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„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!”  

Ámen. 

 

Imádkozzunk! 

Drága Urunk! Most itt állunk előtted, több határon átívelő szereteted és Lelked fogjon össze 

bennünket az ige által, kérünk eleveníts és újíts meg bennünket. Ezen a héten Uram, valóban a 

megújulásról szeretnénk tőled hallani. Most a reformációra gondolunk ezen a héten és nagyon 

kérjük Úr Jézus Krisztus, újíts bennünket, újítsd a Te népedet, eleveníts meg bennünket, 

gondolkodásunkat, értelmünket, szívünket, lelkünket. Köszönjük, hogy végzed ezt az áldott munkát 

és évezredek óta hirdeted kegyelmedet, hívó szavadat, amellyel hívod a „kívül valókat” és szeretnéd 

megeleveníteni, felébreszteni a „belül valókat”, minket, a Te népedet. Könyörgünk Uram, hadd 

legyünk a Te dicsőségedre, hogy ne szégyenedre éljünk ebben a világban, hanem a Te néped 

felragyogtathassa ez előtt a pogányságba süllyedő világ előtt a Te hatalmadat, isteni voltodat és 

emberszeretetedet. Ámen. 

 

Hallgassátok meg szeretett testvéreim Isten igéjét, olvasom Pál apostolnak az efezusiakhoz írott 

levelében, a 4. fejezetben a 17. verstől a 24. versig: 

Ef. 4,17-24 „Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a 

pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek 

az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Mivel 

erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelnek 

mohóságukban. Ti azonban nem így tanultátok Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és 

kaptatok felőle tanítást, ahogyan az Jézus Krisztusban megvalósult: vessétek le a régi élet szerint 

való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és 

elmétekben öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben 

teremtetett.” 

 

Uram, a Te igéd lélek és élet, kérünk, eleveníts meg minket is általa. Ámen. 

Egy hónappal ezelőtt testvérek, amikor határokon átívelő evangelizáció első alkalmán szólhattam, 

arra szeretnék visszautalni egy-két rövid gondolattal. Akkor az az ige állt előttünk, „Ébredj fel, aki 

alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” Nagyon érdekes, hogy az ige ébreszti 

Isten népét, el tudunk aludni, ahogy Jézus mondja a szárdiszi gyülekezetnek: „Az a neved, hogy 

élsz, pedig halott vagy.” Erre az Úr Jézus maga fúj ébresztőt, hogy ébredj fel, aki alszol! Ébredj fel 
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a halálból és ébreszgesd azokat, akik haló félben vannak. A mi drága Urunk fel akar ébreszteni 

engem, téged, hogy ébresszük a többieket. 

Talán azt a képet lehet használni az evangelizációs igehirdetésre, hogy olyan ez, mint az arkangyal, 

majd ahogy az utolsó napon megfújja a harsonát és a halottak életre kelnek. Vagy olyan ez, ahogy 

Ezékiel prófétának parancsolja az Úr, láttatva vele a holtak csontjaival tele a halál völgyét, mutatja 

neki az Úr, és azt mondja, prófétálj ezeknek a csontoknak. És itt arról beszél az ige testvérek, hogy 

az Isten szava halottakat feltámasztó hatalmas szó. Így szólt az Úr Ezékiel prófétához: „Prófétálj a 

csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr 

ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre keltek.”  

Milyen gyönyörű ígéret ez Ezékiel 37,5-ből! Tökéletesen összecseng Jézus Krisztus kijelentésével: 

„Az én beszédeim lélek és élet”. Igen, ez az Ő drága munkája köztünk, bennünk és bennem is, hogy 

ez életet jelentő hatalom lesz számunkra. Tudjuk, Nikodémus megkérdezi az Urat, hogy lehetséges 

ez, újonnan születni, ha az ember vén? Akkor az Úr Jézus felmutat, tulajdonképpen a saját 

keresztjére. Felmutat arra a csodálatos dologra, hogy ott van a kegyelem helye, ott van az irgalom 

helye, ott van a bűnbocsánat helye. Akkor előfordul veled, velem vagy bárkivel is az a csoda, hogy 

új életet kapok a Krisztus vérében kapott bűnbocsánatért. Így olvassuk az Ézsaiás 61,10-ben: „Nagy 

örömöm telik az Úrban, víg örömre derít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, és az 

igazság palástját terítette rám…” Ma először is hozzánk szeretne szólni az Úr, akik az övéi 

vagyunk, nem kívül valók vagyunk, hanem az Ő népét akarja most elsősorban újítani, 

megeleveníteni, hogy aztán felhasználhasson bennünket, hogy továbbadjuk az Ő életet teremtő 

igéjét.  

 

Tehát a mai igére rátérve - Az új ember valóságos igazságban és szentségben teremtetett, ez az 

igehirdetés címe, mert lényegében erről van szó, hogy meg kell érteni, hogy az újonnan teremtés 

nem a mi munkánk, azt nem nekem kell kimunkálni magamon valami különleges vallási 

megoldásokkal, hanem ez teremtés. Az újjászületés nem más, mint Isten helyreállítja a teremtést. 

Mert tulajdonképpen elvesztettük Isten lelkét és pontosan az újonnan születésben Krisztus drága 

véréért visszakapja a megtérő ember. És erről kellene egy kicsit gondolkodnunk, mert az apostol 

elég keményen inti a gyülekezetet. Azt mondja, hogy: „Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, 

hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint.” Az 

embernek rögtön az jut eszébe, hogy ez a gyülekezet, ahova küldi az apostol a levelét – az efézusi 

gyülekezet –, nyilván többségében pogányokból alakult keresztyén gyülekezet, voltak közöttük 

természetesen zsidók is, de a többség megtért pogányok voltak és figyelmezteti őket. Hiszen ezek 

a megtért emberek egy sötét pogány világban éltek. A kicsiny nyáj, az efézusi kicsiny nyáj egy 

óriási pogány tenger közepében élt, úgy éltek, ahogy mi élünk most. Mert testvérek Európa és akár 

Észak-Amerika pogány lett, tömegeiben pogány lett. Csak a maradék, az Isten iránt hűséges 

maradék maradt meg az Úr kegyelmében, szeretetében, közösségében. Minket is éppen úgy 

figyelmeztet Pál apostol, hiszen ő a mi apostolunk is, a pogányok apostola, és általa, a Szentlélek 

által megelevenített igével int bennünket most az Úr, hogy nem élhettek úgy, ahogy a pogányok 

élnek. Egyáltalán, egy kicsit meg kellene gondolni azt, hogy ki is a pogány. Tudjuk, hogy a 

pogányok lényegében a bálványimádók, akik idegen isteneket tisztelnek és imádnak. Persze 

manapság mondhatják, hogy hol vannak itt a bálványok?  

Testvérek, én nagyon sokfelé látok például Buddha szobrokat, ezek bálványok. De elsősorban a 

nagy, elfordult tömeget nem ez jellemzi, hanem mindenki megtalálja a maga bálványát és a teremtő 

helyett a teremtményt imádják. És ez a pogány ember, és aki tagadja az Istent, ők rosszabbak, mint 

a pogányok, mert ők tagadják az Istent. Újra és újra elmondom, mert mindig megráz az, amikor 

kívülálló emberek, tehát istentagadó vagy bizonytalan emberek azt mondják, hogy a hit, az Isten 

dolgai rátok tartoznak. Mi közünk nekünk ahhoz? Ez tényleg így van?  Hát testvérek, Isten kezéből 

kerültünk ki mindannyian, Ő a mi teremtőnk, tessék tudomásul venni! Minden embernek, 
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pogánynak, ateistának, vallásosnak kötelessége keresni, imádni, szeretni a mi Urunkat, Istenünket. 

Így is megfogalmazhatnánk, hogy az a pogány, aki nem fogadja el az egyetlen igaz Istent urának, 

hiszen Ő teremtett bennünket. Szeretnék itt igét is idézni, mert hiszen előttünk Izrael eleven példa, 

hogy milyen sokszor belecsúsztak, visszacsúsztak a pogányságba és Isten keményen megintette 

őket. A pogányokról azt mondja Pál apostol: „Hiába való gondolkozásuk szerint az ő elméjükre 

sötétség borult, elidegenedtek az Istennek tetsző élettől.” Tehát a pogány létforma, a pogány 

létállapot Isten haragja alatt van. Ezt el kell mondani a kívül valóknak, mert különben nem értik 

meg, hogy meg kellene térni, Istenhez kellene menekülni Isten haragja elől, a pogányoknak is, az 

istentagadóknak is, mindnyájunknak. Egy igét idézek, amit így mond az Ószövetség: 

„Ahogyan megszégyenül a tolvaj, ha tetten érik, úgy szégyenül meg Izráel háza is királyaival, 

vezéreivel, papjaival és prófétáival együtt. Mert azt mondják a fának: Te vagy az apám! - a kőnek 

pedig: Te szültél engem!”  

Tessék figyelni, ebben a prófétai igében benne van, amiben ma is vagyunk, a bálvány, az 

tulajdonképpen anyagelvűség, a fa és a kő. Attól ered az ember élete? Ugye milyen régi dolog ez? 

És milyen veszélyes dolog ez Isten népe számára. Jézus mikor eljött erre a földre, átadta Isten 

meghívását, átadta az Atya meghívását Isten országába. Isten országa ott van, ahol Krisztus királyi 

uralma megvalósul. Jézus Krisztus első prédikációja így szólt, ez volt a meghívó: „Betelt az idő, 

térjetek meg, mert elközelített az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” 

Jézus Krisztus örömhírt hozott és erre a megtérésre hív most is bennünket és minden embert.  

 

Szeretném a testvéreknek egy kicsit kifejteni, hogy a pogányság egy félelmetes dolog, mert 

nemcsak közösségi, vallási életünket teszi tönkre, hanem egyéni életünket is. A pogányság Izrael 

számára súlyos következményekkel járt. Ezért mentek az asszír illetve a babiloni fogságba. Nemzeti 

tragédiájuk oka volt, hogy visszacsúsztak a pogányságba. Mondhatná egy mai keresztyén, hogy 

kérem, minket nem fenyeget ez a veszedelem. Igen is, hogy fenyeget, nagyon komolyan fenyeget 

bennünket a veszedelem. Amikor az Úr azt mondja, hogy ne legyen más istened, ez az első és nagy 

parancsolat, akkor meg kellene érteni, hogy nincs más Isten! Mózes 5. könyvében, a 6. fejezet 4. 

versében ott van Izrael hitvallása. Semá Izrael.  „Halld meg Izrael: Az Úr a Te Istened, egyedül Úr! 

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes erődből!” Ez a 

parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet! Amikor az ember eltávolodik Istentől, amikor a 

világ istene felé hajlik, akkor nagy bajba kerül. Pál apostol a pogányokról azt mondja az 1Kor. 

10,19-21-ben: „De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálványáldozat, vagy a bálvány ér valamit? 

Sőt inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák és nem Istennek: azt pedig 

nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Vagy haragra ingereljük az Urat? Talán 

erősebbek vagyunk nála?” Micsoda kijózanító, kemény beszéd ez. A pogánysággal a hívő 

embernek semmi köze nem lehet, és mégis ebben a pogány világban van helye az Isten népének. 

Az Úr a főpapi imádságban azt mondta az Atyának: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, 

hanem őrizd meg őket a gonosztól.” Mert nekünk küldetésünk van ebben a világban. A hívő népnek 

küldetése van, de csak akkor tudjuk beteljesíteni ezt a küldetést, ha az Úr megújíthat téged, engem. 

Én pontosan így lettem lelkésszé. Az Úr elkezdett velem beszélni keményen, világosan, tisztán  és 

elém adta, hogy az engedetlenség bűne olyan, mint a varázslás bűne. Megdöbbentő helyzetbe 

kerültem Isten előtt. Rám borította az egész hívő életem engedetlenségét és világossá tette előttem 

az Úr, hogy ha hívőnek mered mondani magad, akkor engedelmeskedj, szeretetből. Szeretetből 

lehet engedelmeskedni. Lehet kényszerből is, de annak nem sok haszna van. Amikor az ember el 

jut oda, hogy kegyelmes az én uram, szeret engem, megbocsátotta a bűneimet, elfogadott, 

gyermekévé fogadott, akkor hálából lángol az ember szíve és akkor hálából mondja a többieknek, 

ahogy most én is mondom, hogy szeret bennünket az Úr. Téged is szeret és hív bennünket arra, 

hogy újuljunk meg és ebben a pogány világban világítsunk és legyünk az élet beszédének hirdetője. 

Ezt akarja tőlünk az Úr!  



4 
 
 

 

www.episzunago.com 

 

És amikor Izrael vagy keresztyén emberek, mert testvérek gyakran találkozok ilyennel, hogy 

keresztyén emberek okkult, babonás dolgokkal foglalkoznak, sokszor nem is veszik észre, mert 

nincs lelki ítélőképességük és belemennek mindenféle keleti dolgokba, a jógától kezdve 

agykontroll, reiki stb. Számtalan olyan módszer és olyan okkult lehetőség adatott ebben az 

elpogányosodott világban, ami azt ígéri, hogy neked vannak lehetőségeid, erőt kapsz, eszközt kapsz 

a kezedbe és az emberek mennek, és nem gondolkodnak, mert nem ismerik az Isten igéjét. Ne 

gondoljuk, hogy ez a keletre nyitás új, modern probléma. Hallgassátok meg, 2700 évvel ezelőtt mit 

mond az Úr Izraelnek, Ézsaiás próféta könyvében, a 2. fejezetben: „Eltaszítottad népedet, Jákób 

házát, mert tele vannak keleti szokásokkal”. Pontosan azt tették, amit a mai keresztyének sokasága 

tesz: tele vannak keleti szokásokkal, jelmagyarázókkal. Hányan olvassák manapság a 

horoszkópokat, mint a Bibliát, keleti szokás... „Tele van az ország bálványokkal, kezeik 

csinálmánya előtt borulnak le, amit ujjaikkal csináltak. Ezért meg kell hajolnia az embernek, meg 

kell alázkodnia a halandónak, – és egy döbbenetes mondat – és te nem bocsátasz meg nekik”. 

Testvérek ez olyan bűn, amire csak Krisztus vérében van bocsánat. Nincs másképp bocsánat. Isten 

szemében ez a legsúlyosabb bűn, hiszen a nagy parancsolatot szegem meg, mert nem tőle várom a 

hatalmat, nem tőle várom a szeretetet, nem tőle várom az életet, hanem mindenféle praktikákkal 

próbálok hatalomhoz, erőhöz jutni.  Olyan nagy divat ez: az erő, a hatalom, hogy én 

megvalósíthassak valamit, pedig nem kell, mert Ő megvalósít mindent, megáld bennünket. Igen 

ám, csak azt szoktuk mondani, hogy Európa keresztyén volt. Lényegében sosem volt keresztyén, 

ezt nem mondhatjuk, hanem volt Európában keresztyénség, voltak hívők, akik só és világosság 

voltak, és kihatottak, kisugároztak a társadalomra. És bizonyos értelemben, igen a keresztyénség 

nagy hatással volt az elmúlt századok társadalmára, de globális értelemben nem volt keresztyén. 

Most pedig azt látjuk, hogy azok a bástyák, amelyekre mi keleti emberek valamikor föltekintettünk, 

gondoljatok Hollandiára, Svájcra, az ottani reformátusokra vagy a skandináv evangélikusokra, akik 

a misszió zászlóvivői voltak, most dőlnek le sorban ezek a bástyák. Még gondolni is rossz arra, ami 

velük történt. Angliában, Németországban több mint ezer-ezer templomot zártak be, adtak el, 

bontottak le. Miért? Mert megszűnt a gyülekezet, kiürültek a templomok. Hogy történt ez? Hogy 

jutottunk ide? Testvérek, azért jutottunk ide, mert mindig meghátráltunk azok előtt a szellemi erők 

előtt, amelyek az ördög irányából érkeztek. Nem ismerték föl sokszor lelkészek, hívek, 

gyülekezetek bizonyos dolgokról, hogy mennyire nem Istentől való. Gondoljunk csak akár 

filozófiai értelemben arra: tömegek elfogadták a marxizmust, amely nemcsak istentagadó volt, 

hanem Marx és társai szó szerint ördögimádók voltak, gyakorlati módon. Elárasztotta ez a 

szellemiség az egész világot és ma tanúi vagyunk az újraéledésének.  

Nézzétek meg a filozófiai gondolkodás többi vonatkozását vagy a pszichológiát, pl. Freud a 

pánszexualitást hirdette, azt tanította, aki vallásos, az neurotikus, vagy Young, aki kifejezetten 

gyakorló spiritiszta volt. A szellemi tudomány gyökerét kellene megnézni, de elfogadtuk őket, mert 

nagy lehetőséget ígért a pszichológia és a nagy tudattalan. Milyen lehetőségeink vannak? Hát 

testvérek, lelki értelemben semmi, szellemi-lelki értelemben semmilyen lehetőségünk nincs. A 

legnagyobb csapás a nagy erkölcstelenség pl. a rock kultúra. Én mindig mondtam, hogy ez nem 

zene csupán, hanem ez egy kultúra. Ha valakinek kezébe kerül Balducci, aki a világ egyik 

leghozzáértőbb szakértője a sátánizmusnak, egyébként a Vatikán egyik szakértője volt, egy ilyen 

könyve megjelent magyarul: A sátánizmus és a rockzene. Mindenki tudta, hogy a rock zenészek, 

zenekarok egy része tudatosan sátánimádó, mégis elfogadták. Nem én találtam ezt ki csupán, én 

csak megtaláltam ennek az igazolását, amit szakemberek mondanak. Regin Pált idézi : „Nagy hatású 

forradalom bontakozott ki. Jól lehet, az új forradalmárok nem alapítottak politikai pártokat, nem 

tartottak választási kortes beszédeket, kifejezett ideológiával sem foglalkoztak. Az emberiség 

történetében először egy mélyreható társadalmi, gazdasági, erkölcsi és kulturális forradalom a zene, 

a dalok eszközével. A rock and roll sztár-együttesein keresztül hirdette meg a radikális eszmét. A 

rock and roll forradalma a fiataloknak a történelem során valaha is látott legnagyobb mértékű 



5 
 
 

 

www.episzunago.com 

 

elfajulását okozta.” Testvérek, a bálvány. Tessék figyelni! Majd beszélni fogok erről később, de 

most hallgassátok meg azt a valóságot, a kis fiatalok, a tinédzserek elkezdtek úgy öltözködni, ahogy 

a bálványaik, úgy gondolkodni, úgy viselkedni, abban hinni, amiben ők hittek, azt tenni, amit ők 

tettek, átvették a szexuális szokásaikat. És mi volt a céljuk ezeknek a rock and roll vezéreknek? 

Elvis Presley azt mondta: „művészetem célja, hogy leromboljam a keresztyén erkölcsiséget”. Hát 

sikerült, mert aztán nagyon sok folytatója volt.   

„Természetesen nem csak a rock virágzik, a terjeszkedő mély válság is, amelyet ez a forradalom 

erősít a védtelen ifjúság körében. A rock és a sátán kultusz lényege és filozófiája nemcsak bármiféle 

vallás elutasítását jelenti, hanem azoknak a természetes etikai elveknek az elvetését is, amelyeken 

az ember társas ösztöne nyugszik. Angus Young, az AC/DC együttes tagja mondta: „Az minden 

esetre bizonyos, hogy rátaláltunk végre a trójai falóra és segítségével ledönthetjük a tegnap még 

bevehetetlennek tetsző világ védőbástyáit.” A legkívánatosabb célpont nyilvánvaló okokból a 

kereszténység. John Lennon, a Beatles együttes szócsöve ezt mondta: „a keresztyénség lassan 

eltűnik, egyre hanyatlik, előbb-utóbb szétmorzsolódik, kár is rá szót vesztegetni, nekem van igazam 

és a történelem majd igazol. Mi már népszerűbbek vagyunk Jézus Krisztusnál. Kérdem én, mi tűnik 

el előbb, a rock and roll vagy a keresztyénség?” Hát erről van szó, és közben rettenetes az erkölcsi 

hatás, ők terjesztették a kábítószert, pszichedelikus zenét játszottak, és rettenetes dolgok történtek 

körülöttük. Nem akarom én ezt tovább ragozni, csak arra akartam rámutatni, hogy mindent 

befogadtunk, mindent megengedtünk és elsodortattunk. Beleelegyedtünk a világba és ennek 

komoly következményei vannak. Megmondom őszintén, fel akartam olvasni egy dalszöveget, a 

Ded Kenedisz együttes dalának szövege, nem merem felolvasni. Csak annyit mondok, a sátán meg 

akarja ölni a gyermekeiteket, ez a lényege a dalnak, rettenetes kivitelezésben. Diana Cora, angol 

vezető azt állítja, hogy a halloween a legfontosabb dátum a sátán naptárában és a legnagyobb 

elővigyázatosságra inti a szülőket, mivel aznap lévén a kisgyermekek az ördög kedvenc prédái. 

Mindent megengedünk, és azt gondoljuk, ezzel semmi baj, de hát azt mondja az apostol, a mi drága 

apostolunk int bennünket: nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek. Hátha én a világ szerint 

akarok élni, világfi lesz belőlem, ha Isten szerint, akkor Isten gyermeke lesz belőlem. Ezt a kettőt 

nem lehet összekeverni, vagy az egyik úrnak szolgálok vagy a másiknak. És most csodálkozunk, 

hogy jutottunk ide? A magas értelmiség politikai hatalommal, hátszéllel olyan erkölcstelenséget 

erőszakol rá a társadalomra, amit régen el sem tudtunk képzelni. Itt van ez az LMBTQ mozgalom. 

És mit látunk? Az egyházak nyugaton elfogadják. Föltartották a kezüket és elfogadják. 

Tulajdonképpen merre is haladunk? Testvérek, az utolsó időket éljük, és ezek, amik itt zajlanak le 

a szemünk előtt, ez önmagában ébresztőt kellene, hogy fújjon.  

 

Láthatjuk, hogy úgy történnek a dolgok, ahogy az Úr előre megmondta, veszélyre figyelmeztetett 

bennünket: „meg ne tévesszen titeket valaki”! S aztán megtévesztenek bennünket. Gomba módra 

nőttek azok a mozgalmak – gondoljatok csak a szabadkőművesekre –, aminek aztán a csúcspontja 

Crowley, aki a sátánimádás nyílt bajnoka volt. Behatolt a társadalomba. Ott van a New Age 

mozgalom, akik hirdetik, hogy az antikrisztust várják a világ megszabadítójául. Körülvesznek, 

bekerítenek bennünket ezek az erők. Ott vannak a burjánzó szekták, amik teljesen hamis tanítást 

adnak Krisztusról, Istenről, az üdvözülésről, az evangéliumot elferdítik. Ahogyan Pál apostol 

mondja:„Más Jézus, más evangélium, más lélek”. És azt mondja, hogy ti szépen elfogadjátok. 

Tulajdonképpen riadót, ébresztőt kellene fújni saját magunknak, meg kellene állnunk! 

Mindeközben min csodálkozok legjobban? Hogy milyen hatalmas a mi Urunk! Ebben a 

megbolondult világban mégis ezrek és ezrek térnek meg, fiatalok fogadják be az Úr Jézus Krisztust. 

Tulajdonképpen nem kellene kétségbe esni, hanem éppen felvenni a harcot, ahogy Pál apostol 

mondja: „a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, erősek Isten kezében, erődítmények 

lerombolására, amelyet Isten ismeretével szemben emeltek”.  
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Na de, hogy lehet lerombolni ezeket a világi hatalmammal támogatott eszméket, melyeket Isten 

ismerete ellen emeltek? Hát testvérek, semmi mással, mint az igével. Az ige hatalom. Ebben kellene 

hinni, és az apostol azt mondja, hogy nem élhettek úgy, mint a pogányok, és rámutat, micsoda 

erkölcstelenségben éltek a pogányok.  

Testvérek, a pogányság és az erkölcstelenség kéz a kézben jár. Jézus Krisztus nélkül nincs erkölcs, 

mondta az egyik teológiai professzorunk, azt mondta: ezt jegyezzétek meg, Jézus Krisztus nélkül 

nincs erkölcs! Nekünk Jézus Krisztust kell hirdetnünk, a mi drága Urunkat, Ő az egyetlen hatalom 

mindenféle istentelenséggel, pogánysággal, erkölcstelenséggel szemben. Különben elsodortatunk. 

Én is érzem ennek a sodrását, ennek a világnak iszonyatos sodrása van.  

Miért? Mert van bennünk a világiasságnak egy támaszpontja. Én így szoktam mondani – kicsit 

kikarikírozva azt, amit Pál apostol az óembernek mond –, a belső áruló az én óemberem, ami 

tulajdonképpen a világ oldalára áll és azon keresztül tudva, tudatlanul szolgálom az ördögöt. 

Mondom, magam érzem, micsoda sodrása van ennek a világnak. Csak tudatos Krisztus-hittel lehet 

ebben ellenállni. Úgy nem, ahogy a laodíceai gyülekezet, aki azt mondja: „meggazdagodtam” na, 

ez volt a keresztyénség tragédiája – „meggazdagodtam, nincs szükségem semmire” – és az Úr mit 

mond neki? „Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény vak és a mezítelen: 

tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy 

felöltözz, hogy ne lássék ki mezítelenséged rútsága.” Mivel vádolja őket az Úr Jézus? „Nem vagy 

se hideg, sem meleg, kiköplek a számból.” Ez a langymeleg állapot. Nem tudom, észreveszitek, 

milyenek vagyunk mi keresztyének, magamat is beleértve? Langymelegek vagyunk. Nem vagyunk 

olyanok, amilyeneknek az Úr gondolt, hogy legyen benned a Szentlélek tüze, legyen benned az 

Isten szeretetének indulata.  

Amikor meglátom magamat, elszégyellem magam, és bocsánatot kérek az Úrtól, megkapom azt a 

szeretetet. Szeretettel lehet csak hirdetni az igét, nem úgy, hogy itt vagyunk, mi majd fejbe verünk 

benneteket, így nem lehet, ez nem krisztusi, ez idegen az Úrtól. Azzal a hatalommal lehet csak 

menni feléjük, hogy szeret benneteket a mi Urunk, azzal a hatalommal lehet menni feléjük, hogy 

én is szeretlek, és a Krisztus szeretete szorongat, és azért mondom az igét, azért megyek, különben 

nem mennék. És ez a tűz, ebben kellene megújulni. Ezért mondja az Úr, hogy ébresztő! Mert itt 

halnak meg körülöttünk lelki értelemben, örök halállal halnak meg körülöttünk emberek, mi meg 

közönyös, langyos állapotunkban hagyjuk. 

  

Hogyan lehet ebből megelevenedni? Nagyon érdekes, mit mond Isten igéje. Itt most azt mondja 

nekünk: „ti azonban nem így tanultátok a Krisztust” és itt felsorolja, hogy a pogányok „Mivel 

erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelnek 

mohóságukban. Ti azonban nem így tanultátok Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és 

kaptatok felőle tanítást, ahogyan az Jézus Krisztusban megvalósult:” Én inkább így mondom: 

ahogy megvalósult Jézus Krisztusban. Érdekes ez a kifejezés és megmondom, nagyon erős 

dinamika van benne, amikor azt mondja Pál apostol: „nem így tanultátok a Krisztust”. Az ember, 

amikor tanulásra gondol, azt mondja, hogy meg lehet tanulni az irodalmat, meg lehet tanulni a 

filozófiát, a teológiát meg lehet tanulni sok mindent. Lehet tanulni nagy emberekről, művészekről, 

írókról, Jézus Krisztusról is lehet tanulni, de hogy Jézust tanulni?  

Mit is jelent ez? Mit akar ezzel az apostol mondani? Nagyon-nagy dolgot mondott el. Ugye, Jób 

mondja az Úrnak a nagy nyomorúság és a nagy vita végén: „eddig csak hallomásból ismertelek 

téged, most saját szememmel láttalak meg.” Milyen csodálatos dolog, mikor az ember egyszer csak 

a Názáreti Jézus Krisztusban meglátja az Istent. Mert Őbenne megvalósult, itt volt közöttünk, 

gondoljátok csak meg, meglátni Őt, a csodálatost, az Istent! Gondolom, amikor Jézus alszik a 

viharban, a tanítványok merik a hajóból a vizet, de süllyednek és felrázzák, hogy Uram, hát nem 

törődsz velünk, hogy elveszünk, Jézus feláll és egyetlen szavával lecsendesíti a dühöngő szelet és 

a tomboló tengert. A tanítványok összesúgnak, ki ez, hogy a szelek és a tenger is engednek neki. 
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Hát Isten… Különben hiába kiabálok én a tengernek. Isten... Amikor feltámasztja a négy napos 

halottat, akkor kérdezik: ki ez? Hát Isten... Jézus Krisztus  – ahogy beszéltünk is erről –  kitette az 

Ő képét ebbe a világa, Ő Isten képe, Jézus Krisztus, a mi számunkra és szemlélhetjük, nézhetjük 

Őt. És ez egy csodálatos dolog és erre akar utalni Pál apostol, hogy megtanultad, hogy kicsoda 

Krisztus, tudod, hogy kicsoda Ő, hogy neked kicsoda Ő? És most hadd tegyem fel a kérdést, valóban 

kimerjük mondani, teljes biztonsággal: igen Uram, Jézus Krisztus, Te vagy számunkra Isten felénk 

fordított arca. Szemléld Őt!  

 

Szeretnék egy igét idézni, amit olyan gyönyörűen írt Pál apostol a 2Kor. 3,17-18-ban: „Az Úr pedig 

a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal mintegy tükörben 

szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által 

dicsőségről dicsőségre.”  

Tessék ebbe belegondolni, mit mond az apostol! Igen, mikor fedetlen arccal, az Isten igéjének 

tükrében szemlélem az én drága Uramat, Jézus Krisztust, szemlélem a kereszt Krisztusát, akkor Ő 

hatalommal, a kereszt Krisztusa felől kisugárzó hatalommal formál engem, ha én Őt szemlélem. 

Biztos látjátok, amikor a kicsi baba tekint az édesanyjára, ahogy szemléli, nézi őt, ahogy 

gyönyörködik a kicsike a saját édesanyjában, és aztán a nagyobbacskák, ahogy nézik a szüleiket. 

Szeretnének olyanok lenni, mint ők. Aztán olyanok is lesznek, akár jók, akár rosszak. Nekünk is 

szemlélni kell Őt, nézni, látni és formálódik az életünk.  

Azt mondja Pál apostol a Galatáknak: „gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök 

meg, amíg kiformálódik bennetek Krisztus.” Erre van nekünk is szükségünk, akkor lehetünk mi 

hiteles tanúk ebben a világban testvér, ha rajtad kiformálódik a Krisztus. Emlékszem, olvastam egy 

kis történetet, egy missziói történetet. Afrikában vagy Pápua Új-Guineában történt a dolog nem 

tudom, a lényeg az, hogy a misszionárius Krisztusról beszélt. Elmondta, hogy milyen csodálatos a 

mi Urunk, milyen az Ő szeretete, szentsége, tisztasága, mondta-mondta azokat a gyönyörű 

vonásokat, amik Krisztust lelkiképpen jellemzik és egy kisfiú bekiabál: hogy ez a bácsi ott lakik a 

mi utcánkban. Nem tudom, rólad is, rólam is az jut eszébe az embereknek, a gyerekeknek, hogy ez 

a bácsi hasonlít a Krisztusra? Na persze, nem külsőleg, hanem lelkiképpen hasonlítunk-e? És 

valóban, ahogy szemlélem az én drága Uramat, a megfeszített Krisztust, egyre inkább kiformálódik 

bennem, benned a krisztusi vonás. Sokszor persze mi önmagunkban nem látjuk ezt, de érdekes, a 

másikban észrevesszük. Ezért szeretem annyira a drága hívő testvéreimet, akikben én mindig 

meglátom, hogy ő ebben is, abban is hasonlít a mi Urunkra. Igen a testvérek is hasonlítanak 

egymásra, de csak nem úgy vagyunk, hogy szeretnénk a világra hasonlítani, ahogy a rajongó 

tinédzserek a rock királyokra? Nem, semmiképpen ne legyünk ilyenek! 

 

Akarok egy tükröt tartani most testvérek, én magam már belenéztem, de nézzetek bele ti is, hogy 

mennyire önmagunkat  keressük mindenben, mennyire magunkat akarjuk megvalósítani, hiszen 

ettől hangos a világ, valósítsd meg önmagad. Tessék meghallgatni nagy költőnket, Adyt. Azért 

szeretem a költőket, mert ők fantasztikusan megfogalmazzák azt, amiben mi csak csetlünk, botlunk, 

meg se tudjuk igazán érteni azokat a belső problémáinkat, amiket ő nagyon jól megfogalmaz. Ő 

látni akarja, de nem az Urat, még csak nem is a szerelmét, hanem önmagát. Hát nem ilyenek 

vagyunk? Tessék figyelni: 

 „Add nekem a te szemeidet,  

Hogy vénülő arcomba ássam, 

Hogy én magamat pompásnak lássam. 

 

Add nekem a te szemeidet, 

Kék látásod, mely mindig épít, 

Mindig irgalmaz, mindig szépít. 
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Add nekem a te szemeidet, 

Amelyek ölnek, égnek, vágynak,  

Amelyek engem szépnek látnak. 

 

Add nekem a te szemeidet. 

Magam szeretem, ha szeretlek 

S irigye vagyok a szemednek.” 

 

Borzasztó ez az önimádat! Ilyenek vagyunk. Mindenben, még a szerelmünk szemében is magunkat 

akarjuk látni? Testvérek, nem ilyenek vagyunk? Egészen addig, míg nem szemléljük 

gyönyörűséggel a mi drága Urunkat.  

 

Van egy kedves énekünk, amely pontosan erről szól: 

 „Ki hittel a drága keresztre tekint 

Szíve rögtön az üdvre lel itt. 

Ó nézd bizalommal azért Uradat 

Tehelyetted az átok alatt. 

Nézd, nézd, nézd és élsz! 

Ki hittel a drága keresztre tekint, 

Szíve mennyei üdvre lel itt. 

 

Ó miért a kereszt kínos áldozata, 

Ha a bűnöd nem adod oda? 

Miért folyt ki a vér a te bűnödért, 

Ha nem élsz vele, mondd, miért? 

Nézd, nézd, nézd és élsz! 

Ki hittel a drága keresztre tekint, 

Szíve mennyei üdvre lel itt.” 

 

Milyen jó volna megtanulni ezt az éneket, hogy valóban nézd, gyönyörködj a mi drága Urunkban. 

Szemléld Őt! Tanuld a Krisztust, ahogy mondja ilyen csodálatosan Pál apostol. Hiszen rajtad 

kellene látni! Mert ez a világ nem tud hinni, de látni akar. Ha rajtad kiábrázolódik a Krisztus, rajtam, 

a bűnös emberen, akit jól ismer a családom, a környezetem, egyszer csak kezdik látni, hogy ezen 

az emberen valami különleges új vonások jelentek meg. Hát nézd a kereszt Krisztusát és bele 

vésődik lelkedbe Krisztus szépsége! Az Ő szentségének szép vonásai, az Ő szeretetének szép 

vonásai, az Ő emberségének, a másokért élő emberségének csodálatos vonásai. Erre volna szüksége 

ennek a világnak, így kellene élnünk és gondolkodnunk, és meg kellene újulnunk! Azt mondja, 

újuljatok meg lelketekben, szívetekben, mert erre van szükség!  

És akik újonnan születtek? Hát, akkor vessük le a régit, azt mondja az apostol. Vesd le, vetkőzd le 

ezt az óemberi természetet, akkor történik ez meg, amikor látom, hogy milyen szép az Úr Jézus 

természete és látom, milyen gonosz az én természetem. Azt mondja az Úr a zsidóknak: „meg 

fogjátok utálni magatokat”, s ez akkor történik meg bennem – mert én sokszor megutáltam 

önmagamat –, ha látom a Krisztus szépségét, szentségének gyönyörűségét. Én láttam az én 

nyomorult, bűnös, elveszett voltomat és akkor megutáltam magamat. Az Úr Jézus azt mondja: 

„tagadd meg, vedd fel a keresztedet” és tagadd meg!  

De mi lesz velem? – szokták mondani. Én meg mindig elmondom, hogy amikor én megtagadom 

ezt a romlott, gonosz, óemberi természetemet, akkor valósulok én meg. Mert testvér, ha te magad 

valósítod meg magad, akkor egy kontár vagy, de ha hagyod, hogy a teremtő Isten valósítson meg, 
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akkor majd rajtad is kiábrázolódik Krisztus. Mert ez a teremtési cél. Mert mit mondott az Úr? Az 

Ő képére és hasonlatosságára teremtettünk.  

Tehát akkor mi a cél?  Jézus Krisztusban ezt is meg kell tanulni. Most arról beszéltem, hogy Ő Isten, 

de emberré lett, és tanuljuk meg: Ő az Ember, ahogy Pilátus mondja: „íme, az Ember”. Tanuljuk 

meg tőle, hogy Ő emberként hogyan viszonyult a mennyei Atyához, hogy tudott Ő imádkozni, hogy 

tudott Ő az Úrral alázatos módon viselkedni, Ő, aki egyenlő. Így mondja a Fillippi levél: „nem 

tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megalázta magát, szolgai formát vett fel, 

emberekhez lett hasonlóvá, közöttünk élt”, és mit mond az apostol? „Az az indulat legyen bennetek, 

ami Krisztus Jézusban volt.”  

Legyünk olyan emberek, próbáljunk úgy emberré lenni, mint ahogy Ő emberré lett. Micsoda 

hihetetlen tisztelettel beszélt az embertársaival. A legjobban az ragad meg, ahogyan Ő beszélt a 

samáriai asszonnyal, az a tisztelet, ahogy Ő tudott beszélni a legmegvetettebb emberrel, egy 

Zákeussal, a lábánál zokogó megvetett nővel, olyan tisztelettel tudott beszélni, olyan szeretetet 

sugárzott. Hol vagyok én ettől? És akkor elszégyellem magam, és könyörgök, Uram, add a Te 

lelkedet! De hát már kaptam, már megkaptad, élj vele, az új életeddel és ne engedd meg, hogy a 

régi óembered visszarángasson téged a sárba! Hanem, az legyen bennünk, és arról beszél az apostol, 

hogy az egész gondolkodásunk, értelmünk, a szívünk ilyen módon megújuljon: „Vessétek le a régi 

élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott”. Ezt akarja az Úr és 

olyan jó lenne ebben megújulni, reformálódni, visszaalakulni arra a teremtési formára. És 

körülöttünk, amikor kétségbe esünk – mert kétségbe esünk –, én nem akartam azzal foglalkozni, 

ami körülöttünk Európában van, mert mindenki tudja, mi van, sokan kétségbe esnek, hát mi ne 

essünk kétségbe! Amit John Lennon mondott, az úgy lesz? Nem úgy lesz. Mert az Úr Jézus azt 

mondta, hogy az Ő egyházát a pokol kapui sem fogják tönkretenni, elpusztítani, mindig lesznek 

hívők az utolsó pillanatig, lehet, hogy kevesen leszünk, de leszünk. Te legyél testvér velem együtt 

az az ember, aki hűséges, aki megmarad, aki Őbenne bízik teljes szívével és hajlandó az Isten 

szeretetének munkásává lenni ebben az egyre sötétedő világban. Minél sötétebb van, annál jobban 

látszik a te világosságod. 

 

Imádkozzunk! 

Úr Jézus Krisztus! Te látod a mi elesett voltunkat, sokszor olyan gyengék, erőtlenek, langymelegek 

vagyunk és alkalmatlanok Uram arra, hogy szolgáid legyünk és hirdessük az igét. Nekem is olyan 

sokszor kellett szégyennel leborulni előtted, kérni a bocsánatot, és olyan öröm elmondani másoknak 

is, hogy Te megbocsátasz, Te megújítasz, Te felemelsz, Te csodálatos Úr vagy, aki személy szerint 

számontartasz bennünket. Növeld Uram a mi hitünket és irántad való teljes bizalmunkat és add meg 

nekünk, hogy valóban ne a világban gyönyörködjünk, ne a világ csinálta dolgok vonzzák a mi 

szívünket, hanem Te, Úr Jézus Krisztus, aki felemeltettél, Te vonzzál engem, mindnyájunkat, azzal 

a kegyelemmel, amelyet csak csodálhatunk, amelyet csak ámulattal vehetünk tudomásul, amely 

örök életre lekötelez bennünket Uram. Legyen Tied a dicsőség örökkön, örökké! Ámen. 

 

Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot: 

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. 

 


