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(1. dia) „12Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két-

élű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és 

a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szán-

dékait. 13Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna 

előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. 

Neki kell majd számot adnunk.” Zsid 4,12-13 

 

 

Szeretett Gyülekezet! 

 

Kettős érzéssel állok előttetek ezen a mai délelőttön. 

Megrendültséggel és örömmel, hiszen szeptember 6-án (Kál-

mánháza) / szeptember 13-án (Mandabokor) találkoztunk utol-

jára ilyen istentiszteleti körülmények között. Közel 5 hónap 

telt el közösség, gyülekezet, személyes igei alkalom nélkül. 

Hosszú idő ez és ez az egymás nélkül eltelt hosszú idő két 

irányba mozdíthatja el az embert, vagy eltávolodik Istentől, 

elszokik a gyülekezettől, leszokik az igehallgatásról és az ige-

olvasásról, vagy közelebb viszi Hozzá, vágy ébred a közösség 

iránt, hiányzik a gyülekezetben hallgatott igehirdetés ebben az 

időszakba. Nem tudom, ki-ki melyik irányba mozdult el?! 

Azonban hála van a szívemben, hogy az elmúlt 5 hó-

napban nagyon sokan kérdezgettek, „Mikor lesznek istentiszte-

letek? Mikor jöhetnek újra alkalmakra?” Ez azt mutatta, hogy 

sokaknak hiányzik a gyülekezet, mert az online alkalmak nem 

pótolják a gyülekezet közösségét, a személyes találkozásokat, 

az aktív lelki részvételt, az Igére való odafigyelést.  

Megrendülve és örömmel állok előttetek, mert újra és 

újra rá kellett döbbenem, hogy mennyire hiányoztatok, meny-

nyire hiányzott a gyülekezet, hogy lássalak benneteket, hogy 

szóljak hozzátok, hogy szóljatok hozzám, hogy beszélgessünk, 

találkozhassunk, együtt legyünk a templomban, az imaházban, 

hogy egymás szemébe nézhessünk. Ez az elmúlt egy év arra 

mutatott rá, hogy mennyire sebzékeny az ember, mennyire tö-

rékeny az emberi élet és mindaz, amit felépítettünk, amivel 



„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 
"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 

Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

2 
 

körül vesszük magunkat, minden máról – holnapra hogy meg 

tud változni. Látjuk, hogy minden változik az ember életében, 

ebben a világban, egyik pillanatról a másikra meg tud változni 

az embernek a körülménye, az élete, a helyzete és ebben az 

életkörülményben azt láthatjuk – amit ez a mai, útmutatónkban 

mára kijelölt igeszakaszban olvashatunk –, hogy egyetlen egy 

dolog van, aki/ami nem változik, Jézus Krisztus és az Ő Szava. 

Azt olvashatjuk Róla és az Ő Szaváról (2. dia): 

- „8Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyan-

az.” Zsid 13,8 

- „8Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje 

örökre megmarad.” Ézs 40,8 

Ezért egyedül Ő reá építhetjük az életünket, Benne bízhatunk, 

mert Ő biztos pont minden körülmények között. Ha minden 

változik is körülöttünk, Ő is és mindaz, amit Ő mond, az igaz 

és rendíthetetlen, stabil, ahogy olvashattam az istentisztelet 

elején a 18. Zsoltárból (3. dia): „31Isten útja tökéletes, az ÚR 

beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá mene-

külnek.” Zsolt 18,31. 

 A mai alkalmunkon ez a biztos pont, Isten drága Igéje 

kerül a középpontba. Nézzük meg, milyen tulajdonságokkal 

ruházza fel néhány író Isten Igéjét (4. dia): 

- „élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál” 

- „mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a ve-

lők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és 

szándékait” 

- „29Nem olyan-e az én igém, mint a tűz – így szól az 

ÚR –, vagy mint a sziklazúzó pöröly?” 

- „az ÚR beszéde színigaz” 

- „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!” 

- „10Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és 

nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, ter-

mővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvető-

nek és kenyeret az éhezőnek, 11ilyen lesz az én igém 

is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üre-
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sen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, 

amiért küldtem” 

Isten Igéje titokzatos módon, megfejthetetlenül az Ő Lelke ál-

tal képes (5. dia) vigasztalni, bátorítani, inteni, feddeni, erősí-

teni, leleplezni, megítélni, összetörni, gyógyítani, megszomorí-

tani, megvidámítani, reményt adni az embereknek. Valami 

olyasmit lehet belőle meríteni, amit semmi másból, se egy iro-

dalmi műből, sem egy történelmi könyvből, sem egy színházi 

darabból nem képes. Isten az Ő Szava által szól az emberhez. 

Ehhez fel tud használni igehirdetőket, igehirdetéseket, de az 

Ige megelevenítő – amiket itt olvashatunk – munkáját az Ő 

Szentlelke végzi el a szívekben. Ehhez szükség van arra is, 

hogy emberek nyitottak legyenek, legyen bennük készség, 

hogy meghallják és megértsék az Isten Szavát. Sajnos vannak 

olyan emberek, igehallgatók, (6. dia) akiknek az Ige az egyik 

fülükön be, a másikon ki megy. Egyszerűen átmegy egyik ol-

dalról a másikra és nem időzik még a fejben sem. Nem gon-

dolják végig, nem gondolkodnak rajta, s ezáltal még a szívig 

sem jut el, mert nem hatja meg őket. Ezáltal üres beszéddé vá-

lik számukra a hirdetett Ige. Az ilyenek (6/a. dia) elalszanak a 

templomban, érdektelenné válnak, unalmasnak tartják, unják 

az egészet és állandóan az órájukat figyelik, mikor lesz már 

vége. Sajnos vannak ilyen emberek is. Ez azért van, mert nem 

úgy tekintenek az Isten beszédére, mint az örök élet beszédére, 

nem az élő Isten Szavát látják és hallják, hanem csupán emberi 

beszédet. És vannak olyanok is, akik számára éltető forrás, eb-

ből merítenek, ez ad számukra (6/b dia) hitbeli növekedést, és 

az életet, a lelki életet jelenti számukra. Komolyan veszik, 

hogy Isten (6/c dia) az Igén keresztül szól hozzájuk, ezért 

vágynak arra, hogy minél jobban megismerhessék Őt. (7. dia) 

Ha nem olvasod és nem hallgatod nyitott szívvel az Ő Szavát, 

akkor semmilyen hatással nem lesz rád, ha azonban megnyitod 

szívedet előtte, akkor átélheted azt, amit az előbb felsoroltam, 

hogy (7/a dia) vigasztal, bátorít, int, fedd, erősít, leleplez, 

megítél, összetör, gyógyít, megszomorít, megvidámít, reményt 

ad. 
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Isten Igéje olykor vág, hasít, mint a kard, olykor zúz, lerombol, 

mint a sziklazúzó pöröly. Annyira meg tud keményedni az 

ember szíve, hogy Isten Igéje olykor ilyen keményen szól hoz-

zánk és megítéli az ember szívét, mert Ő nagyon jól ismer 

bennünket, nagyon jól tudja, mikor, mire van szükségünk. Ő 

jobban ismer bennünket, mint a férjünk vagy feleségünk, a 

szüleink vagy gyermekeink. Sőt, még jobban ismer, mint 

ahogy mi magunkat ismernénk: „mindenki mezítelen és fe-

detlen az ő szeme előtt.” Ő ismeri a szívünk gondolatait, ér-

zéseinket, vágyainkat, szándékainkat, akaratunkat és nincsen 

az emberi szívben lévő titok, ami előtte rejtve lenne. Ezért az 

Ő Szava leleplez, felfed mindent, ami bennünk van. Ez a 

szembesítés olykor fáj embernek, és vannak, akik az Isten Igé-

jének igazsága előtt nem meghajolnak, hanem szívüket meg-

keményítik. Hány alkalommal olvashatunk a Bibliában ilyen 

történeteket, amikor az Isten mond valamit és az ember nem 

akarja tudomásul venni, nem veszi szívére a dolgot?! Jeremiás 

könyvében olvashatunk egy történetet (8. dia):  

„Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hall-

gattatok rám. 15Elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétá-

kat, idejében küldtem, és ezt mondtam: Térjen meg min-

denki a maga gonosz útjáról! Jobbítsátok meg tetteiteket, 

ne kövessetek más isteneket, és ne tiszteljétek őket! Akkor 

azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek ad-

tam. De ti nem figyeltetek és nem hallgattatok rám. […] 

beszéltem hozzájuk, de nem hallgattak rám, hívtam őket, 

de nem válaszoltak.” Jer 35,14-15.17b. 

Sajnos lehet így is viszonyulni Isten Szavához, lehet 

nem figyelni, nem hallgatni rá, de vegyük nagyon komolyan, 

amit olvastunk a Zsidókhoz írott levélben (9. dia): „Neki kell 

majd számot adnunk”. Mindennel el kell számolnunk. És ezt 

ne vegye senki fenyegetésnek, hanem egyszerűen figyelmezte-

tésnek, mert Isten Igéje olyan, mint a Kresz-ben a figyelmezte-

tő táblák. Azok sem fenyegetések, hanem figyelmeztetések, 

hogy mikor, milyen helyzetben milyen a megfelelő vezetési 

magatartás. S ha azt áthágod, akkor veszélyezteted magad és a 
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másik életét is. (10. dia) Isten Igéje figyelmeztető tábla. Ha 

figyelsz ezekre a táblákra, ha komolyan veszed, betartod, eh-

hez igazítod életedet, akkor Jézus Krisztus ígéretében bízhatsz, 

aki azt ígérte, hogy (11. dia) „3És ha majd elmentem, és he-

lyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé 

veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” Jn 

14,3. Micsoda ígéretek, és erre lehet építeni, mert minden vál-

tozik körülöttünk, minden bizonytalan, kiszámíthatatlan, de az 

Úr ígéreteit évezredek óta megmásíthatatlanok, változatlanok!  

Hogy hallgatjuk ezen a mai délelőttön Isten drága Igéjét? Úgy, 

hogy átment minden, ahogy be, úgy ki, vagy megfogant-e 

bennünk mindaz, amit Ő mond? Mert (12. dia) csak azoknak 

szól, jelenti ki magát, fedi fel önmagát, akik őszinte, töredel-

mes szívvel hallgatják, s csak azok számára, lehet vigasztalás, 

bátorítás, intés, feddés, erősítés, leleplezés, megítélés, összetö-

rés, gyógyítás, megszomorítás, megvidámítás, reményt adás. 

Azon múlik, minek tartod a magad életében az Ő Szavát?  

Ámen! 

 


