
Evangelizáció 
 

Bevezetés 

 

Köszöntés – főleg azokat, akik most vannak ilyen rendezvényen először – taps! 

Pörgés stop. Állj meg. Dőlj hátra. Most béke van. Örömhírt mondok… itt nem bánt senki.  

 

Biblia mint távcső, messzelátó – időben és térben. (Szem elé – szív elé: igazán jól csak a 

szívével lát az ember, ami igazi érték az a szemnek láthatatlan /Kis Herceg, Saint-Exupéry) 

 

Tartalom 

 

Mit látunk? Azt, hogy vihar van. Tornádó dúl az élet minden szintjén – önmagam, a 

családom, az ország, az egész világ… Röviden a tornádóról… a vihar szeme. Azért vagyunk 

itt, hogy megkeressük a vihar szemét.  

 

1. Én  

 

Megfogjuk a távcsövet, és először magunkra irányítjuk, megvizsgáljuk magunkat, világunkat. 

 

Itt vagyok én, hányódom a viharban vágyaimmal, félelmeimmel, megválaszolatlan 

kérdéseimmel, nyugtalan szívemmel és ürességemmel. Itt van bennem ez a végtelen sóvárgás, 

vágy valami több után. Szomjazom. Talán a boldogságra?  

Milyen érdekes: ha rástartolok a pénzre, házasságra (nőkre/férfiakra), hírnévre, tudásra, 

hatalomra, dicsőségre – előbb utóbb meglesz, ha elég erőt feccölök bele. De ha a 

boldogságra startolok rá, az olyan, mintha szappant fogna az ember. Mindig kicsúszik a 

kezem közül, pont akkor amikor úgy érzem, hogy elég erősen fogom. A boldogság valahogy 

fut előlem! És miután mindezeket elérem valahogy a szomjúságom megmarad. Ott vagyok a 

siker másik oldalán szomjasan, üresen és egyedül. (Holland pénzügyi tanácsadó cég vezetője / 

Ő gazdagodott meg a világon a leggyorsabban - a siker/pénz másik oldalán nincs semmi.) 

Talán az ember legpontosabb definíciója: a lény akinek sohasem elég! 

 

Aztán mit csinálunk? Megpróbáljuk hozzászoktatni magunkat a körülményekhez, 

megpróbálunk megtanulni élni a viharban. Megélni, túlélni, együtt élni kielégületlen 

vágyainkkal, szorongásainkkal, ürességünkkel, megválaszolatlan kérdéseinkkel, 

depressziónkkal. Megpróbáljuk beleszorítani szívünket lelkünket a körülményeink közé, ebbe 

a szűkös világba.  

Ez a nagy baj: hiába próbálod beleerőltetni a szívedet e világ paraméterei közé, nem fog 

menni. A szíved másra van méretezve. Pedig milyen nagy és szép ez a föld (nem is beszélve a 

galaxisunkról vagy az ismert univerzumról). Mégis, túl szűk a lelkünknek. Ott van benned ez 

a kitörés vágy. Valami forradalmian más van beleírva a lelkünkbe.  

Préd 3, 11: Az örökkévalóságot Isten elrejtette a szívünkben. (boldogság tapasztalatok, ablak 

a Mennyre). Mivel minket Isten az örökkévalóságra teremtett, a tér és idő korlátai közé 

szorított dolgok nem tudnak teljesen és véglegesen megelégíteni. Ezért van az, hogy amikor 

már mindened megvan amire ember vágyhat – a szomjúságod akkor is megmarad. 

Szent Ágoston: „Uram, Te önmagadnak teremtettél minket és nyugtalan a mi szívünk addig, 

ameddig Benned meg nem nyugszik.”  

Mi van tehát: Mögöttünk a megváltoztathatatlan múlt – előttünk az elkerülhetetlen jövő 

(halál). És itt vagyunk a ebben a szűk világban, vihar van, sötét van, szomjazom. 

 



2. Isten kijelentése 

 

Megfogjuk a távcsövet és belenézünk az örökkévalóságba! Először az a döbbenet ér engem, 

hogy nem csak én szomjazom. Isten, a Teremtő is szomjazik. Mi több – rám/rád szomjazik. 

Isten szeret téged és engem. Szeretetből teremtett és nem tud nem szeretni. Isten szeretet.   

 

Talán küzdesz azzal, hogy van-e Isten egyáltalán. Nem szégyen ez! Az ember 

tapasztalatának nagy része arról tanúskodik, hogy nincs! Nem segített amikor számítottam rá, 

ez a sok értelmetlen szenvedés a világban, éhezés, háborúk, gyerekek halála stb.  

Hadd mutassak meg 3 dolgot Istennel kapcsolatban: 

 

- Az körülöttünk levő világ – kell lenni Alkotónak. (pl. repülőgép, óra) 

- Az ember – Isten nagy prófétája (lelkiismerete, szomjúsága) 

- Jézus Krisztus – feltámadása cáfolhatatlan 

 

A józan értelem tehát arra a következtetésre jut, hogy kell lenni Istennek, ezért a kérdés 

igazán nem is az, hogy van-e vagy nincs, hanem az, hogy Ő milyen. Itt jön a kijelentés, hogy 

Isten jó és szeret engem. Fel akarja venni velem a kapcsolatot. Át akar ölelni. Isten több mint 

Isten: Ő Atya Isten.  

 

De, nem ez a mindennapi élettapasztalatom! Valahogy gellert kap az én szomjúságom (és 

belefullad azokba a pillanatnyi örömökbe és fájdalmakba, amelyeket e világ nyújt) és gellert 

kap Isten szomjúsága és szeretete is mert nem jut el hozzám a mindennapjaimba! Mi történt? 

Mi ez? 

Mi az, amin gellert kap mindez?  

Isten kijelenti: a bűn! Ézajás 59, 1-2.  

Te jó embernek tartod magad? Vizsgáljuk meg egy csalhatatlan tükörben: 10 parancsolat.  

Lehet, hogy jobb vagy mint én (sőt biztos), vagy mint a szomszéd, fiad, apád stb. Csakhogy 

ezek nem mérce! A mérce alsó fele a Tíz ige, felső fele Jézus Krisztus élete, jelleme, 

gondolkodása, tettei, szavai. Ha olyan vagy mint Ő, akkor nincs baj… De nem vagy olyan, 

ahogy én sem. Ő a Teremtő és én a teremtmény. Ő a Megváltó és én a bűnös. Elismerem. 

Ennyit tehetek… Pál apostol megfogalmazza az emberiség segélysikolyát:  

Róm 7, 24-25: Kicsoda – szabadít meg – engem – e halálnak testétől.  

   Hála Istennek: Jézus Krisztus! 

Jézus bejön a viharba bejön ebbe a világba. Ő a vihar szeme. Ahol Ő van ott béke van, ott 

élet van, nyugalom van, ott gyógyulás van, ott szabadulás van…  

Azt kérdezed, hogyan szeret téged Isten és hogyan ment meg? Nézz Jézusra!  

 

Elmondok egy igaz történetet: 50-es évek, koreai háború, misszionáriusok, menekülés, 

hideg, híd, gyermek sírás. Anya egy pólóban megfagyva, gyermek az anya ruháiba betakarva 

és él. Elviszik, örökbe fogadják, felnevelik és huszonéves korában visszaviszik a hídhoz. A 

szeretet erősebb mindennél! A szeretet mindenható!  

Jézus „megfagyása” a kereszten. Feltámadása. Egyik utolsó szava: Szomjazom! Jézus fogta 

azt a szomjúságot ami az Atyában van és azt a szomjúságot ami benned van – és Önmagában 

összekötötte. Jézusban összpontosul Isten szeretete, ereje, bölcsessége és dicsősége. Ő az aki 

összeköti az embert Istennel, az embert az élet forrásával és céljával.   

 

 

 

 



3. A döntés 

 

Jézus Krisztus az aki oltja az ember és az Isten szomját. Jn 4, 13. Őbenne találkozhat ember 

és Isten. Az ember szeretet éhsége és Isten szeretete. Hogyan lehetséges ez? 

 

Aki hisz üdvözül. Aki nem hisz elkárhozik.  

Aki hisz, oltja a szomját. Aki nem hisz, szomjas marad.  

 

Csodálatos. Aki hisz. Mit cselekedjünk ahhoz, hogy tegyük az Isten dolgát? Kérdezték Jézust 

kortársai. Azt, hogy higgyetek abban, akit Ő elküldött – Jézus Krisztusban!   

De mit jelent hinni?  

Mindenek előtt egy döntésről van szó. Mélyen a szívedben tudod, hogy Jézus igaz, hogy ő 

feltámadt a halálból, hogy Ő él és itt van. Talán érzed is jelenlétét. Most azt mondja neked: 

Gyere énhozzám. Szólíts meg engem. Lépj velem közösségre. A magad részéről akarsz 

találkozni Vele és veszed a bátorságot, hogy megszólítod és bízol benne. Nemcsak elhiszed a 

hittételeket, hanem bátran megszólítod és átadod Neki az életedet. Elismered, hogy bűnös 

vagy és azt is, hogy Ő magára vette a te bűneid büntetését. Nem azt jelenti, hogy mostantól 

fogva tökéletesen szent életet fogsz élni, hanem azt, hogy megváltozik a véleményed, 

irányultságod. Eddig mindenfélét gondoltál Jézusról és Istenről. Most megváltozik a 

véleményed. Megismered őt és engeded, hogy belülről kifelé átalakítsa az életedet. Így jön el 

fokozatosan a változás az életedbe.  

 

Mászófal példa: Lóri ingyen bevitt, de meg kellett tanulni az életet a függőlegesben! 

 

Mk 1, 15 

- Betelt az idő – eljött a te időd 

- Isten országa közel van hozzád 

- Térj meg és higgy az evangéliumban 

 

Nem azt kérdezem, hogy keresztény vagy-e, vagy vallásos vagy-e. Sok ember vallásos 

természetű, Krisztus mégsem él a szívükben. Nélküle pedig nem üdvözülhetünk. 

 

Hanem azt kérem: Nézz a szívedbe mélyen. Legyen teljes csend. Ott találod a Krisztust? Nézz 

bele őszintén. Szereted Jézus Krisztust? Ismered Jézus Krisztust? 

 

Ha nem, itt az idő, hogy oltsd szomjadat. Itt az idő, hogy bízz Benne és átadd Neki az 

életedet. Ez egy kegyelmi pillanat. Ha be akarod fogadni Őt, ha engedni akarod, hogy átvegye 

az irányítást és összekössön téged a Mennyei Atyával, akkor ezt a vágyadat fejezd ki most 

Előtte tettekben. A hit cselekedetek nélkül halott. Gyere ki, ide előre és együtt fogunk 

imádkozni. Vannak akik először teszik ezt meg életükben, és vannak akik elhagyták az 

Istennel való élő közösséget. Mindkettőtöket hívlak: béküljetek meg Istennel! … 

 

Megtérők imája.  

 

   

 

 

 

 


