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Kálmánháza, Mandabokor 

Istentisztelet 

Igehirdetés címe: „Legyen rend a fejben és a szívben!” 

 

 „17Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kertté 

válik, a kert pedig erdőnek látszik. 18Azon a napon a 

süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei 

pedig látni fognak a homály és a sötétség után. 19Újra 

örömüket lelik az alázatosak az ÚRban, vigadnak a 

szegény emberek Izráel Szentje előtt, 20mert vége lesz a 

zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó! Kiirtják mind-

azokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, 21akik vét-

kesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és 

tőrbe ejtik, aki feddeni meri őket a kapuban, semmit 

érő ürüggyel fosztják meg jogától az igazat. 22Ezért így 

szól Jákób házához az ÚR, aki megváltotta Ábrahá-

mot: Nem szégyenül meg többé Jákób, nem sápad el 

többé az arca, 23mert ha gyermekei meglátják kezem 

munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják 

Jákób Szentjét, és rettegnek Izráel Istenétől. 24A tévely-

gő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a ta-

nulságot.” Ézs 29,17-24 

Szeretett Gyülekezet! 

 

 Az ember egy olyan lény, akinek szüksége van bíz-

tatásra, bátorításra, reménységre. Egy olyan lény, aki a 

legnagyobb nehézségek közepette, ha látja a célt, akkor az 

kitartásra készteti. Mint amikor egy sportolót állandóan 

bíztatni kell, s a hajrában „megnyomja” még egy kicsit. 

Kapja a lelátóról a tapsot, a bíztató szót, s ez neki lendüle-

tet ad, mert erre van szüksége. 

 Mai Igénk is egyfelől erről szól. Izrael népének is 

szüksége van bátorításra. Abban a helyzetben, mikor a nép 

a maga bűne miatt szenvedett, mikor a maga hűtlensége 

miatt kénytelen volt a fogságot eltűrni, akkor Isten Ézsaiás 

prófétán keresztül bátorította.  Isten a legviharosabb égen 

is mutat számára egy-egy bíztató csillagot, a remény suga-

rát. Ma az egyik, amit nagyon fontos megjegyeznünk: „A 

FELHŐK FELETT MINDIG SÜT A NAP”! 
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Izrael népe azt érezte, hogy rengeteg felhő gyülekezet az 

életükre, de Isten bátorítani akarja a „hajrában”, bíztatni, 

rászeretne mutatni, hogy a felhők, a nyomorúság felhői 

felett mindig süt a nap, mindig ott a reménység. És ez ad-

hat erőt az embereknek.  

 Mi is lehetünk borzasztó nagy mélységben, elkese-

redettségben, bánatban, gyászban, de hadd szóljon azok-

nak is az örömhír, akik most éppen ilyen megtörve és üre-

sen ülnek itt közöttünk, mert Isten ezt szeretné üzenni ma a 

hét Igéjével: „A megrepedt nádszálat nem töri össze, a 

füstölgő mécsest nem oltja el.” (Ézs 42,3) Mindig ad Is-

ten egy bíztató, bátorító szót, amibe kapaszkodhat az em-

ber, hogy megtudja: „A FELHŐK FELETT MINDIG SÜT 

A NAP”!  

 Isten így bíztat: „Már csak kevés idő van hátra…” 

Eljön a nagy változás ideje. Ennek a gyülekezetnek, ennek 

az egyháznak, országunk népének nagy változásra van 

szüksége. Néhány évvel ezelőtt egy pártnak volt a szlogen-

je a „változás”, de szeretett Testvérek, nekünk elsősorban 

nem olyan változásra van szükségünk, amit politikai pár-

tok ígérnek kampányidőszakban, hanem megújulásra, 

megtérésre, újbóli odaszánásra. Isten népének sem első-

sorban politikai változásra, uralkodói változásra volt szük-

sége – természetesen könnyebb lett volna a helyzetünk, 

nem vitatom –, hanem megtérésre, bűnbánatra, mert hátat 

fordítottak Istennek, a maguk vágyait kergették, s nem Is-

tennek tetsző életet éltek – így mondja az Ige: „ez a nép 

csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít en-

gem, de szíve távol van tőlem, istenfélelme pedig csu-

pán betanult emberi parancsolat” (13. v). Ezért egy 

nagy változásra volt szükségük. Egy olyan változásra, ami 

megváltoztatja a szíveket, egy olyan változásra, ahol az 

istenfélelem nem betanult képmutatás, hanem alázatos kö-

zeledés Őhozzá. 

 Szükségünk van a változásra! Szüksége van megúju-

lásra a lelkészeknek, presbitereknek, gyülekezeti tagoknak, 
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egyházunknak, népünknek. Szükségünk van arra, hogy 

újra odahajoljunk Istenhez, hogy ne csak a szánkkal, a kül-

ső dolgokkal közeledjünk Istenhez, hanem őszintén keres-

sük Őt.  

 Két helyen van szükségünk változásra: a gondolko-

dásunkban és a szívünkben. Rendet kell tenni a fejekben, 

rendezni kell a gondolatainkat. A tudálékoskodásunkat, az 

okoskodásunkat, a gőgösségünket, az istentelenségünket el 

kellene hagynunk. Rendezni kellene a gondolatainkat, 

hogy nem mindig az a jó, amit mi csinálunk, amit mi gon-

dolunk, hanem lehet, hogy egyszer nekem kellene hallgat-

ni és odafigyelni arra, amit Isten szava mond. Lehet, hogy 

egyszer nekem kellene Őt meghallgatni. Rendet kell tenni 

a fejben! Az Isten azt mondja: „Bizony, a ti gondolatai-

tok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én 

utaim - így szól az ÚR.” Ézs 55,8 

Szükségünk van a változásra a szívben! Ez az a hely, aho-

vá egyedül Istennek van kulcsa. Ember nem tudja megvál-

toztatni. Isten képes a megtört szívűeket, a bánatban szen-

vedőket megszólítani. Isten képes arra, hogy a szívben 

megváltoztasson dolgokat. Azokat, akik keresik az Urat, 

akik szívből keresik az Urat, akik szívből keresik a választ, 

akik igazán változást akarnak az életükben, azoknak Isten 

kijelenti magát. A gőgősöknek ellenáll. „De keressétek 

először az ő országát és igazságát, és ezek is mind rá-

adásul megadatnak nektek.” Mt 6,33 Akik Istent keresik, 

azokat Isten megfogja találni, megfogja szólítani, s az az 

ember megfogja hallani, érteni fogja az Ő szavát.  

Szükségünk van a megújulásra, a változásra, az odaszánás-

ra. 

Miben áll ez a változás? 

Legyen bennünk teljes, feltétel nélküli bizalom Isten iránt, 

amilyen a gyermek szívében van az édesanyja, édesapja 

iránt.  

Legyen bennünk teljes, feltétel nélküli engedelmesség, tel-

jes meggyőződéssel, hogy Isten a legjobbat szeretné az 
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övéinek. Ezért, ha valaki engedelmességben jár, annak az 

élete valóban áldás lesz.  

Legyen bennünk készség Isten megismerésére. Őt pedig 

Jézus Krisztus által ismerhetjük meg igazán. Aki ismeri 

Jézus Krisztust, az ismeri egyedül az Atyát. Ha ez a sze-

mélyes megismerés, ismeret, ez a bizalom és engedelmes-

ség a helyére kerül, aki rendeződik az ember élete. Akkor 

rend lesz a fejben és rend lesz a szívben! 

       Ámen! 

 

 

 

 


