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ENYINGI EVANGELIZÁCIÓ 

 Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Enying, 2022. 10. 01. 
 

Enyingi pásztor:  

Az Úr Jézus Krisztusnak szeretetével köszöntöm a gyülekezetet. Köszöntöm azokat, akik 
eljöttek, és ezt a szép délutánt az Úr Jézussal szeretnék eltölteni. Először is engedjétek meg, 
hogy bemutassam evangélistánkat, a Krisztus Szeretete Egyház vezető pásztorát, Varga 
Istvánt és kedves feleségét, Dórikát. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat és nagyon 
örülünk, hogy itt vannak most közöttünk. Szeretném megköszönni a mindenható Istennek ezt 
a végtelen nagy kegyelmét, hogy a gyülekezetünk megélhette a 25 éves születésnapját itt 
Enyingen. Biztosan vannak, akik emlékeztek, hogy 1997. augusztus 18-án megszületett az 
enyingi gyülekezet. Azóta is Isten kegyelme által élünk, és pásztoroljuk a gyülekezetünket. 
Nagyon örülök, hogy látok kedves arcokat, akikkel már régen nem találkoztunk, nem voltak 
közöttünk. Hiszem, hogy a mai napon a drága Úr Jézus is örvendez a mennyben. Lesznek 
jelek, csodák, gyógyulások! Lesznek imameghallgatások! Kívánom, hogy érezzétek jól 
magatokat ma itt és Isten éltesse a mi gyülekezetünket még sokáig. Isten áldjon benneteket. 

Varga István:  

Imádkozni fogunk! Drága mennyei Atyám, hálát adunk neked a Te kegyelmedért! Hálát 
adunk, hogy összejöhettünk a mai napon! Megköszönjük mindazt a kegyelmet, amelyben 
állhatunk, amelyben járhatunk. Köszönjük, Atyám, ezt a hívő gyülekezetet itt a városban. 
Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy megtartod sokáig őket. Megáldjuk őket, hogy sokasodjanak, 
szaporodjanak, növekedjenek. Szellemben és létszámban is növekedjenek és világosságul 
legyenek. Mert Jézus azt mondta, hogy gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, 
hanem hogy a gyertyatartóba, hogy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt. Hálát adunk 
neked, Atyám, hogy a gyülekezet, az a hegyen épült város, amely világít, már messziről 
megláttatik. Köszönjük, drága mennyei Atyám, a kegyelmedet. Hálát adunk neked, hogy a 
mai napon is itt vagy közöttünk, hogy megváltottál, megszabadítottál bennünket, és ahogy 
ígérted, velünk vagy a világ végezetéig. Köszönjük ezt neked, drága Úr Jézus! Köszönjük, 
hogy a ma is itt vagy, mozdulsz és cselekszel. Köszönjük, hogy Te ma is ugyanaz az Úr vagy, 
és kinyújtod a kezed gyógyításra és a Te Igédet jelek és csodák fogják követni. Köszönjük ezt 
neked, drága mennyei Atyám! A Jézus nevében jövünk eléd, Atyám, és imádkozunk ezért a 
városért, ezért a településért és azokért az emberekért leginkább, akik még nem ismernek 
Téged, akik még elveszettek, reménytelenek, nincs reménységük. Küldj, Atyám, tökéletes 
aratómunkásokat az ő életükbe, hogy ők is meghallgatván a Te Evangéliumodat, a Te 
Örömhíredet hitre jussanak, és újjászülessenek. Köszönjük, drága mennyei Atyám, hogy 
használsz bennünket ebben a munkában és mindenért neked adjuk a hálát és a dicsőséget. 
Imádkozzunk a zsebkendők felett is, megáldjuk ezeket a hitből hozott zsebkendőket. 
Köszönjük, Atyám, hogy a hitünk cselekedetére a Szent Szellem ereje kiárad ezekbe a 
zsebkendőkbe, textíliákba és ez, ha a beteg testekhez ér, gyógyulás, szabadulás és áldás jön a 
házra. Úgy, ahogy Pál testéről is elvitték a kötényeket, a keszkenőket és a betegek 
meggyógyultak. Vagy, ahogy Jézus ruháját megfogták a betegek és megszabadultak. Hisszük, 
Atyám, hogy Te ezen textíliák által is elvégzed a munkát. Mindenért neked adjuk a hálát és 
neked adjuk a dicsőséget örökkön örökké! Ámen! Halleluja! 

Az Úr Jézus szeretetével köszöntelek benneteket! Nagy kegyelem Istentől, hogy itt 
állhatunk, itt állhatok és megoszthatom veletek az Evangéliumot, a jó hírt. Ha van itt olyan 
közöttünk, akik először jár ilyen alkalmon, az Úr Jézus szeretetével köszöntünk itt. Ma 
fogunk imádkozni a betegek gyógyulásáért. Ha gyógyulást kerestek, akkor bízzatok. Ne 
énbennem, mert én nem tudok senkit meggyógyítani, de a gyógyító közöttünk van és Jézus 
ezt a munkát ma is végzi. Lehet, hogy még ezt nem hallottad, lehet, hogy ez valakinek új hír, 
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de ez már kétezer év óta így van. De az Úr nem változik, Jézus Krisztus nem változik, Ő 
tegnap és ma és örökké ugyanaz. Reménységgel legyetek, mert Jézus él, Jézus feltámadt és 
mindegy, hogy ki milyen felekezethez tartozik, mert a Krisztus Teste, az egy. Ő a Fej és mi 
vagyunk a Test. Jézus győzött!  

Tegnap egy szolgálótól hallottam egy nagyon érdekes dolgot, hogy mi az, hogy győztünk, 
meg mi az, hogy a Krisztussal mi a mennyekbe fölültettünk. Ezt írja az Efézusi levél, hogy 
minden hívő, aki Krisztusban van, az már fönt ül a mennyekben a Krisztussal. Egy nagyon jó 
példát hozott, ezt még soha nem hallottam, hogy egy versenyfutásnál, amikor a célhoz érnek, 
akkor a futó beteszi a fejét a célvonalba, hogy beért. Jézus a Fej és Jézus már győztes! Ha 
Jézus győztes, akkor a Test is győztes! Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak! Így van ez, 
hogy vele együtt ülünk. Van reménységünk! A reménységünk az, hogy Jézus Krisztus 
megváltott, meghalt értünk, kereszthalált halt értünk. Minden kereszténynek ez a hite. Ez a 
keresztényhitünk alapja. A keresztényhit három lábon áll: Jézus Isten Fia, meghalt értünk és 
feltámadt a halálból. Jézus él! Mi nem egy eszmerendszert, vagy egy ideológiarendszert, vagy 
egy vallásrendszert szolgálunk, hanem az élő, feltámadt Jézust. A Máté 28-ban azt mondta, 
hogy nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. 

Máté 28,19‒20. 
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket 

az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, 
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, ami én parancsoltam néktek: és ímé, én 

tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! 
Ezt mondta Jézus, hogy mi menjünk, mi tegyünk, mi hirdessük az Evangéliumot. Pál 

apostol azt írja a Korinthusi levélben: 
1Korinthus 1,21/b. 
21/b. tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse azokat, akik 

hisznek. 
 A Márk evangélium 16. része szintén erről szól: 
Márk 16,15‒18. 
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek.  
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.  
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űz-

nek; új nyelveken szólnak. 
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre 

vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. 
A Biblia teljesen világosan írja, hogy mit tesznek a hívők. Mi az, amit Jézus megtett? 

Jézus a kereszthalálával megszerezte a győzelmet. Először is legyőzte a sátánt. Ez egy nagyon 
fontos dolog, mert minden ember Ádám bűne miatt a sátán hatalma alá vettetett. Ezt nem a 
cselekedeteinkből érjük el, hanem egyszerűen csak azért, hogy megszületünk erre a világra. 
Mert Ádám elbukott és mindannyian a bűn és a halál szellemi törvényébe születtünk, az 
Istentől való elszakítottság állapotában. Az embernek nem volt élő kapcsolata Istennel és 
Jézus azért jött, hogy újra közösségünk lehessen az Atyával, hogy helyreállítsa ezt a 
kapcsolatot.  Ezért az embert a bűnből meg kellett váltani, mert az ember nem tudja magát 
megváltani a bűnből, se jó cselekedetekkel, se hagyományokkal, se tradíciókkal, se vallási 
közösséghez való tartozással. Az ember nem képes váltságdíjat fizetni magáért. Éppen ezért 
az Ige lett testté, Isten jött el közénk testben.  

Egy óriási titok a Szentháromság. Nem írja így a Biblia, hogy Szentháromság, de a 
keresztény köznyelv ezt használja, vagyis egy létezésben három személy. Mindegyik külön 
személy és mindegyik isteni személy és egy létezésben van mindez. A Szentháromság egy 
Isten. Mi nem háromistenhívők vagyunk, hanem mi egyistenhívők vagyunk. Hisszük az Atya, 
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a Fiúnak és a Szent Szellem istenségét. Vannak olyan csoportok, akik ezt nem hiszik, de ha 
Jézus nem Isten, akkor az ember számára nincs megváltás, mert az ember nem képes 
megváltani magát.   

Jézus isteni személy. Mik az isteni tulajdonságok? Legalább négy van: örökkévaló, 
mindentudó, mindenható, mindenütt jelenlévő. Azt mondta Jézus, hogy én veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig. Egy természetes személy nyilván nem lehet mindenkivel a 
világ végezetéig. Ez volt a nagy csoda a megváltásban, amikor Jézus azt mondta, hogy én 
elmegyek. Jézusnak el kellett jönnie egy fizikai testben, egy emberi testben, pontosan azért, 
hogy ki tudja fizetni a váltságdíjat. Emberré kellett lennie. Jézus úgy volt ember, mint Isten is 
és ezt ki is jelentette magáról, nagyon sok helyen ott van a Bibliában.  

Tanítványokat választott magának kezdettől fogva. Izrael törzse szerint 1-1 tanítványt, 
vagyis tizenkettőt. Ez azt jelenti, hogy az Ő üzenete mind a tizenkét zsidó törzsnek szól.  

Az Újszövetség nem az Ószövetség folytatása, hanem az Ószövetség beteljesedése. 
Ugyanis Isten, amit megígért az ószövetségi próféták által Izrael népének, az a pogányoknak 
is szólt. Azt mondta Ábrahámnak, hogy tebenned fognak üdvözülni a föld teljes nemzetségei. 
A föld teljes nemzetsége őbenne fog megáldatni. Az Ábrahám áldása nem csak az ő fizikai 
magváé, hanem a szellemi magé is, így a pogányokra is érvényes az üdvösség. Szükségünk 
van mindannyiunknak az örök életre és szüksége van minden embernek megváltásra. Az 
ember, ha az elveszett állapotában marad, akkor elkárhozik, egy örök vesztes. Isten győzelem-
re hívott el bennünket. Arra, hogy győztesek legyünk, és arra, hogy Isten áldásaiban járjunk. 
Jézus Krisztusban mi Isten áldásai leszünk, Isten gyermekei. Isten áldásainak vagyunk az 
örökösei. Ez nagyon csodálatos dolog és Isten azt akarja, hogy ebben járjunk. Mit akar Isten? 
Azt, hogy minden ember üdvözüljön, ahogy írja a Timótheus levélben az Írás és az igazság 
ismeretére eljusson. Isten nem akarja azt, hogy az emberek Isten nélkül éljenek a világon.  

Vannak különböző bibliai korok, a kezdettől a végéig Isten ismeri a történelmet, ismeri a 
kezdetet és ismeri a véget. Ő teremtette ezt a világot. A világ nem egy nukleáris vagy egy 
biológiai baleset volt, mint ahogy ezt sokan gondolják, hanem egy nagyon tudatosan 
megtervezett világ. A teremtés koronájaként, ahogy ezt szokták mondani, megteremtette az 
embert, megteremtette Ádámot. Azért teremtette, hogy uralkodjon a földön, munkálja ezt a 
földet, hajtsa az uralma alá. Ez valóban így volt! A sátán volt az, aki meglopta az embert, 
kilopta az örökségéből. Mert volt a szerződésnek egy feltétele. Ahogy a mai világban is 
kötnek az emberek szerződéseket, ott van két fél és vannak a szerződésnek feltételei. A 
szerződés feltétele az volt Ádámmal, hogy egyetlen fáról nem ehet a kert közepén. De az 
ördög rávette. Az emberi kíváncsiság és az ördög hazugsága rávette. A sátán egy bukott 
angyal, aki Isten ellensége és ne felejtsd el, hogy nem örökkévaló, hanem egy teremtett lény. 
Elhitette, hogy nem úgy van, ahogy Isten mondja. Becsapták az első emberpárt, Ádámot és 
Évát és így jött be a világba a bűn. Így jött be a betegség! Így jött be a halál! Így jött be erre a 
világra az átok! Látjuk a földön ennek a következményeit mind a mai napig, mert sajnos ez a 
világ és ennek a világnak a rendszere nem Isten kormányzása alatt áll. Maga Jézus mondja, 
hogy sátán e világ ura, ezért van káosz a világban. Ezért kell szembenéznünk a fizikai halállal, 
és azzal, hogy a földön van betegség. A bűn és a halál törvénye errefelé viszi az embereket. 
Van egy másik törvény is, ezt a Róma 8,1‒2-ben olvassuk: 

Róma 8,1‒2. 
1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban van-

nak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint. 
2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a 

bűn és a halál törvényétől.  
Két fajta élet van, az egyik az e világ rendszere, az Isten nélkül való élet, a másik pedig a 

Jézus Krisztusban való élet, ez felemel bennünket e fölé a természetes világ fölé. Bár itt élünk 
ebben a világban és a természetes törvények ugyanúgy hatnak mindannyiunkra, de Isten fiai 
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vagyunk, és Isten országát képviseli minden hívő keresztény. És ez nem felekezetfüggő, ez 
azon múlik, hogy valaki újjászületett-e, valaki bekerült-e a Krisztus családjába, vagy nem. 
Mert Jézus nélkül nincs üdvösség! Jézus nélkül nincs örök élet!  

Sokan mondják, hogy sokféle út vezet Istenhez. Jézus szerint csak egy, mert azt mondta, 
hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Azt mondta világosan, hogy nincs más út az 
Atyához, hanem ha énáltalam. Ezt még keresztényektől is hallottam, hogy sok út vezet 
Istenhez. Nem! Istenhez egy személy vezet, Jézus Krisztus. A benne való hit.  

Mi az, amiben hinnünk kell? Abban, hogy Isten Fia meghalt, eltemették és feltámadt. A 
tizenkét tanítványa ennek volt a szemtanúja. Jézus választott tizenkét apostolt és az ő fel-
adatuk az volt, hogy bizonyságot tegyenek a Jézus Krisztus életéről, haláláról, feltámadásáról 
és a mennybe meneteléről. Ezt hirdetjük kettőezer év óta. Az ördög természetesen szeretné 
elhallgattatni a hívőket, a keresztényeket, hogy ne hirdessék Jézus Krisztus feltámadását. 
Pétert ezért zárták börtönbe.  

Jézus a feltámadása után negyven napig még a tanítványaival volt, majd fölvitetett a 
mennybe a negyvenedik napon. Az első Korinthusi levél 15. részében olvashatod, hogy 
megjelent Jézus Jakabnak és ötszáz atyafinak egyszerre. Ott volt velük, ott evett velük és 
negyven nap után pedig felvitetett. Mondta nekik, hogy maradjanak Jeruzsálemben és várják 
meg az Atya ígéretét. Jézus nagyon sokat beszélt a Szent Szellemről. Ha úgy ismered, hogy 
Szent Lélek, akkor Őróla van szó. Hála Istennek, most már Magyarországon elfogadják az 
eredetit is. Az eredetiben Szellem van írva. Az eredeti Bibliát nem magyarul írták, hanem 
görögül és ott Szellem szerepel, csak Károli Gáspár léleknek fordította magyarra és úgy 
terjedt el Magyarországon, hogy Szent Lélek. De a világ más nyelvein mind Szent Szellem-
nek hívják Őt. Tehát nem egy negyedik Istenről beszélünk, ezt nehogy valaki félreértse, csak 
ezt el kell mondani, mert Isten Szellem és nem lélek.  

Tehát eljött a Szent Szellem, Isten elküldte Őt. Az Apostolok cselekedetei 1,8. versében 
olvassuk, hogy kiáradt Isten Szelleme. Azért áradt ki, hogy legyünk Jézus Krisztus tanúság-
tevői. Ha megnézzük a korai tanítványokat, amíg Jézussal voltak, amíg Jézus nem halt meg. 
Nagyon egyszerű meglátni azt, hogy Jézus hogyan képviselte itt a földön Isten országát. Mi 
az, amit Jézus tett? Jézus igazából miért választott tanítványokat? Egyrészt azért, hogy 
tanúbizonyságtevői legyenek, ezt már az előbb elmondtam. De még előtte azért megtanította 
őket, hogy hogyan működik itt a földön Isten országa. Úgy tanította meg, hogy megmutatta 
nekik. Azt mondta, hogy aki hisz Őbenne, az majd ugyanazokat a dolgokat fogja cselekedni, 
amiket Ő cselekedett. A János 14,12-ben olvassuk: 

János 14,12/a. 
12/a. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat 

a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; 
Éppen ezért Jézus már a földi szolgálatában kiküldte a tanítványokat Isten Igéjét hirdetni. 

Akkor még csak a zsidók közé küldte őket. Két dolgot mindig megparancsolt nekik minden 
egyes esetben, amikor elküldte a tanítványait. Hogy hirdessék Isten országát és imádkozzanak 
a betegekért. Ez minden küldetésében ott volt. A János 20 és 21-ben is ott van, hogy hirdessék 
Isten országát, és hogy imádkozzanak a betegekért, mert a hívőket jelek és csodák fogják 
követni.  

Sok keresztény gondolja úgy, hogy a jelek és a csodák elmúltak, és ma már nincs, ma már 
nem lehet meggyógyulni, csak az orvos tudomány által, meg injekciók és gyógyszerek által. 
Óriási tévedés, mert Jézus ma is ugyanúgy végzi a munkát. A hívők, akik hisznek benne, 
ugyanazokat a dolgokat megkaphatják, amit Jézus a földi szolgálatában, akik pedig nem 
hittek, akkor sem kaptak semmit, ugyanúgy, ahogy ma sem. A hitünk nagyon fontos dolog.  

Miért prédikáljuk az Igét? Azért mert a hit hallásból van. Előttem a Szentírás van. A 
Szentírás két részből áll, az Ószövetség harminckilenc fejezettel és egy huszonhét fejezetes 
Újszövetségből. Összesen hatvanhat könyv. Az Újszövetséget Krisztus után írták le az Ő 
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tanítványai. Hiteles tanúk, akik leírták Jézus Krisztus cselekedeteit, földi szolgálatát. Illetve 
vannak ott gyülekezeteknek, szolgálóknak irt levelek. Ami ide le van írva, az pontosan Isten 
beszéde, Isten Igéje. Egy hívő számára ennek kell lennie az etalonnak, legfelsőbb mércének, 
efölött nincs. Éppen ezért, mi Isten Igéjében hiszünk. Nem a hagyományok irányítanak, 
hanem Isten beszédének kell irányítania bennünket. Ezért fontos, mindenki megismerje az 
igazságot, mert az igazság megismerése szabaddá teszi.  

De nem elég ismernünk az igazságot, hanem cselekednünk is kell azt. Meg kell tenni, nem 
elég a hit. Jakab apostol azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Isten azt szeretné, 
hogy mi itt a földön, mint a Teste, képviseljük Őt. Tudjuk nagyon jól és minden keresztény-
nek tudnia kell, hogy Jézus vissza fog jönni.  

Amit mi ma várunk, az nem a világ vége, ahogy néhányan hirdetik. Ennek a világnak vége 
lesz, már János megírta az első levelében, hogy ne szeressétek ezt a világot, sem ami a 
világban van, mert ez az egész el fog veszni, így ahogy van. Látjuk, hogy ez a világi rendszer 
egy romlott rendszer. Főleg most érezzük a bőrünkön, hogy ezek a sátánista, ördögi erők, akik 
Isten nélkül akarnak uralkodni, Istent ki akarják hagyni mindenből, Isten ellen vannak, Isten 
elleni döntéseket hoznak és látjuk, hogy hova juttatták Európát. Isten nélkül nem lehet sikerre, 
nem lehet győzelemre jutni. A sátánnak egyetlenegy célja van, hogy öljön, lopjon, pusztítson. 
Az nem Isten akarata, hogy az emberek szükségben legyenek, hogy ne tudják kifizetni az 
áramukat, meg a gázukat, meg a szükségeiket, hanem ez mind az emberi ostobaságnak, az 
Isten nélkül való emberek ostobaságának az eredménye. Nyilván ennek mindenki megissza a 
levét. Éppen ezért imádkozni kell a vezetőkért, hogy Isten hagyja meg azokat a vezetőket, 
akik az Ő szíve szerint valók, akik isteni bölcsességben járnak, Isten szerint való döntéseket 
hoznak. Ez a mi felelősségünk és meg is kell tennünk. Ennyi a részünk a politikában, hogy 
áldani kell a vezetőket és imádkozni kell értük. Így részünk van a politikában is e tekintetben, 
de mi Isten országát képviseljük itt a földön.  

Visszatérve ennek a világnak a rendszerére, meg van írva, hogy ez a fajta világ, amiben 
most élünk, meg fog szűnni, és amit mi várunk, az a Jézus Krisztus kormányzása, amikor 
majd be fog ülni Dávid székébe, de előtte még a gyülekezetet ki fogja ragadni.  

Beszélek erről, mert hagyományos gyülekezetekben nem sokat hallasz erről, pedig a 
Biblia világosan ír ezekről a dolgokról, hogy vannak dolgok, amik meg vannak írva, és amik 
meg fognak történni. Ha megnézzük az egész üdvtörténelmet, voltak nagy hatalmak, voltak 
különféle birodalmak, volt Asszír Birodalom, volt Babiloni Birodalom, Görög Birodalom, 
Római Birodalom, ami nagyon jól szervezett birodalom volt, egészen Krisztus után 476-ig, 
sőt, a keleti része 1400-ig. Nem egy összetákolt birodalom volt, de az is egy földi tákolmány 
volt és az is megbukott.  

Van egy királyság, amelyik soha, soha nem fog megbukni. Ez pedig Isten királysága. 
Ennek a királyságnak mindenki a tagja és a része lehet, aki Jézus Krisztusban hisz, aki Jézus 
Krisztushoz tartozik. Nem titok, már a Dániel könyvében le van írva, ami a babiloni fogság 
idején, Krisztus előtt 586 után íródott, már ott, Dániel prófétán keresztül kijelentette az 
antikrisztust. Kijelentette és megmutatta a világbirodalmakat Nabukodonozornak, aki a 
babiloni király volt, hogy hogyan néz az ki. Dániel megkapta álomban. Kitől kapta ezt meg? 
Istentől! Mert Isten embere volt. Azt mondta Nabukodonozornak, hogy te vagy az aranyfej. 
Utána jött egy ezüst rész. A babiloniak után jöttek a perzsák.  Utána jött a bronz, az már a 
Nagy Sándor-féle utódállam birodalom. Utána jött a vas, az pedig a Római Birodalom. A 
látásban az volt, hogy a lábujjai vasból és cserépből voltak. Bemutatta a világkorokat akkor, 
amikor még ez nem történt meg. Az utolsó birodalom a Római Birodalom utódállamai 
lesznek, amik vas és cserép. A vas nem egyenlíthető a cseréppel. Azt mondja az Írás, hogy ez 
kéz érintése nélkül össze fog zúzódni. Az a kő, aki rá fog zuhanni ezekre a birodalmakra, az a 
szegletkő, akire az Egyház épült, a Kőszikla, az maga Jézus. 
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Ez fog történni, de előtte meg fog jelenni az antikrisztus. Meg fog jelenni egy nagy nyo-
morúság. Minden ellenkező híresztelés ellenére sem vagyunk benne a nagy nyomorúságban 
még. Mert azt mondja az Írás, hogy olyan lesz amilyen soha nem volt még a földön. Háborúk 
voltak már a földön? Persze, hogy voltak. Szörnyű háborúk, éhségek, pusztulások, mindenféle 
nyomorúság volt már a földön. De amiről az Írás beszél, olyan még nem volt. Azt mondja, 
hogy az emberek a halált keresik, és nem tudnak meghalni. Olyan nyomorúság lesz erre a 
világra, akik a sátánt választották uruknak és a sátánt követik. De van egy jó hírünk: amikor 
Isten ítéletet hoz erre a világra, vagy hozott korábban az ószövetségben, akkor Isten az övéit 
mindig kimenekítette.  

Ha megnézed Noé esetét, akkor látod, hogy az a nyolc ember megmenekül. Miért mene-
kült meg? Jobbak voltak a többieknél? Nem! Egy okból, mert hittek Istennek. Elhitték, amit 
Isten mondott. Ott is elmondta, hogy mi fog történni, hogy ítélet jön erre a földre, özönvíz jön 
a földre, hogy az akkori szövetség szerint térjenek meg az emberek. Nyitva van a bárka ajtaja, 
bárki bemehet, bárki megmenekülhet. Most is nyitva van a kegyelem ajtaja. A kegyelem 
ajtaja Jézus Krisztus és mindenki, aki hisz Őbenne, az hozzá tartozhat. Aki Őt Urának vallja, 
aki Őt elfogadja, mint élete Urát, Megváltóját, az megmenekül. Ha megnézzük, talán Noé 
nem volt sokkal jobb, mint az összes többi ember, ha a családját megnézzük, biztos nem, de 
mégis mivel, hogy hitt Istennek, megmenekült, és elpusztult az egész romlott világ.  

Jézus beszél erről, amikor kérdezték Őt az utolsó időkkel kapcsolatban. A Lukács Evan-
gélium 17. részében azt kérdezik a tanítványok, hogy hogyan jön el az Isten országa? Azt 
mondja, hogy nem szemmel láthatóan jön el, hanem az Isten országa tibennetek van. Pontosan 
azt mondja, hogy ugyanúgy lesz, ahogy Noé idejében volt. Mi volt Noé idejében? Szintén a 
homoszexualitás, nem foglalkoztak az emberek Isten Igéjével, Isten törvényével, gonoszak 
voltak, istentelenek voltak. Most ugyanezt látjuk már állami szinten, hogy mindenféle 
krisztusellenes döntéseket hoznak. Közeledünk a beteljesedés felé. De van egy jó hírünk, 
ahogy Noét nem hagyta elpusztulni, hanem fölvette a bárkába, úgy Jézus sem hagyja az övéit 
a nagy nyomorúságban. Ezt mondja az Írás és most ezt fogom felolvasni az 1Thesszalónika 
levélben. Ez a levél pogányoknak íródott. Görögország észak-keleti részén van Thesszalonika. 
II. Fülöp, görög király lányáról, Thesszalonikéről nevezték el a várost, aki egyúttal Kasszand-
rosz nevű hadvezérének a felesége volt. Tehát görögök voltak, nem zsidók. Ott írja Pál 
apostol a következőt a thesszalonikaiaknak: 

1Thesszalonika 4,13. 
13. Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik 

elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. 
Ezt kétezer évvel ezelőtt írta Pál apostol, hogy nem akarja, hogy tudatlanok legyenek azok 

felől, akik elaludtak. Látjátok itt is, hogy egy hívő nem hal meg, csak elalszik. Hallottam egy 
üzenetet, ami nagyon jól megfogalmazta: Ez olyan, mint amikor a gyereked elalszik a 
nappaliban, te megfogod és átviszed a hálószobába. Itt aludt el, de ott fog fölébredni. Nem 
bánkódsz miatta, mert tudod, hogy alszik és tudod, hogy föl fog ébredni. Isten pontosan 
ugyanígy gondol a hívőkre, hogy ők elalszanak. Ebben a teremben nincs senki, akinek 
valakije már el ne ment volna, nagyszülő, dédszülő biztos, vagy még az is lehet, hogy gyere-
kek. Ez nagyon súlyos trauma és nagyon nehezen éljük meg. Pogányként ezt nem lehet 
megélni és nem lehet földolgozni, ebbe bele lehet őrülni. De nekünk van reménységünk, mert 
tudjuk, hogy egy hívő, aki Krisztusban van, csak elalszik. Azt mondja: Ne bánkódjatok, mint 
a többiek, akiknek nincs reménységük. A világnak nincs reménysége. A világi, Krisztus 
nélküli embernek nincs reménysége, csak a krisztusi embernek van. Ha hisszük, hogy Jézus 
meghalt, és feltámadt. Milyen feltételt szab a Biblia? Ha nagyon jól viselkedtek, ha nagyon 
jók lesztek, ha nagyon különlegesek lesztek, ha Istennek valamilyen különleges kedvenckéi 
lesztek? Nem ezt mondja! Jézus ezt a te hitedhez köti. A hitünk az, ami megváltoztat 
bennünket. A Jézus Krisztusban való élet az, ami jobb emberré tesz bennünket. Le van írva: 
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Amikor mi új teremtések leszünk Krisztusban, akkor a mi bensőnk egy krisztusi ember lesz. 
Eggyé leszünk Krisztussal. Isten Szelleme által új teremtésekké leszünk. Aki Krisztusban van, 
új teremtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. 

2Korinthus 5,17. 
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett 

minden. 
Az új, krisztusi természet gyümölcse:  
Galata 5,22. 
De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, 

szelídség, mértékletesség.  
Ez a kilenc gyümölcse van. Ezt nem tudjuk jó cselekedetekkel elérni. Ez a bennünk mun-

kálkodó isteni természet, ami megváltoztat bennünket. Nem tudunk magunktól jók lenni. 
Hányszor próbáltál már jó lenni, és mindig elbuktál, legalábbis velem legtöbbször ez volt.  

Filippi 2,13. 
13. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést jókedvéből. 
Filippi 1,6. 
6. Mert meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is 

végzi a Krisztus Jézus napjáig; 
Ő munkálkodik bennünk, Isten Szelleme munkálkodik bennünk.  
Nézzük tovább! A pogányoknak nincs reménységük. Azt mondta, hogy az elhunytak felől 

ne aggódjatok! Nemsokára november 1-je lesz, a halottak napja, amikor megemlékezünk a 
szeretteinkről. Ne bánkódjatok, mert ami ott van a temetőben, az olyan, mint amikor én 
hazamegyek, és beakasztom az öltönyömet a szekrénybe, akkor én már nem vagyok benne. 
Ugyanez a helyzet a hívővel: amikor elmegy, akkor csak a földi ruháját vetette le, azt a földi 
ruhát, amelyik egyébként sem képes arra, hogy örökölje Isten országát. Mit kell tenni? 

1Thessalonika 4,14–17.  
14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is 

előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak, Ővele együtt. 
Tehát, mi a feltétele? Ha hisszük, hogy Jézus meghalt, és feltámadott. A Bibliának ez az 

alapüzenete! Ez az Evangélium! 
Írtak több Evangéliumot annak idején, de nem került bele a Bibliába. Tamás is írt 

Evangéliumot, de nem került bele a Bibliába. Az csak egy olyan könyv, ami van. Miért nem 
kerülhetett bele? Mert nem volt benne Jézus halála és feltámadása. Jézus halála és feltáma-
dása a mi hitünk alapja.  

Azt mondja Pál apostol: ha Jézus fel nem támadott, akkor nincs halottak feltámadása, ha 
pedig Jézus fel nem támadott, akkor nincs nekünk sem feltámadás, és mi is mindannyian 
elveszünk. Ha pedig Jézus fel nem támadott, akkor hiábavaló az én prédikálásom – mondja 
Pál apostol –, meg hiábavaló a tiétek is, mert akkor mindannyian elveszünk. Nagyon fontos 
azt megértenünk, hogy ezen áll az Evangélium! Lehet mondani sok mindent a keresztényekre, 
de egy biztos, ami a hitük alapja, hogy Jézus meghalt és feltámadt. 

15. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi akik élünk, akik megmaradunk 
az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak. 

Mit mutat ez nekünk? Azt, hogy kétezer évvel ezelőtt is várták már, hogy az Úr vissza-
jöjjön, mert Pál apostol azt mondja, hogy mi, akik élünk, mi, akik megmaradunk. Már kétezer 
évvel ezelőtt is abban bíztak, hogy Jézus vissza fog jönni, és ők nem tapasztalják meg a 
fizikai halált. De azt mondja Pál, mindegy, hogy megtapasztaljuk vagy sem, mert nem 
előzzük meg azokat, akik meghaltak, akik elaludtak - itt is azt mondja: elaludtak: 

16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az 
égből; és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban; 
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17. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhők-
ben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.  

Ez az, amit vár minden keresztény: az Úr Jézus visszajövetelét. Nem jön vissza a földre, 
csak a levegőbe, és egyszerűen elvisz bennünket. Ez a test itt marad, és kapunk egy új, 
megdicsőült testet. A világon egyetlen személy van, aki meghalt, feltámadt, és azóta sem halt 
meg. Nagyon sok ember támadt fel az ószövetségben is, amik le vannak írva. Jézus is 
támasztott fel embereket, a János 11-ben olvassuk Lázár történetét, hogy feltámadt. De mi 
történt vele utána? Végül meghalt. Jézus is feltámadt, de Ő él, és azt mondja Jézus: „én élek, 
ti is élni fogtok.” És ez a reménységünk: ez nem egy vallásos mese, nem egy olyan ideológia, 
amit valamelyik ember kitalált, hanem ezek Jézus szavai. Jézus volt az első, aki ezt megtette, 
ennek még világi szemtanúi is vannak, a történelemkönyvekben le van írva, Josephus Flavius 
például, vagy egy Tacitus nevezetű ember. Sok világi nyoma is van ennek. A mi bizonysá-
gunk nem egy mese. Jézus történelmi személy volt, megvan, hogy mikor született, Augustus 
római császár idején. Augustus pedig, nagyon jól tudjuk, Krisztus előtt 27-től Krisztus után 
14-ig volt császár. Amikor Jézust keresztre feszítették, akkor Tiberius volt a császár. A 
történelem idővonalán elhelyezhető, valós személyről van szó, egy valós emberről, egy valós 
istenemberről, akit Isten elküldött. A mi Jézusunk nem csak egy hitbéli Jézus, hanem egy 
olyan valós személy, aki élt, aki létezett, aki szolgált Palesztina területén, és ennek a Biblián 
kívül is számos nyoma van, és az Ő feltámadásának a bizonyítékai is ott vannak. Jézus élt, és 
Jézus ma is él, és ma is itt van közöttünk a Szelleme által, és végzi a munkát.  

A feleségem olvasott fel Napóleon hitvallásáról egy részt. Napóleon mikor még jól mentek 
a dolgok, nem hitt Jézusban, akkor az volt a jelszava, hogy „Isten mindig a győztesekkel van”. 
De amikor elbukott, és száműzték Szent Ilona szigetére, akkor a nagy Napóleon, aki a Bibliát 
tanulmányozta hat éven keresztül, arra a belátásra jutott, hogy Jézustól hatalmasabb vezér – 
ahogy ő ezt megfogalmazta a világi szavaival – soha nem volt és nem lesz a világon. Azt 
mondta: „Én hat éve vagyok csak rab, szinte az összes katonám elhagyott, de ezért a Jézusért 
még kétezer év után is halnak meg az ő katonái.” Ez a leghatalmasabb, aki létezett. Nincs még 
egy ilyen személy. Nyilván nincs egy másik olyan személy, aki meg tudna váltani bennünket. 
Ez egy hatalmas kegyelem Istentől, hogy mi ismerhetjük Őt, hogy szolgálhatjuk Őt, a 
legnagyobb Királyt, a leghatalmasabb Örök Királyt. Ezek az ideig-óráig tartó kiskirályok, 
akik úgy gondolják, hogy halhatatlanok, büntetlenül nyomorgathatják a népeket, az 
embereket, ezek mind elbuktak. Akik azt hiszik, hogy a pénzük, meg a hatalmuk megtartja 
őket, bukott emberek. Te viszont győztes vagy a Krisztusban! Senki nem fogja elvinni sem-
milyen vagyonát, semmilyen hatalmát, semmilyen befolyását, legfeljebb a történelem 
szemétdombjára kerül, ha valaki olyan volt, mint például Hitler. Lehetne mondani még egy-
két ilyen embert, akiket egykor imádtak, szolgáltak. De van egy Úr, akit érdemes szolgálni 
mindannyiunknak, és ezen gondolkodjál el, aki örökkön örökkévaló Úr, és az igazi jutal-
munkat, az örökkévaló jutalmunkat Tőle kapjuk. Ne felejtsd el, nemcsak nyolcvan, kilencven, 
száz évre szól, amit itt töltünk ezen a sárgolyón, hanem örökre, és az örökkévaló jutalmainkért 
nem fogjuk feláldozni az ideig-óráig tartó dicsőséget.  

Még a szolgálatom elején hallottam egy mondást, és ezt nagyon megjegyeztem: „nem 
bolond ember az, aki otthagy mindent, ami úgysem lehet az övé, hogy megnyerje mindazt, 
ami az övé lehet Krisztusban.” Ezen is érdemes elgondolkodni!  

Kötelezzük el magunkat tényleg, és nyilván vannak napi feladataink, napi dolgaink, amiket 
el kell végezni. Az is egy hazugság, hogy Ádámnak nem kellett dolgozni. Korábban én is ezt 
hittem, talán prédikáltam is. De már az Úrtól bocsánatot kértem, mert azt mondta az Úr, hogy 
munkálkodj a földön, munkálkodj! Nem azt mondja, hogy ne csinálj semmit. Igen, a dolgokat 
el kell végezni, a munkahelyedre be kell menni, és a családot el kell tartani, a gyerekeket és az 
unokákat fel kell nevelni. Ez ma nem kis kihívás, máskor sem volt az, most sem az. Ezt mind-
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mind el kell végezni, de mindezt megtehetjük Isten nélkül, és megtehetjük az Ő segítségével. 
Hátszéllel sokkal könnyebb vitorlázni. Isten csodálatos!  

Azt mondja Pál apostol az időkről, az időszakokról: 
1Thessalonika 5,1–5.  
1. Az időkről és az időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges írnom néktek; 
2. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. 
Nem tudja senki, hogy mikor jön vissza Jézus. Ezt felejtsétek el, hogy ekkor jön, meg 

akkor jön, meg amakkor jön. Van egy csoportosulás, akik már nyolc tuti időpontot elmondtak 
eddig, ők nem keresztények. Mennyire lehet megbízni ilyen csoportokban, akik már nyolcszor 
tévedtek ebben? Ezt csak az Atya tudja, egy dolog biztos, hogy el fog jönni! Az is biztos, 
hogy ezzel a mai nappal eggyel már közelebb vagyunk hozzá. Ennyit tudunk, és úgy végez-
zük a dolgunkat, mintha most azonnal visszajönne vagy holnap. Tegyük a dolgunkat, és mi 
csak a mi részünkkel foglalkozzunk! 

3. Mert amikor ezt mondjuk: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem tör 
rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek. 

Itt különválasztja a hívőket és a hitetleneket. 
4. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne 

meg titeket.  
Miért nem? Itt le is írja Pál: 
5. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, 

sem a sötétségé! 
Azért vagyunk itt, hogy világítsunk! Azért vagyunk itt, hogy hirdessük a Jézus Krisztus 

dicsőségét! Azért vagyunk itt, hogy imádkozzunk másokért, szolgáljunk mások felé! Jézus is 
azért jött, hogy szolgáljon, azért, hogy az életét adja másokért. Olvassuk a Lukács 15-ben, az 
első részben, hogy Jézus a jó pásztor, aki elmegy és az elkóborolt bárányt visszahozza. Ott-
hagyja a kilencvenkilencet, és elmegy megkeresni azt az egy eltévelyedett bárányt, a nyakába 
veszi és visszahozza. Látod, nem szidta meg a bárányt, ez egy jó példa. Az emberek nem 
mindig tudatosan tévelyednek el, nem azért, mert éppen rosszak, hanem azért, mert ez a világ 
csábítása, és ez főleg ma nagyon nagy. A bárányka egy nagyon érdekes kis jószág, nagyon 
kedves, nagyon aranyos és nagyon szeretnivaló.  

A gyerekeknek van kis farmjuk, és ott vannak báránykák, ott lehet kísérletezni. Amikor 
bemegyünk hozzájuk, vagy a feleségem, Dórika bevisz egy kis zöld csomó füvet, akkor 
tizenhét bárányka ott van körülötte, mind a tizenhét. Aztán ha én fognék egy másik fűcsomót, 
és elmennék arrébb, akkor a báránykák otthagynák őt, mert látnak egy zöldebb füvet, és 
mennek utána. Nem azért, mert rosszindulatú, nem azért, hanem mert eltévelyedik, el lehet 
csábítani, el lehet csalni. Egy önző jószág, megy a hasa után. A bárányka egyébként sem az 
eszéről híres, egyszerűen csak enni akar, nem rosszindulatú. Meglátja a zöld fűcsomót, és 
megy utána, közbe beleesik a gödörbe, összetöri magát.  

Látjuk, hogy Jézus nem szidta meg azt a báránykát, akit a nyakába vett, és így vannak az 
emberek is. Nem feltétlenül azért, mert rosszindulatúak, hanem egyszerűen az élet elsodorja 
őket. De Jézus vissza akarja hozni, mert az igazi legelő, az igazi Pásztor, az Jézus. Az igazi 
dús legelőt Ő tudja biztosítani a számunkra. Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa 
mindazt, ami elveszett.  

A Lukács 15. az elveszettekről szól, az elveszett bárány után az elveszett drahmáról. Az 
ember, aki az elveszett drahmáért kitakarítja az egész házát és megkeresi azt az elveszett 
drahmát. Egy drahma két-háromnapi munkabér volt annak idején, amikor íródott ez a könyv. 
Miért keresi meg? Mert értékes a számára. Beleesett a szemétbe, pedig az nem szemét, csak 
véletlenül beleesett. Ha megnézzük hány ember született olyan környezetbe, amiről ő nem 
tehet. Az, hogy a bárány elkóborol, nem annyira a bárány felelőssége, egy bárányt nem lehet 
felelősségre vonni. A drahmát sem lehet felelősségre vonni, mert nem a drahma felelőssége, 
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hogy elveszett, hanem legfeljebb azé, aki elhagyta. Van olyan, hogy kidobnak embereket, 
kidobnak gyerekeket, borzalmas élethelyzetek vannak a világban, és nem tehet róla, oda esett.  

Van egy ismerősünk, aki most már keresztény, sőt már pásztorként szolgál, a főiskolát is 
elvégezte. Beleszületett Miskolcon egy olyan közegbe, ahol tízévesen már kitiltották minden 
iskolából, később drogozott, alkoholista volt, néhány hónapja volt, hogy meghaljon. De 
valahogy Isten megmentette. Tegnap beszélgettem vele, egy konferencián voltunk, és mondja, 
hogy az édesanyja idejárt a mi egyházunkba és ő is követte egyszer, így Isten megmentette. 
Egy kincs, mert Istent szolgálja, Isten embere. Isten kivette őt a szemétből, beleesett, nem 
tehetett róla, abba a közegbe született. Nem foglalkoztak vele a szülei, legalábbis az édesapja, 
az édesanyja meg dolgozott, ő meg az alkohol, drog függőségébe esett, de Jézus kikereste a 
szemétből, kivette onnan és nem hagyta ott. 

Van egy harmadik történet, ezt nagyon sokan prédikálják és hallottatok is már róla, a 
tékozló fiú történetéről. Két fiúról van szó. Az egyik otthon van, jó tanuló, mindent megtesz a 
papának, hogy a tetszésére legyen, semmi gond nincs vele. De a másik, a kisebbik, van benne 
némi huncutság, az már nem ilyen. Az azt mondta, na, elég volt belőled fater, én nem bírom 
megvárni, amíg meghalsz, add ide a vagyonomat! Oszd szét, és add oda nekem a részem! Igy 
is lett, elhagyta a szülői házat és eltékozolta a vagyonát. Ismeritek a történetet, a Lukács 15-
ben megtaláljátok és elolvashatjátok. Borzalmas lehet egy szülőnek, gyakorlatilag azt mondta 
a gyereke neki, hogy mikor halsz már meg? Te nem érdekelsz, de a pénzed az nagyon jó 
lenne. Ez hatalmas fájdalom egy szülőnek. Ez a fiú ilyen volt, és egyébként is, élő szülőnek 
nincs örököse. A végén elment. Mit tapasztalt meg? Azt, hogy amíg volt pénze, volt barátja is. 
Voltak barátnői is, jól ment minden. Elfogyott a pénz, elfogyott a barát, elfogyott mindenki 
körülötte, és már nem volt fontos senki számára. Na, ezt adja a világ, ezt tudja adni. Akkor 
elkezdett gondolkozni, hogy nem jól van ez, zsidó lévén már odajutott, hogy a pogányoknak 
disznót őrzött. A disznó tisztátalan állat, és egy zsidónak ez már a leges legalja, ahová egy 
ember le tud süllyedni. Amikor idáig eljutott, akkor a büszkesége odalett hirtelen. Azt 
mondta: az apám béresei jobban élnek, mint én, és el kellett jutnia odáig, hogy mindegy, lesz, 
ami lesz, visszamegyek az apámhoz, és megmondom neki, hogy legalább a béresének tegyen 
meg, mert még akkor is jobb dolgom lesz. Vissza is ment. Az atya feláldozta a vagyonának 
talán az egynegyed részét, mert neki megérte ez a befektetés, hogy a fia leckét tanuljon. Az 
apa akkor is tudta, hogy mi lesz ennek a vége, amikor kiadta a vagyonát. Jó, menj, fiam! Az 
atya már várta, mert pontosan tudta, hogy vissza fog jönni, és kitárt karokkal várja, és jön 
vissza a fia. Nem is hagyta, hogy a fia elmondja a mondókáját, hogy jaj, tegyél engem csak 
egy béressé. Megjött a fiú, átölelte, hozatta a köntöst, ráadta. Ráadta a gyűrűt és a sarut a 
lábára. Ennek milyen jelentősége van? Az, hogy a pecsétgyűrű az uralom jele volt, a saru az, 
hogy megállhatsz az én földemen. Visszafogadta ugyanúgy fiának. És akkor jön az a jó fiú, 
aki mindent megtett, dolgozott és jött haza a mezőről. Hallotta a zenét, kérdezte a szolgát, 
hogy mi ez a buli, mi történt? Megjött az öcséd. Az öcsém? Ezért buli van? Nagyon 
megharagudott, sőt kérdőre vonta az apját. Ez eltékozolt mindenedet, én itthon voltam, én egy 
jó gyerek voltam, én mindent megtettem neked, szolgáltam neked. És te ezt most 
visszafogadod? Miről szól ez a rész? A pénzről. Újra osztjuk a vagyont? Na, ne már! Ez azért 
mégiscsak túlzás, nem? Mit mondott az atya? Azt, hogy fiam, te mindenkor velem vagy, és 
mindenem a tiéd. Te nem kell, hogy úgy viselkedj, mint szolga. Én nem azért szeretlek téged, 
mert te engem szolgálsz, hanem azért, mert a fiam vagy. Te akkor is a fiam vagy. Ez a fiú úgy 
viselkedett, mint egy szolga. De megtanulta a leckét, mert nem is jó indítékkal ment haza, 
mert nem az atya szeretete vitte haza, hogy jaj, mennyire szeretném látni az atyámat, hanem a 
szükség, és Isten megbocsátott neki.  

Ezt kell megértenünk. Isten szeretete benne van ebben a történetben, hogy mennyire akarja 
azt, hogy mi hazataláljunk. Mennyire akarja, hogy mi vele közösségben legyünk, és hogy 
mennyire szeret bennünket, mert mi a fiai vagyunk, és nem azért, mert mi szolgák vagyunk, 
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hogy mit teszünk neki. Azt nem azért tesszük, hogy szolgáljunk vagy elnyerjük az Ő szere-
tetét, hanem azért tesszük, mert ez a szeretet kölcsönös, mert amikor megértjük, hogy Isten 
mit tett értünk, akkor meg tudjuk érteni Isten szeretetét. Sok ilyen történet van a Bibliában. 
Olvassátok ezeket! Nagyon szívmelengetőek, és közel hozzák hozzánk Jézust, és Isten 
szeretetét.  

Isten nem akarja, hogy nekünk rossz dolgunk legyen itt a földön. Ő azért adta oda az 
egyszülött Fiát, a legdrágábbat adta oda értünk, hogy nekünk életünk legyen és bőségben 
éljünk. A János 10-ben olvassuk: 

János 10,10. 
10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért 

jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. 
Mi ezt az Istent szolgáljuk. Őbenne hiszünk. Ebben a világban élünk, de nem e világ sze-

rint vitézkedünk, ahogy mondja az Írás.  
Kötelezd el magad Istennek, ha még ezt nem tetted! Isten azért alkotta a gyülekezetet, azért 

alkotta ezt a közösséget, hogy itt mi egymással közösségben tudjunk lenni, mint egy család, 
mint Isten népe, mint testvérek, mint Isten gyermekei. Hogy együtt imádjuk, együtt szolgáljuk 
Őt, és kimenjünk a világba, behívjuk az elveszetteket, behívjuk azokat az embereket, akik 
még tévelyegnek, akik még mindig a sátán útján járnak, akik elkóboroltak, mint az a bárány-
ka. Vissza kell hozni őket az igazi legelőjükre, és az igazi Pásztorhoz, Jézus Krisztushoz.  

Nagy áldás, hogy Enyingen is van egy csodálatos gyülekezet, van egy közösség, ahova 
eljöhettek, ahol tanulmányozhatjátok Isten Igéjét, ahol együtt imádkozhattok, ahol együtt 
szolgálhattok, és örökkön örökké való jutalmunk lesz ezért. Ez nagyon nagy kegyelem 
Istentől.  

Van, aki még nem fogadta be az Úr Jézust, vagy nem biztos abban, hogy örök élete van. 
Kétfajta ember van ezen a világon: vagy benne van a Krisztus és akkor örök élete van, vagy 
nincs, és akkor kész, itt a vége. Nem a cselekedeteinkért kapjuk az örök életet. A 
cselekedeteinkért a poklot érdemeljük mindannyian. Keresztények is követnek el céltévesztést 
vagy bűnt, de mi Krisztushoz tartozunk, és növekedünk Őbenne, és ezt hívják megszentelő-
désnek. Isten szentjei vagyunk bensőleg, a szellemünk által, de egyre inkább, ahogy 
növekszünk, elváltozunk Jézus képére és az Ő hasonlatosságára. Ez a növekedés időszaka, és 
ebben a növekedésben mindannyian úton vagyunk. Aki ma kezdi, az lehet, hogy egy kicsit 
hátrébb van, akik előrébb vannak, azok azért vannak, hogy segítsék azokat, akik most 
indulnak a Krisztusban. Ez egy csodálatos dolog, hogy egymás hite által tudunk növekedni, 
tudunk imádkozni egymásért. Isten annyi csodát tesz a gyülekezetekben, annyi ember gyógyul 
meg, annyi sok bizonyság, annyi sok csoda van, amikor a hívő közösség imádkozik valakiért 
és Isten megmenti és kihozza a veszedelemből, és ezért vagyunk, hogy Őt szolgáljuk. Ez egy 
nagyon nagy kegyelem. 

 
Álljunk fel és imádkozzunk! Valljuk meg a hitünket Jézus Krisztusban! A Biblia világos, a 

János evangélium első részében az van, hogy akik befogadák Őt, hatalmat ad azoknak, hogy 
Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek.  

Mit kell tenni? Be kell fogadni Jézust. Ezt hogyan tudjuk megtenni? Úgy, hogy a benne 
való hitünket megvalljuk a szánkkal. Ezt a Római levélben írja Pál apostol:  

Róma 10,9–10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. 
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
Két dolog kell hozzá: a hitünk és ezt a hitünket meg kell vallani a Jézus Krisztusban. 
Vezetlek ebben az imában, kérlek, kövess ebben, ha hiszed, hogy Jézus Isten Fia, meghalt 

és feltámadt. Mondjuk együtt! 
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Hiszem, hogy Jézus, Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. 
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! 
Legyél az én Megváltóm! 
Legyél az én Gyógyítóm! 
Jézus, Te vagy az én Uram. 
Te vagy az én Megváltóm. 
Te vagy az én Gyógyítóm. 
És én meg vagyok váltva. Örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten Igéje 

igazság. Ámen! 

 
Közben jönnek a gyógyítások ajándékai, és mindenkiben, akikért imádkoztunk, Isten 

Szelleme munkálkodik benned. Akik itt vagytok, vagy nem jöttetek ki, Isten Szelleme 
bennünk lakik, és azt mondja a Római levél 8. részében az Írás, hogy ugyanannak a Szelleme 
van bennünk, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, és ha Őt feltámasztotta, azt 
mondja, hogy a mi halandó testeinket is megeleveníti, élővé teszi. Isten, a Nagyobb van 
bennünk. A hitünkre Isten ereje, a Szent Szellem ereje felszabadul. 

Köszönjük szépen a kedves ajándékaitokat! Isten áldja meg a gyülekezetet. Nagyon drágák 
vagytok. Köszönjük! Hálát adunk Istennek! 

Enyingi pásztor: 

Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk minden szombatnapon fél négykor Enyingen, a 
Bocskai út 4. szám alatt. Tizenkilenc éve szolgálok már itt, Enyingen és még soha nem fordult 
elő, hogy nem örömmel jöttem volna és nem örömmel tettem volna a szolgálatomat. Nagyon 
köszönöm, hogy eljöttetek és megismertétek Isten jelenlétét és hiszem, hogy ki is áradt ez a 
szent jelenlét rátok. Nagyon jó egészséget kívánok mindannyiótoknak a Jézus Krisztus 
nevében, és várok mindenkit nagy szeretettel a gyülekezet összejövetelein. Áldjon meg ben-
neteket az Isten! 
 
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 

A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 

 

  


