztalához, az Úr asztalához, amelyen ott van az 

életnek a kenyere, hogy éljél általa.  

 

Másodszor pedig testvéreim, ezek által a szolgálatok által szeretném, ha Isten népe megújulna!  

Megerősödne és ott, ahol él, a saját gyülekezetében, a saját helyén szolgáljanak és építsék Isten 

országát, erősítsék Istennek a népét, ehhez pedig az szükséges, amit Jézus mondott, hogy ahol az 

áldozat, oda szállnak a sasok. Ha meg akarsz újulni a hitedben, ha meg akarsz erősödni, ha a sasok 

repülni akarnak, akkor oda kell szállniuk, ahol az áldozat van, hogy belőle vegyenek, belőle 

táplálkozzanak, és ez az áldozat drága testvéreim, a Golgotán van! Ez az áldozat Jézus Krisztus! Az 

Ő vére bizonyára ital, és az Ő teste bizonyára étel a mi számunkra, és ezáltal lehet megerősödni és 

megújulni, ha hozzá jövünk. Testvérek, mindhármunknak az életében, akik szolgálunk: Ittzés István 

bácsi, Végh Tamás bácsi és jómagam, arról teszünk bizonyságot, hogy a mi életünkben valamikor 

volt egy személyes találkozás az Úr Jézus Krisztussal. Az Ővele való személyes találkozás által 

változott meg az életünk, és változott meg a lelkipásztori szolgálatunk is. És mindhármunk eddigi 

szolgálatában nyomatékos hangsúlyt kapott a megtérésre való hívás, és bár tudjuk, hogy még 

mindig sokan vannak, akiket ki kell ragadni a kárhozat tüzéből, de sok szolgatársunkkal együtt 

imádkozva arra a felismerésre jutottunk, hogy el kellene jutni már oda, hogy ne olyanok legyünk, 

mint az a kisiskolás gyerek, aki minden tanévet elvégezve újra és újra az első osztályba iratkozik 

be, és újra és újra elkezdi tanulni, hogy 1+1= 2! Hanem szeretnénk testvéreim azt, hogyha Isten 

népe felkészülne a vőlegény fogadására, hogy mire az Úr Jézus Krisztus megjelenik, egy felkészített 

menyasszonyt találna itt a földön!  

Szeretnénk azt, hogy Isten népe eljutna a felnőtt korra, hogy úgy járjon a megszentelődésnek az 

útján, hogy tudja azt, hogy mit kell cselekedni. Szeretnénk, ha Isten népe szabad lelkiismerettel 

harcolna a bűn és a sátán ellen, szeretnénk tanítást adni arról, hogy milyen az Isten fegyverzete, 

hogyan kell azt felölteni és szeretnénk elérni azt a szolgálatunkkal, amit Pál mond Timótheusnak, 

hogy „éleszd fel az Isten benned lévő kegyelmi ajándékait, amik megvannak benned”, és azokkal 

szolgálj! Szeretnénk elérni azt, hogy a szolgálataink során, Isten igéjét hallva, az Isten hívő népe 

megújuljon, megújulva szolgáljon! Azt szeretnénk elérni a szolgálatainkkal, amit írt Pál apostol a 

fiatal Timótheusnak: „Ha késnék, elmondom neked, hogy miképpen kell szolgálnod az Isten 

házában, amely a Krisztusnak az egyháza”.  

Testvéreim, szeretném mindezt úgy tenni, hogy közben nem akarom megkerülni a bűnnek a 

kérdését. Kezdjük el úgy ezt az evangélizációs sorozatot, hogy beszéljünk arról az állapotról, amibe 

beleszülettünk. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy az én Bibliámban nemcsak az van benne, hogy 

„Jézus szeret minden kicsi gyereket”, nemcsak az van benne, hogy szeret az Isten, hanem benne 

van az is, amit tegnap este az imaközösségen énekeltünk, hogy „ a mélyből kiáltok Jézus, a bűnöm 

verme de mély! Rám omlott az átok, Jézus, oly szörnyű, sötét az éj!”  Jézus az utolsó ítéletkor 

odafordul a bal keze felől állókhoz, és azt mondja nekik: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak! Mert 

éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, mezítelen voltam és nem 

ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg!”  

 

Drága testvérek, Pál apostol a Korinthusiakhoz írt első levelének a végén így búcsúzik el a 

gyülekezettől: „Ha valaki nem szereti a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott!” A 

Galatákhoz írt levelét pedig a Gal. 1,8-10-ben ezzel kezdi : „Testvérek, ha közétek jön valaki, és 

más evangéliumot hirdet, legyen az akárki, akár mennyből jött angyal, átkozott legyen!” Jeremiás 

48,10-ben a következőt mondja az Úr: „Átkozott az, aki az Úr dolgát hanyagul végzi!” És drága 
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testvérek, itt a Debóra énekében pedig ezt olvassuk a Bírák 5,23-ban: „Átkozzátok Mérózt – mondta 

az Úr angyala – átkozva átkozzátok lakóit, mivel nem jöttek el segíteni az Úrnak!” 

 

Testvéreim, felhívom a figyelmeteket arra, hogy a bal kéz felől állókhoz miért fordul Jézus ezzel az 

ítélettel. Sokan úgy gondolják el az utolsó ítéletet, hogy amikor majd ott állnak emberek az Isten 

trónjával szemben, akkor Isten mutogatni fog majd emberekre, és azt fogja mondani, rájuk olvasva 

a bűneiket, hogy te gyilkoltál, te loptál, te paráználkodtál, te ittál, te hazudtál, te gyűlöltél! De 

testvérek, azt látjuk, hogy nem ez van, ugyanis ezekért a bűnökért a kereszten meghalt Jézus 

Krisztus, az Istennek a Fia, és megfizetett ezekért a bűnökért. De hát akkor testvéreim, aki 

elkárhozik, miért kárhozik el? Figyeljétek csak meg, hogy mit mond Jézus? „Nem adtatok ennem, 

nem adtatok innom, nem ruháztatok fel, nem látogattatok meg!” Olyan dolgokról beszél Isten, 

amiket valakik nem tettek meg. Pál a Korinthusi levél végén azt mondja, hogy átkozott az, ha valaki 

nem szereti a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust! Itt pedig az igében azt olvassuk, hogy átkozzátok 

Mérózt, mert nem jött el segíteni az Úrnak! Testvéreim, amikor az Úr Jézus Krisztus a bűn 

kérdéséről beszél, akkor mond egy megdöbbentő mondatot, azt mondja: „bűn az, hogy nem hittetek 

bennem”! A bűn az, hogy nem hittél benne, a többi csak következménye, az alkoholizmus, a 

paráznaság, a lopás, a gyilkosságok…, azok testvéreim csak következményei a bűnnek, éppen úgy, 

ahogyan Isten igéje mondja, hogy elhagytad az Urat, az élő víznek a forrását, és mivel az ember 

nem bírja sokáig, 2-3 napnál többet víz nélkül, ezért a repedezett kutakhoz odafordultál, le kell 

hajolni a pocsolyához a szomjúságot oltani, a moslékos vályúhoz, megtölteni valamivel a hasunkat, 

mert az ürességet nem bírja az ember. A hithű zsidóknak Jézus Krisztus azt mondja: „Ti olvassátok 

az írásokat, használjátok a vezérfonalat, olvastok építő irodalmat, és azt gondoljátok, hogy azokban 

van az örök életetek, pedig azok – mondja Jézus – rólam beszélnek, de ti nem akartok hozzám 

jönni!”  

A menyegzőre meghívót kapottaknak egyetemesen az a bűne, hogy bár különböző kifogásokat 

emelnek, az ige azt mondja, egyféleképpen beszéltek, nem akartak jönni. Pedig drága testvéreim, 

ez a megújulásnak a titka, ez az átoktól való szabadulásnak a titka. Hozzá jönni! Nem tudjuk, ki 

volt ez Méróz, de az ige azt mondja, hogy nem jött el segíteni az Úrnak.  

Testvéreim, ez a kérdés már súrolja  a reformátori teológia határait, hogy kell-e segíteni a 

mindenható Istennek? Szüksége van-e annak az Úrnak, akiről Pál az Aeropagoszon azt mondja, 

hogy „nem szorul emberkéz dolgaira, nem lakik emberkéz által csinált építményekben”. Szüksége 

van-e arra, hogy az ember segítsen neki? 

Drága testvérek, olyan ez, tudjátok, mint amikor az édesapa megkéri az ötéves kisfiát, hogy segítsen 

neki megjavítani a biciklijét. Hogy mennyit segít az ötéves gyerek az apának, hogy a biciklijét 

megszereljék, megjavítsák, azt mindenki gondolja, de milyen öröm annak a gyereknek, milyen 

megtiszteltetés, öröm van a szívében, hogy az én édesapám hívott engem, hogy javítsam vele azt a 

biciklit, amivel egész életemben én fogok biciklizni. 

Erről mondja Pál a 2Kor. 6,1-ben, hogy „vele együtt munkálkodva intünk titeket”.   

 

Testvérek, az Isten hív bennünket, mert az ige egy harcról szól. Ez a harc az Úrnak a harca, 

Amálekkel, Siserával, Léviátánnal…, nevezzétek úgy, ahogy akarjátok a Bibliában, és ez az Isten 

népének a harca! Az Úrnak a harca Siserával, és az Isten népének a harca. Arról van itt szó, 

testvéreim, hogy az Isten népe bemegy Kánaánba – ugye, a Bírák könyve Józsué könyve után 

található, a Bírák kora a Józsué kora után található a Szentírásban, és a Józsué könyve a 

honfoglalásról szól –, bemennek az ígéret földjére, elfoglalják, felosztják, letelepednek és a sikemi 

cserfa alatt megesküdnek az Isten nevére, hogy ezen a földön az Urat fogják szolgálni. 

És testvérek, az van, amit egy székely asszony mondott nekem a családjának a romjain, hogy 

„Tiszteletes úr, csak élni kellene!” Csak élni kellene, örülni kellene, élvezni az életet, szeretni az 

Istent és szolgálni az Istennek. Ezt kellene tenni! És erre ők, nemhogy szolgálták volna az Istent, 
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nemhogy megtérítették volna a környezetüket, a körülöttük élő népeket, hanem azt olvassuk róluk, 

hogy eltanulták azoknak utálatos szokásait, idegen isteneket kezdtek el imádni, és idegen utakon 

kezdtek el járni.  

Testvéreim, ki merem jelenteni és ki merem mondani azt, hogy a mai idők európai keresztyéneivé 

váltak! És Isten adta őket Jábinnak, Kánaán királyának a kezébe, aki sanyargatta Izraelt 20 évig. Az 

ő hadvezére volt Sisera, akinek a seregének volt 900 vas harci kocsija. Én Megiddóban egyszer 

beálltam harmadmagammal egy ilyen vas szekérbe, amelybe három ember fér bele, és nagyon gyors 

halálosztogató hely ez!  Úgyhogy ezt a 900-at meg kell szorozni hárommal, és lesz belőle 2700 

démon, amit megtűr az ember magában, és jön a kifosztás a nép életébe, a megaláztatás, a 

hetvenkedés, a leigázottság érzése, s ez tudjátok, hogy mit eredményezett? Haragot az Isten ellen! 

Számonkérést az Isten felé, miért engedi ezt meg?! Aztán jött a népnek az életébe a düh, a 

tehetetlenség, az elkeseredés, a gyűlölet és végül a belesüllyedés a megváltoztathatatlanba. Ezt mai 

modern szóval úgy hívják, hogy depresszió. Statisztikák azt mutatják, hogy Magyarországon 

minden harmadik ember ebben szenved. A depresszió szó magyar megfelelője: bűn-leterheltség. A 

Szentírásban az egyikben heten, ugye Mária Magdolnában, a másikban 900 harci szekér, Illés 

idejében 850 Baál próféta, a gadarai ördöngősben egy légió, 6000-nyi…, annyi van, amennyit 

megtűrünk magunkban – bűn-leterheltség. Jézus beszél a názáreti zsinagógában a depresszióról. És 

azt mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, a leverteket. Vagyis 

Jézus nem azt mondja, hogy azért jöttem, hogy gyógyítsam a leverteket, mert a depressziót nem 

lehet gyógyítani, a tüneteit lehet kezelni. Sem a Xanax, sem a Frontin, semmi nem gyógyítja, a 

depresszióból szabadulni lehet! Meg lehet szabadulni a Jézus Krisztus vére által a levertségből, 

leterheltségből! Szabadulni lehet belőle! 

Ezért kezdődik Debóra győzelmi éneke ezzel: „feltámadt az életkedv Izraelben.” 

 

Testvérem, aki ma este hallgatod az igét, szeretném tőled megkérdezni: van-e neked ilyen? Van-e 

életkedved? Van-e örömöd? Boldog vagy-e? Van-e életcélod, amiért élsz, amiért vagy, amiért az 

Isten teremtett? Feltámadt az életkedv! Van-e életkedved? S ha nincs, miért nincs? Szeretném 

megkérdezni, hogy tudod, hogy miért vagy depressziós? Tudod, hogy miért vagy leterhelt? Tudod, 

hogy miért nincsen életkedved? Azért, mert nem vagy a szolgálatban! Nem vagy a harcban! És 

ilyenkor eluralkodik az emberen a félelem, a pánik, pánikrohamai vannak, a harag, a vádaskodás, a 

gyűlölet, ezek mind-mind velejárói.  

 

Drága testvérek! Most már szinte nincsen olyan evangélizáció, amelynek a végén ne jönne oda a 

templomajtóban egy-egy asszonytestvérem, és ne nyújtaná át, vagy ne mondaná el az imakéréseit, 

imakívánságait, hogy kiért imádkozzak: férjéért, fiáért, lányáért, beteg testvéréért és mondja, 

mondja, mondja. Drága testvérek, én most már visszakérdezek, és elmondom neki ott az ajtóban, 

hogy itt a te gyülekezetedben és a faludban folyik egy harc a sötétség ellen, és rákérdezek: te mit 

csinálsz? Te, mit csinálsz? És felsorolom neki, drága testvéreim, hogy egy hét alatt, amikor egy 

gyülekezetben evangélizálok – akik között szolgálok, tudjátok jól –, kezdődik a reggel egy 

Bibliaórával a közösségben, aztán a délelőtt folyamán elmegyek a lelkipásztorral gimnáziumba, 

iskolába, gyerekeknek, fiataloknak beszélni az Úrról. Ellátogatok öregotthonokba, elfekvő 

osztályokra, ha sikerül bejutni polgármesteri hivatalba bizonyságot tenni, és presbitereknek 

Bibliaórát tartani. A feleségem, Etelka az okkultizmusról előadást tart. Aztán jön az esti 

evangélizáció, és a végén igéknek, könyveknek, CD-knek a terjesztése. S rákérdezek, hogy te ezen 

a héten, s a hívő életedben milyen szolgálatot végzel? És hogyha erre elkezdi kapkodni a levegőt, 

akkor elmondom neki, hogy ha ki akarsz jönni ebből az állapotból, akkor te kezdj el imádkozni! 

Kezdj el imádkozni értem, az ige terjedéséért, kezdj el imádkozni a lelkipásztorodért, faludért, 

városodért, gyülekezetedért, kezdjél el imádkozni! És ráterhelem ennek a szolgálatnak a 

nehézségét, hogy ne ő terheljen bennünket!  
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Sokszor egy-egy szombat délután szomorúan nézem, hogy a Határokon Átívelő Imaközösségbe 

belépünk tizennyolcan, és ránk terhelődik kb. 50 ember terhe, baja, nyomorúsága, betegsége, 

családja és szó se róla, az imaközösség ezért van, hogy imádkozzunk ébredésért, gyógyulásért, 

szabadulásért. Csak a szomorúságom az, hogy ezen emberek közül, akik benyújtják az 

imakérésüket, se a gyógyulás előtt, se utána egyet se látunk a közösségben, sehol senki! Jézus azt 

mondja: „A többi kilenc hol van? Avagy nem tízen gyógyultak-e meg? Nem találtatott Izraelben 

hálát adni, csak ez az egy idegen? A többi hol van?” 

 

Drága testvérek! Ennek a fejezetnek a bibliafordítók az Újfordítású Bibliában azt a címet adták, 

hogy Bárák legyőzi Siserát. Mosolygok ezen, mert Bárák egy olyan valaki, aki csak akkor mer 

elindulni a harcba, ha egy asszony vele megy. „Debóra – azt mondja –, ha jössz, akkor én is megyek, 

ha nem jössz, akkor én sem.” Vagyis testvérek, ha már emberekről beszélünk, akkor ezt a harcot 

Debóra nyeri meg és a Jáél, a kéni Héber felesége, de mindenekelőtt én azt hirdetem nektek, hogy 

ezt a harcot az Úr nyeri meg! Ezt a harcot az Úr nyeri meg! Az az Úr, Aki győzött a Golgotán. És 

akiről az egyik ének azt mondja: vele győztek a mennyei fények. Vele győztek a mennyei fények, 

és vele győzhetsz te is és ez az Isten felhasznál két nőt, két asszonyt a győzelméhez. Ezt azért 

szeretném kihangsúlyozni, mert sokan kérdezik meg tőlem, mit szólok én a nők szolgálatához az 

egyházban? Erre az én egyszerű válaszom az, hogy nincsenek férfiak. Tisztelet a kivételnek, de 

menjünk el egy Bibliaórára, nézzük meg az arányokat, hogy egy Bibliaórán és imaórán hány nő és 

hány férfi van?  

Amikor a Székelyföldön evangélizálok, a templomban sokszor megkérdezem: testvérek, háború 

van a környéken? Amikor csodálkozva néznek rám, elmondom, hogy háború idejében szokott 2-3 

férfiember maradni a faluban, és itt a templom padjaiban pedig úgy van, hogy van 2-3 férfi, a többi 

nő. A többiek hol vannak? Nálunk a kolozsvári teológián nem telnek be a fiú helyek a felvételin, 

nincs elég fiú jelentkező és az utolsó kieső lánynak a vizsgaeredménye sokszor messze meghaladja 

az első bejutott fiúét! 

És hogyha összeszámolom, hogy jelenleg a külmisszióban a magyarok közül, akik kint vannak 

Egyiptomban, Kínában, Dél-Amerikában, Afrikában hány férfi és hány nő van, akkor szerintem 

90% a nő, és 10% a férfi. Az Isten „Ádám hol vagy?-ára” – írja Ady a versében, „felelnek hangos 

szívverések”. Isten nem azt kérdezte a Paradicsomban, hogy Éva hol vagy? Hanem azt kérdezte, 

Ádám hol vagy? Ugyanis nem vagy a helyeden! És ha nem vagy a helyeden, akkor ne vond 

felelősségre az asszonyt! Van idő és volt idő az egyháznak a történelmében, amikor kellett egy 

Trausch Liza, hogy a tanítás tisztaságának a szempontjából helyre tegye az egyházat! Kellett egy 

Molnár Mária, hogy mártírhalált haljon Pápua Új-Guinea-n, és kellett a Bibliába egy Eszter, akit 

Isten be tudott küldeni a méd és perzsa király elé. És Esztertől elkezdve, a médek és a perzsák 

megmásíthatatlan törvénye alapján kijött egy rendelet, és mivel megmásíthatatlan, ezért érvényes a 

mai napig, s ez a rendelet, amelyet Susán várában adtak ki, úgy hangzik, hogy Isten népe felkelhet 

a maga védelmére. Isten népe felkelhet, bárhol éljen a földön, hogy megvédje saját magát!  

Drága testvéreim, azt látjuk, hogy Magyarországon van G-felvonulás, van homokos fesztivál, van 

leszbi- és Pride találkozó, tüntetés és a hívők hallgatnak! Az Isten népe hallgat! Az egyházak 

hallgatnak, nincs egy állásfoglalás, nincs egy nyilatkozat, nincs egy tanítás, miközben nézzétek, 

másfelől mennyi embert vonz az Eucharisztikus konferencia, a csíksomlyói zarándoklat. Az Isten 

népe hol van? Mi hol vagyunk?  

Az ige azt mondja, hogy önként kelt fel a nép! Önként kelt fel a nép, és ezt nevezik ébredésnek, 

megújulásnak, amikor felébredünk és felkelünk, és azt mondja Debóra: „ezt halljátok meg királyok, 

fejedelmek, az Úrnak mondok éneket, zsoltárt zengek Izráel Istenének, áldjátok az Urat!” Felkeltél-

e már, van-e ébredés az életedben, a családodban, gyülekezetedben, környezetedben? Azt mondja 

az ige: önként kelt fel a nép. 

„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus!”– mondja Pál apostol. 
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Miért kell felkelni? Mert Jáél idejében, Samgar idejében kihaltak a régi ösvények, akik elindultak, 

rejtett utakon jártak. Hiányzott a vezetés, a Szentlélek, az ige, hiányzott az áttörés az emberek 

életéből. Kihaltak az ösvények! Testvérek, gondoltuk-e volna, hogy valamikor eljut ez a világ oda, 

hogy majd vitatkoznunk kell azon, és magyaráznunk kell, hogy a házasság egy férfi és egy nő 

szövetsége? Gondoltátok, hogy úgy fognak kihalni a régi ösvények, hogy eljön az az idő, amikor 

majd harcolni kell azért, hogy mi egy család? S vajon gondoltunk-e arra, hogy eljut az egyház oda, 

hogy a megtérést, újjászületést, megszentelődést nem éppen örömmel fogadják, amikor hirdeted, 

nem tapsolnak neki, s miközben mondjuk, hogy így éltek vele az apostolok, így éltek vele a hitvalló 

őseink, a reformátorok is, a régi ösvényeken, most meg rejtett utakon kell járnunk, mert csak mi 

nem élünk vele. Samgar, Jáél idejében kihaltak a régi ösvények, idegen utakon jártak és új isteneket 

választottak maguknak! 

 

Drága testvéreim, Dél-Erdélybe Budapestről jönnek autóbusszal turistacsoportok, a Retyezát alá, s 

vannak olyan csoportok, akikkel ha találkozom, megkérdezem őket, hogy innen hová mennek 

tovább? És lemeredek attól, amit mondanak: „Tiszteletes, tudja, itt Hátszegtől 6 km-re el van 

temetve egy román remete, megyünk a sírjához imádkozni!” Budapesti, magyar csoport – jól 

hallottátok – egy román, meghalt remetéhez imádkozik, Arsenie Bocához a prislopi kolostorban!  

 

Testvérek! Mi mindent elhiszünk, megeszünk, mindent hiszünk, mindent követünk, a könnyező 

Mária szobornak a szívétől László királyunknak a jobb kezéig, Szent Antalnak a lapockájától nem 

tudom melyik szentnek  a csontjáig. És a legborzasztóbb dolog ezek között, amit ma reggel láttam 

az evangélikus Bibliaolvasó kalauzban, a Lózungban, ahogy készültem a mai szolgálatra, és 

elolvastam a mára kijelölt két igét, és a tekintetem közben átsuhant a holnapi napra, ahol ez 

olvasható nagy betűvel, Mihály arkangyal ünnepe! Remek! Itt már csak az kell a herrnhuti 

gyülekezettől, hogy jövő év június végén írják be, hogy Szent Péter és Szent Pál ünnepe, meg 

Máriának az ünnepe. Aztán jön a többi! Sisera szekerei egymás után! És sokasodnak a bálványok, 

de Isten igéjében azt mondja a próféta és a zsoltáros, hogy én nem követem őket! Folyt is a harc a 

kapuknál – mondja Isten igéje – és most is folyik a kapuknál, mert ott árad be a bűn, ott árad be a 

hamis tanítás, ott árad be a világ az embernek az életébe! Az egyik tv-csatorna ezzel reklámozza a 

tv- és internet csatornák eladását: „Hozd be a házadba a világot!” Engedd be a házadba a világot! S 

testvéreim, így lesz a reformáció ünnepéből halloween este, így lesz az Istentől rendelt családból 

genderelmélet. Behoztuk a világot a házunkba, behoztuk a világot a gyermekeink életébe, ha lehet, 

5-6 évesen vegyél neki laptopot meg okostelefont ajándékba. „Szívem Izrael vezetőié.” A te szíved 

kié? A skála coop-é? A vásárlóké? Kié a szíved? „Szívem Izrael vezetőié, akik önként keltek fel.” 

Ó, bárcsak felkelnének most is a vezetők és állnának az ébredés mellé, az Úr ügye mellé, emellé az 

ügy mellé, ne más mellé!  

Testvérek, elkezdődik a harc az igében, Izrael kivonul a Jezréel völgyébe és ott elkezdődik egy égi 

háború, fentről jön a segítség, az Úrtól, fentről jön a szabadítás, az áldás, nem kellett fegyver hozzá, 

a 40 000-nél nem volt található, nem volt látható pajzs és dárda, mert nem erővel és hatalommal 

szabadít meg az Úr, hanem az Ő lelkével! Nem volt zsákmányosztás – mondja az ige –, mert 

Taanaknál, Megiddó vizénél egy darab ezüstöt se lehetett elvenni, ugyanis kiáradt a Kisón patak, a 

vas harci szekerek elsüllyedtek, a harcosoknak fejet vesztve Siserával az élen menekülniük kellett, 

és a Kisón patakja elsodorta őket! Jó kis patak ez a Kisón patak! Szeretem ezt a patakot! Egy pillanat 

alatt elsodorta az ellenséget, a bűnt, a depressziót, a pánikot, a félelmet! Van egy drága énekem, így 

hangzik: „Áradj folyó! Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj, töltsd meg szívünk, tisztítsd meg 

ruhánkat!” Kérd, hogy áradjon ez a folyó a Golgotáról, hogy mossa el a bűnödet a Jézus Krisztus 

vére! Hogy töltse meg a szívedet, vegye el a félelmedet, mert akiben teljessé lesz a szeretet, abban 

az emberben nincs félelem! Az Úr harcolt az Ő népéért, az Ő ügyéért, és testvérek olyan égi háború 
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lett, hogy a szekerek elsüllyedtek, a lovak megvadultak, a harcosoknak menekülniük kellett, az Úr 

harcolt a csillagokból fentről és győzött!  

 

Drága testvérek, ma is van az Úrnak egy szent harca! És ezt a harcot Isten az Ő népével akarja 

megharcolni, veled akarja megharcolni! Az Úr azt akarja, hogy te is győztes légy! „Fenn a 

mennyben az Úr minden győztesnek ád…” Kinek? „Aki Jézussal járt s benne hitt.” Mit ad? 

Koronát! Van egy harc, az Istennek a harca, és ehhez várja az Úr, hogy gyere te is, legyél ennek 

részese! És annyira megdöbbentő, hogy van 4 törzs Izraelben, aki nem jön el ebbe a harcba. Az első 

– azt mondja az ige –, Rúben tartományában nagy fontolgatások voltak. Rúben volt az elsőszülött, 

mondhatni azt, hogy ő fedezte fel a spanyolviaszt. És azt mondja Isten, hogy miért maradtál mégis 

ülve, hallgatva a karámok között a pásztorfurulyát?  

Testvéreim, nem lehet ülve maradni akkor, amikor a testvéreid harcolnak, amikor testvéreid harcban 

vannak. Nem lehet a pásztorfurulyát hallgatni, gitározni és azt mondani, hogy engem ez nem 

érdekel, én ezzel nem törődöm, hanem el kell jönni a harcba! Aztán azt mondja az ige, hogy Dán 

miért időzik a hajónál? Dán törzse miért időzik a hajónál? Évekkel ezelőtt, amikor Budapesten 

elindult a Felház mozgalom, és ott összegyűlt 200-300 fiatal, köztük a miniszterelnök megtért fia, 

és dicsőítették az Urat, magasztalták, akkor egy egyházi vezetőt megkérdeztek, hogy mit szól 

ehhez? S a válasz ez volt: „Kivárunk!” Kivárunk! Gamáliel is ezt mondta a zsidóknak, ezt a tanácsot 

adta, várjunk ki! Ha Istentől van, akkor megmarad, ha nem az Istentől van, akkor mondhatjuk, hogy 

na, ugye… És drága testvérek, a zsidók olyan jól megfogadták Gamáliel tanácsát, hogy a mai napig 

kivárnak. A mai napig várják a Messiást, várják, hogy mi lesz, miközben a Messiásuk már régen 

eljött és meghalt értük is a golgotai kereszten. Dán miért időzik a hajónál? Mit kellene kivárni? 

Tanítani, vezetni, buzdítani kellene, bátorítani kellene! És azt mondja az ige, Áser pedig ülve maradt 

a tenger partján. Áser napozik meg szörfözik Görögországban meg Horvátországban, de ideje, 

ereje, tizede az Úr számára soha nincs! És van egy törzs, aki mindig akkor jelenik meg, amikor vége 

van a harcnak, amikor már a győzelem nyilvánvaló lett, ilyenkor megjelennek számon kérni, hogy 

őket miért nem hívták meg, pedig a területük mellett folyt ez a harc, a térképen meg lehet nézni. 

Ezeket úgy nevezi Debóra éneke, hogy az Amálekben gyökeret vert Efraimból valók. Amálekben 

gyökeret vert Efraimból valók. Ezek azok, Tamás bátyám, akik neked az üzenetet írták, amikor még 

meg se szólaltál, meg se szólaltunk! Akik már akkor számon kérnek! És Gedeon, akárcsak te, olyan 

diplomatikusan, olyan szelíden, alázatosan válaszol, s azt mondja, hogy Efraim böngészése többet 

ér Abiéser szüretjénél, de biza, Jeftével megjárják, mert Jefte banditavezérből lett Izrael bírája, és ő 

nem volt szívbajos, ezért azt mondta nekik, hogy én hívtalak, de nem jöttetek, és odaállítja a 

gázlóhoz az embereit, és ki kell mondani, hogy Szibbólet vagy Sibbólet. És akkor kiderül, hogy mi 

van az Amálekben gyökeret vert Efraimból valóknak a szívében!  

De ellentétben ezekkel áldott asszony Jáél, a kéni Héber felesége, mert vizet kértek tőle, és ő tejet 

adott. És a sátorcövekkel, a pöröllyel elpusztította Izrael népének és az Úrnak az ellenségét, azt a 

Siserát, akitől remegett, rettegett és félt egész Izrael. Az ige, az ének ezzel fejeződik be: így 

vesszenek el összes ellenségeid Uram, de akik szeretnek téged, azok legyenek olyanok, mint a kellő 

nap az ő erejében! 

 

Drága testvérem, én ma este hívlak téged egy seregbe, bárki is legyél, bármilyen a korod! Hív téged 

az Úr abba a seregbe, amelyről azt mondja a hitvallásunk, amikor kérdezi, hogy „Mit hiszel az Isten 

választott népéről?” és azt mondja a hitvallás, hogy „hiszem azt – és én is testvérek –, hogy Isten 

Fia a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig, az egész emberi nemzetségből az Ő Szentlelke és 

igéje által magának egy igaz hitben megegyező örök életre elválasztott sereget gyűjt, azt oltalmazza, 

megtartja, és én hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok, és örökké ugyanaz maradok! 
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Lesz még egy Jezréel mezei harc, amit Armageddon-nak nevez a Biblia. Ahova Isten össze akarja 

gyűjteni a végső ütközetre az Ő népét. Isten azt akarja, hogy Te ott legyél az Armageddon 

völgyében, az Armageddon síkságon, hogy harcolj mellette, és Isten most besoroz és hív téged ebbe 

a seregbe, ahol a győzelem már elvégeztetett, fent a Golgotán, az által, aki ott meghalt, győzelmet 

vett, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Én is hívlak téged ebbe a seregbe, ahol nem erővel, nem 

hatalommal, hanem az Istennek a Lelkével, az Ő fegyverzetével lehet harcolni, lehet győzni, mert 

az a győzelem, amely legyőzte ezt a világot, az a mi hitünk!  

 

Végezetül szeretném nektek elmondani, hogy Dávid seregében említ a vitézek, a hősök között a 

Szentírás olyanokat, akik, amikor a hadinép már elfutott, amikor a sereg már megfutamodott, ők 

megálltak, és a lencseföldjüknek a közepén Sisera utódaitól, a filiszteusoktól megvédték a 

lencseföldet! Ott állt, nem mozdult el, harcolt, visszaverte, legyőzte az ellenséget, mert a hadinép 

visszatért, de csak fosztogatni! Neked is adott az Isten egy lencseföldet! Az a te lencsefölded! Neked 

is adott az Isten egy helyet, egy családot, egy gyülekezetet, környezetet! Szereted ezt a lencseföldet? 

A tiednek érzed ezt a lencseföldet? Ezért állj meg a középen, ne fuss! Állj meg a harcban, Siserával, 

a filiszteussal szemben és Isten segíteni fog neked, támogatni fog téged, győzelmet fog neked adni, 

meg fog téged újítani, és alkalmassá tesz a szolgálatra!  

 

Drága testvérek, amikor evangélizációról jövök haza, az autóban, hosszú úton vezetve, sokszor el 

vagyok fáradva, némelykor el vagyok csüggedve, meg vagyok keseredve, és ilyenkor mellettem a 

feleségem elkezd énekelni egy éneket:  

 

Ottmaradni a harcban, Mikor fárad a kéz. 

Az az egyetlen tarthat, Ami több mint az ész! 

Az, hogy életét adja ellenségeiért, 

Vérét ontani hagyja Ilyet ki hallott még? 

És jön a refrén:  

„Mindig súgja, hogy küzdjél!” – Ne add fel! – „Mindig súgja, hogy küzdjél, látod érdemes volt, 

mert többet ad a hűség, mint a perpillanatok”. És most jön a legfontosabb: „tűzben izzani végig, 

mint a legelején”, tűzben izzani végig, az utolsó leheletedig, testvérem, mint a legelején, az első 

szeretetednek a tüzében, „csak a SZERETET visz, hogy odaérj”! Csak a szeretet visz, hogy odaérj! 

 

Gyere a harcba, legyen benned szeretet, bízz abban az Úrban, aki a győzelmet adja nekünk, a mi 

Urunk, Jézus Krisztus által! Ő újítson meg téged, az Ő igéje és Szentlelke által, ezek által a 

szolgálatok által estéről estére, hogy Istennek harcosa, Istennek hőse legyél ebben a világban, és 

hogy veled együtt munkálkodva Isten itt a földön győzelemre tudja vinni az Ő ügyét! Ámen. 

 

Csendesedjünk el, és imádkozzunk:  

Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy általad az Atya beváltotta azt az ígéretét, hogy megszakítja az 

eget, és szabadítót küld az Ő népének, aki győzelemre vezeti majd őket! Köszönöm Uram azt, hogy 

eljöttél, alászálltál és hálát adok azért, hogy bűnné lettél a kereszten és hallatlan mélységbe szálltál 

alá ott fent, a szégyenfán, azért, hogy közöttünk ne legyen olyan mélyen levő, elveszett, elesett, 

elbukott, akin Te ne tudnál könyörülni, és ne tudnál segíteni! Úr Jézus, kérlek, hogy azt a kezet, azt 

a véres átszegzett kezet, amelyet ott a Golgotán széttártál, kinyújtottál, azt ma este nyújtsd ki újra, 

s emeld fel azokat, akik elestek, simogasd meg a sírókat ma este, töröld le a könnyeket özvegyeknek, 

árváknak, betegeknek a szeméről. Ragadd meg Uram az elveszetteket, a merülőket, a 

kétségbeesésben lévőket, mint Pétert a süllyedésében, a vízben, Uram, nyújtsd ki a Te kezedet, 

ragadj meg bennünket is, ne engedj el minket! Emelj magadhoz, gyógyíts meg, szabadíts meg, 

tisztíts meg, újítsál meg bennünket, Uram, Szentlelked által, a Jézus Krisztus képére és 



10 
 
 

 

www.episzunago.com 

 

hasonlatosságára! Köszönjük Jézus azt a győzelmet, amelyet megszereztél a kereszten és 

köszönjük, hogy nem tartottad meg magadnak, hanem ennek erejét, érdemét adod a Te népednek, 

szétosztod közöttünk, és mi ezzel az erővel, ennek a névnek az erejével mehetünk a Góliátok ellen, 

a Siserák ellen, a Leviátánok ellen, és Uram, győzedelmet adsz, hogy a sátánnak a magaslatain 

tapodhatunk! Kérünk, áldd meg az esténket, áldd meg testvéri közösségünket, gyülekezetünket, 

házunk népét, családunkat, az egész életünket a Jézus Krisztus nevéért!  

Ámen. 

 

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

meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg 

nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a 

hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 

„Én tanúul hívom ma este az eget és a földet, hogy én ma is az életet és a halált adtam néked 

elődbe, az áldást és az átkot! Válasszátok az életet! Válaszd az életet, hogy élhess mind te, 

mind a te utódaid, mindörökké!” 

Ámen. 


