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„
1
Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki 

ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára 

kérlek: 
2
hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár 

alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és 

tanítással. 
3
Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem 

viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek 

maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. 
4
Az igazságtól 

elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. 
5
Te 

azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd 

az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. 
6
Mert én 

nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem 

ideje. 
7
Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat 

elvégeztem, a hitet megtartottam, 
8
végezetre eltétetett nekem 

az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz 

bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak 

is, akik várva várják az ő megjelenését. ” II Tim 4,1-8 

 

 

 

Drága Gyülekezet! 

 

Közeledve a 2014-es esztendő végéhez, tulajdonképpen csak 

néhány óra választ el bennünket az évfordulótól, jó ezt az Igét 

olvasni. Hálás a szívem, hogy az év utolsó istentiszteletére ez az 

Ige lett kijelölve, hiszen naptól, évfordulótól függetlenül mindig 

bátorítást, bíztatást ad az Ige, bármilyen időszakról is legyen szó, 

óriási ereje van Isten szavának.  

Azonban feltehetjük a kérdést, miben van az ereje a szónak? 

Van-e egyáltalán ereje, súlya a szavaknak, mondatoknak? A 

Szentírás azt tanítja, hogy a „
16

A teljes Írás Istentől ihletett, és 

hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 

igazságban való nevelésre;” II Tim 3,16. A legfontosabb válasz 

a mondat első felében van: „Istentől ihletett”. Hitünk szerint úgy 

tekintünk a Szentírásra, mint Isten kijelentett szavára. Amikor az 

ember olvassa a Bibliát, akkor az olyan, mint amikor az Isten az 

emberrel beszélget. Az emberhez szól, hozzá intézi közlendőit, 

szavait. Ezért van súlya, mert nem akárki, hanem az élő Isten 
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szava hangzik. A próféták is számtalan esetben írták: „így szól az 

Úr”, mert Isten kijelentéseit tették közzé. Ezért úgy tekintsünk a 

Szentírásra, mint Isten kijelentett szavára. Tehát egy részről ezért 

van súlya, mert az élő Isten szavai ezek. Másrészről azért van 

súlya az Ő szavának, mert – ahogy olvassuk a Zsidókhoz írott 

levélben – „
12

Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb 

minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az 

ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a 

gondolatokat és a szívnek indulatait.” Zsid 4,12, illetve a 

Jeremiási könyvben „
29

Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? 

Azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly?” Jer 23,29. 

Az Ő szava valamilyen titokzatos módon tudja összetörni az 

ember szívét, életét, van hatással a gondolataira. Az Ő szava nem 

olyan, mint egy Antigoné, egy Iliász és Odüsszeia, egy Kafka: 

Átváltozások, vagy lehetne bármely hazai és világirodalmi művet 

példaként hozni. Az Ő szava képes összetörni egy kemény 

szívet, hatással lenni egy ember életére olyan formában, hogy az 

teljesen megváltozik. Isten szava jóval több, mint egy irodalmi 

mű, jóval több, mint egy jól megkomponált kulturális darab, 

mely retorikailag szépen kiforrt, jóval több, mint egy történelmi 

dokumentáció, mint egy vallási anyag. Ez a könyv maga az élet! 

Ebből megismerhető a teljes élet. Aki ehhez a forráshoz megy, 

aki ebből merít, az nem szomjúhozik meg soha. Ez a forrás 

jelenti ma is több millió ember számára az életet. „Jöjj!” Aki 

csak hallja, az is mondja: „Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki 

akarja, vegye az élet vizét ingyen!” Jel 22,17. Higgyétek el 

kedves Testvérek, ezért nem hirdethetünk mást, ezért nem akarok 

másról tudni közöttetek (I Kor 2,2), mint magáról Jézus 

Krisztusról, Őróla is, mint a Megfeszítettről, mert ahol Jézust 

prédikálják, ott az élet van, ahol Jézust elhallgatják, ott a halált 

hirdetik. Ahol nincs Jézus, ott nincs élet! De mi Jézusról 

beszélünk, és az életet hirdetjük, mert Jézusban van az örök élet. 

Nincs senki és semmi másban. Ezért mondja az Ige: „
3
Mert lesz 

idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját 

kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert 

viszket a fülük. 
4
Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a 
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mondákhoz odafordulnak.”  Ha valaki mást gondol és mást 

hirdet, az nem a Biblia szerint gondolkodik, és nem veszi 

komolyan Isten kijelentéseit. Amikor Jézust hirdetjük, akkor 

valami különleges módon az „élő és ható” isteni szó szíven 

találja az embert, elkezdi érezni a szavak súlyát, magáénak érzi. 

Számtalan alkalommal hallottam bizonyságtevőktől, amikor egy 

igehirdetést hallottak, úgy érezték, hogy a lelkész kiprédikálta 

őket. Nem arról van szó, hogy „kiprédikálta” őket, hanem arról, 

hogy az „élő és ható” szó szíven találta őket, egészen személyes 

lett hozzájuk az Isten szava, egyszerre ébredt bűntudat az 

életükben, s lett a megbocsátás hirdetve nekik Jézus által. 

Ennyire élő szó az Ige! Ezért van súlya, mert ma is az életet 

hirdeti számunkra. Lehet, hogy sokadik alkalommal ment el az 

ember füle mellett a hirdetett Ige, de egyszer szíven találta, 

egyszer megérintette, és jelentette neki az életet. emlékszem, 

annyiszor hallottam én is azt az Igét „
6
Így mivel langyos vagy, 

és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” Jel 3,16, 

annyi prédikációban hirdették a megtérés és a bűnbocsánat 

evangéliumát, s egyszer egy adott pillanatban élővé és hatóvá 

vált számomra az Ige egy nyári napon 1995. augusztus 11-én, s 

tört össze teljesen, ébresztett bűnlátásra, bűnbánatra, indított 

bűnvallásra és adott nekem új életet. Rámutatott Isten addigi 

életemre új szívet, új lelket adott, majd „
19

Egy szívet adok majd 

nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a 

kőszívet, és hússzívet adok nekik...” Ez 11,19), majd Isten 

megtisztított bűneimtől, valóssággá lett számomra a dávidi 

Zsoltár: "
3
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el 

hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 
4
Teljesen mosd le rólam 

bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 
5
Mert tudom, 

hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 
6
Egyedül 

ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz." Zsolt 

51,3-6 "
9
Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg 

engem, és fehérebb leszek, mint a hó. 
10

Engedd, hogy 

vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, 

amelyeket összetörtél.” Zsolt 51,9-10 és így lett teljesen új 

életem. Amit Isten megítélt bennem, az valóságosan bűn volt, 
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ami pedig bűn volt, attól pedig megtisztított. Így lehetett új 

életem. számomra ezért van súlya az Ő szavának, mert nekem az 

életet jelentette. Ha akkor nem engedek Isten megtérésre hívó 

szavának, ma még inkább a bűn mélységébe fetrengenék, s 

teljesen kilátástalan lenne az életem. Így válhatott számomra az 

Ige, Isten szava hangsúlyossá, élővé. vagy megemlíthetném  az 

egyháztörténet egyik legnagyobb prédikátorát, Spurgeont, aki 

egyetlen egy mondat, egyetlen egy szó lett igazán fontossá, 

meghatározóvá „
22

Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és 

megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más!” Ézs 

45,22 Hadd olvassam fel megtérése történetét: „Az Ézsaiás 45,22 

az angol ébredési prédikátornak, Charles Haddon Spurgeonnek 

(1834–1892) is döntő Igéjévé lett, amely élő hitre juttatta őt az 

Úr Jézusban. Ez 1850. január 6-án történt. Már hosszabb ideje 

foglalkoztatta a gondolat: „Hogyan nyerhetek bocsánatot a 

bűneimre?" Felkereste városa minden templomát és gyülekezetét, 

de nem talált választ szíve égető kérdésére. Az egyik templomban 

Isten mindenhatóságáról szólt a prédikáció, egy másik 

templomban a prédikátor újra meg újra a törvényt magyarázta. 

Spurgeonre azonban ezek a prédikációk úgy hatottak, mint egy 

olyan parancsnok parancsai, aki láb nélküli embereknek akarja 

elmagyarázni egy manőver gyakorlatait. Így egyre keresőbb és 

boldogtalanabb lett; senki sem mutatta meg neki a Krisztushoz 

vezető utat. 1850. január 6-án ismét úton volt, hogy valamelyik 

templomban választ kapjon szíve égető kérdésére. Az 

istentiszteletre vezető úton heves hóvihar lepte meg, amely arra 

kényszerítette, hogy egy mellékutcába meneküljön. Itt betévedt 

egy kis metodista kápolnába, ahol mintegy 15-20 ember vett részt 

az istentiszteleten. A prédikátor azonban nem jelent meg. Talán 

őt is a hóvihar tartóztatta fel. Így egy idő múlva egy szikár férfi 

ment fel a szószékre, és nagyon egyszerű módon beszélt az 

Ézsaiás 45,22-ről.” Spurgeon számára ez az egy mondat tette 

helyre az Ő életét, s kaphatott új életet, s lett eszközévé Isten 

kezében éveken, évtizedeken keresztül. Ezért van ereje, súlya 

Isten szavának, mert sokaknak az életet jelenti.  
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Drága Testvérem! 

Neked, itt 2014 végén, 2015 küszöbén mit jelent az Isten szava? 

Elgondolkodtál-e már ezen? Vajon az életet jelenti, vagy ennél 

lényegesen kevesebbet? Ha kevesebbet, akkor számodra Isten 

nem jelent semmit! Ha magát az életet jelenti, akkor az élet 

vizéből merítesz. Aki pedig abból merít „
14

de aki abból a vízből 

iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, 

mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” Jn 14,4. 

Ezért hirdethetjük nagy bátorsággal és örömmel, mert az Ő szava 

többet jelent, mint bármi más, s ha te többre vágysz, akkor neked 

erre a vízre van szükséged ma is, 2014 utolsó napján, s 2015-ben 

is. 

         Ámen! 


