
               „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                                       Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 
 

 

1 

 

2016. január 31. 
Nyíregyháza 
Istentisztelet 

 
„1Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénze-
tek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és 
tejet, nem pénzért és nem fizetségért! 2Minek adnátok pénzt 
azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem 
lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok en-
ni, élvezni fogjátok a kövér falatokat! 3Figyeljetek rám, jöj-
jetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szö-
vetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávid-
hoz. 4Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és pa-
rancsolóvá a nemzetek fölött. 5Te pedig olyan népet hívsz, 
melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, ame-
lyek nem ismertek: Istenedért, az ÚRért, Izráel Szentjéért, 
aki dicsővé tesz téged. 6Keressétek az URat, amíg megtalál-
ható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! 7Hagyja el útját a 
bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, 
mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsáta-
ni. 8Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a 
ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR. 9Mert amennyi-
vel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én 
utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolatai-
toknál. 10Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem 
tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyü-
mölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az 
éhezőnek, 11ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: 
nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit 
akarok, eléri célját, amiért küldtem.” Ézs 55,1-11 

Drága Gyülekezet! 
 

Hatvanad vasárnapunknak címe, illetve felhívása: „Sü-

ketségből az ige hallására!”. A lelki süketségi állapotból sze-

retné az embert odáig eljuttatni, hogy meghallja, megértse az 

Isten Igéjét. Mert sokak számára, akik hallgatják, nem olyan 

átütőerejű szó, nem az élet beszédét jelenti, nem azt a forrást, 

amiből lehetne táplálkozni, meríteni, nem azt az erőt jelenti, 

amiből az erőtlen erőt, bátorítást nyerhet, nem azt a vigaszta-

ló szót, amiből reménységet merít. Sokaknak nem mond 

semmit Isten szava. Zárva marad a lelki fülük. Nem értik. 

Amikor elég konkrét, akkor sem akarják meghallani, megér-

teni az Igét, mert nem szeretnének változtatni dolgokon. Ta-

lán tudják, sejtik, hogy kellene, de nem teszik! Amikor Isten 

Igéje konkrétan beszél a változtatás lehetőségéről, akkor sem 

hallják meg, mert annyira magukkal vannak elfoglalva. 

Számtalanszor tapasztaltam, amikor négyszemközti beszélge-

tésen, vagy jegyesoktatáson beszélgetek a fiatalokkal, beszé-

lek az Igéről, beszélek a tisztaságról, beszélek arról a sor-

rendről, amiről Isten szava is beszél: „a férfi elhagyja apját 
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és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.” I 

Móz 2,24, egyszerűen nem értik, vagy nem akarják megérte-

ni, nem ragadunk le ennél a résznél, nem időzünk, hanem 

megyünk tovább, mert lelki süketség állapotában vannak, 

ezért nem jelent számunkra semmit Isten figyelmeztető és 

intő szava. A lelkileg siket ember nem érti, és nem akarja 

megérteni Isten szavát. Talán sejti, hogy változtatni kellene, 

de könnyen tovább tud lépni! Ilyen volt Izrael népe is! Tudta, 

sejtette, hogy változtatni kellene, de nem tette! Ezért a prófé-

tai szó, mert ezzel az ébresztő felhívással szeretné kimozdíta-

ni Ézsaiás az embereket! A mai igénk egy evangélizációs fel-

hívás! Ézsaiás prófétai lelkülettel, evangélizációs hangnem-

ben szólította meg a népet, azt mondva: 

          - „Jöjjetek, ti szomjazók!” Nem tudom, milyen indít-

tatásból jöttetek ezen a mai reggelen istentiszteletre, de azt 

tudom, aki szomjazik lelkileg, azt Isten meg akarja elégíteni. 

„1Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénze-

tek!”. Mennyire összecseng azzal a jézusi mondattal, amelyet 

a János evangéliumában olvashatunk: „Ha valaki szomjazik, 

jöjjön hozzám, és igyék! 38Aki hisz énbennem, ahogy az 

Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” 

Jn 7,37-38, vagy amit a Jelenések könyvében olvashatunk: 

„Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: „Jöjj!” Aki szomja-

zik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” Jel 

22,17. Jézus mindenkit hív, aki szomjazik. „7Jóllakott em-

ber a lépes mézet is eltapossa, de az éhes embernek még a 

keserű is édes.” Péld 27,7. Ebben a mai világban sokan van-

nak, akik jóllaknak, betelnek a testiséggel, a kapcsolatokkal, 

betelnek a pénzzel, a munkával, de a szívük mélyén mégis ott 

marad valami betöltetlen űr. Ott marad az, amit pénzen sem 

tud megszerezni. Hányszor tapasztaltam, láttam, hogy a ne-

héz és próbákkal teljes időkben a vagyon és a pénz, az embe-

ri kapcsolatok sem segítettek semmit. Ahogyan a samáriai 

asszony történetében olvashatjuk, már 5 férjet „fogyasztott”, 

a hatodikkal nem házasodott meg. Valamit keresett az az asz-

szony, de nem kapta meg. Nem tudta betölteni semmi sem 

azt az űrt, amit belül érzett. Egyetlen egy férj sem, kapcsolat 

sem, a pénz sem. Ezt az űrt egyedül Isten képes betölteni, azt 
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a fajta szomjúságot, melyet minden ember a szíve mélyén 

érez, azt egyedül Ő fogja tudni oltani, megelégíteni. Ezért 

mondja Jézus: „13Jézus így válaszolt neki: „Aki ebből a 

vízből iszik, ismét megszomjazik, 14de aki abból a vízből 

iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomja-

zik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz ben-

ne.” 15Az asszony erre ezt mondta: „Uram, add nekem azt 

a vizet, hogy ne szomjazzam meg” Jn 4,13-15.  Ezt ismerte 

fel ez az asszony és meglátta, hogy azt a fajta szomjúságot, 

amit belül érez, azt csak Ő tudja megelégíteni. Ézsaiás ezeket 

a szomjazókat szólítja meg és hívja: „Jöjjetek, ti szomjúho-

zók!”, akik másra szomjaztok, mint amit kaptok ebben a vi-

lágban. Jöjjetek! Én is hívlak benneteket ezen a mai reggelen, 

jöjjön az, aki szomjazik, s vegyétek azt, amit az Úr kínál Jé-

zus Krisztusban! Aki keresi, azt hallgatja meg! Ezért mondja 

a samáriai asszony: „Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne 

szomjazzam meg”. Olyan jó lenne, ha minél többen kérnék 

Jézustól ebben a gyülekezetben is ezt a szomjoltó Igét, az Ő 

világosságát! Neki nem a pénzed kell, hanem az életed! Mit 

törődik a pénzeddel, mit törődik azzal, amit fel tudsz neki 

mutatni. Ő neki nem ez a fontos, hanem az: „ha szomjas 

vagy, gyere, vedd és idd!”. Gyere és hallgasd! Hallgasd azt a 

szót, amit Ő mond! Idd az Ő Szavát! Az élet szavát! Ezért 

mondja Péter: „Uram, kihez mehetnénk? 

Örök életnek beszéde van te nálad.” Jn 6,68. Az Ő Szavá-

ban békesség, erő, vigasztalás, üdvösség van, aki ebből merít, 

az békességre, erőre, vigasztalásra, reménységre talál! Ezért 

hallgasd az Ő Szavát! Ezért gyere gyülekezetbe! A hit hallás-

ból van, a hallás pedig Isten Igéje által! A testnek megadjátok 

a táplálékot, amit igényel, hát adjátok meg a léleknek is azt a 

táplálékot, amit igényel! Jöjjetek, ti szomjúhozók és hallgas-

sátok! Keressétek, amíg megtalálható! Szembesülj drága 

testvérem ezzel a felhívással: keresd az Urat, amíg megtalál-

ható, hívd segítségül, amíg közel van, mert eljön az idő, ami-

kor nem lesz megtalálható és eljön az idő, mikor nem lesz 

közel többet! Addig tedd ezt meg, míg alkalom van rá! Ke-

resd, amíg közel van! Lehet, hogy érezted már egészen közel 

magadhoz az Urat, de tudjátok kedves Testvérek, a közelség 
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és a vele való élet között óriási különbség van. Óriási különb-

ség van a közelség és a megtalálás között! Mert végzetesen 

nagy különbség ám az, hogy valaki közel van az Úrhoz, vagy 

megtalálta Őt. Sőt, lehet valaki nagyon közel Hozzá, úgy, 

hogy még mindig nem találta meg Őt. 

Vannak, akik a templom árnyékában nevelkedtek fel, 

akik, egy életen át közel vannak a templomhoz, egyházhoz, 

az Igéhez, Istenhez, és mégsem találkoznak sohasem az Úr-

ral. Jézus Krisztus közvetlen közelében is el lehet veszni 

örökre! Ott volt a bibliai gazdag ifjú is. Azt olvassuk róla, 

hogy közel volt az Isten országához, annyira közel, hogy ma-

ga Jézus így szólt hozzá: „Nem messze vagy az Isten orszá-

gától” Mk12,34b - és mégis kimaradt belőle. Ott van a tékoz-

ló fiú idősebb testvére. Mindig otthon volt, egy fedél alatt az 

atyjával, és mégis nagyon távol tőle. Hányan voltak ott köz-

vetlen közelében Jézusnak, mégis elvesztek, ahogy a János 

6,66-ban olvassuk: „66Ettől fogva tanítványai közül sokan 

visszavonultak, és nem jártak vele többé.” A közelség és a 

megtalálás között óriási a különbség”. Tehát sürget az Ige: 

„Keressétek, amíg megtalálható, hívjátok őt, amíg közel 

van!” Annak, aki őszintén keresi, annak felfedi önmagát, aki 

segítségül hívja az Ő nevét, azt meghallgatja. Akiben meg 

van a készség, hogy az Úrhoz illeszkedjen, az Úr mellé tegye 

az életét és Hozzá illessze, az hagyja el addigi útját és térjen 

az Úrhoz! Vegye komolyan az Ő Szavát! Nem lehet mellette 

tengeni-lengeni, ide-oda csapongani, hanem vagy Hozzá il-

leszted az életedet, elhagyod azt az életet, amit eddig éltél, 

hozzá illeszkedsz, vagy nem jársz vele, nem veszed komo-

lyan. Az ilyen embernek nem az Úr kell, hanem a vele járó 

profit! Azt pedig nem kaphatod meg! Ahogy Simon mágus-

nak sem az új élet kellett, hanem a hatalom (ApCsel 8,19)!  

Azt mondja az Ige: „Térj hozzá!” A megtérésről sokat 

beszél a Szentírás. Ecsedy Aladár református lelkész azt 

mondja: „Ha valaki ezt a szót ki akarná törölni a Bibliából, 

akkor el is dobhatja a Bibliát!” A megtérés azt jelenti: ren-

dezni Istennel a rendezetlent. Rendezni a bűnöket és elfogad-

ni a megbocsátó kegyelmet. Beismerni és megvallani az ad-

digi Isten nélküli életet, döntéseket és elfogadni, hogy Ő tel-
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jesen újjá tesz! Elveszi azt, ami az enyém és odaadja azt, ami 

az Övé.  

 

Drága Gyülekezet! 

 

Vegyétek komolyan Isten szavát, mert az, aki enged 

ennek az isteni felhívásnak, melyek eddig elhangzottak, az 

két dolgot fog megtapasztalni: az egyik az, hogy Isten könyö-

rül, a másik, hogy bővelkedik a megbocsátásban. Ehhez pe-

dig az kell, hogy „Jöjjetek Őhozzá, akik szomjaztok!”, „Hall-

gassatok Őreá!”, „Keressétek az Urat!”, „Hagyja el az útját a 

bűnös!”, és „Térjen az Úrhoz”! 

      

       Ámen! 

  


