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Apostoli köszöntés
Ének 463. dics. 1. vsz. 

(„Isten, élő Lelke jöjj…”)
Ének: 489. dics. 1‒3. vsz. 

(„Örök élet reggele…”)

Előima
Mindenható, szerető és teremtő Édesatyánk!

Hálásan és alázattal állunk meg szent szí-
ned előtt a mai reggelen. Hálásak vagyunk 
kegyelmedért, hogy egy újabb nap virradt 
ránk, újabb lehetőség, újabb alkalom a Te di-
csőségedre. Köszönjük, hogy az éjszakában pi-
henést, nyugalmat adtál fáradt testünknek és 
lelkünknek. Így ma, frissült elmével és szívvel 
hallgathatjuk szent Igédet, mint útravalónkat, 
nem csak a mai napra, hanem egész hetünkre, 
hónapunkra, akár életünkre nézve.

Felséges Isten, a testi pihenés után, lehet, 
hogy lélekben mégis távol vagyunk Tőled, kö-
dös és hideg, nem csak a mai reggel, ezek a 
hónapok, de mi szíveink is, sőt lehet az elmúlt 
napjaink voltak ilyenek, kapcsolataink akár, 
vagy élethelyzeteink. De tudjuk azt, hogy Te 
egy áldott Orvos vagy, ezért fohászkodunk ma 
reggel, most Hozzád, hogy enyhítsd meg szí-
veinket, puhítsd és olvasztd meg azokat, tisz-
títsd meg a ködtől, és ma, mikor halljuk a Te 
szent szavadat, érezzük, hogy szükségünk van 
rá, szomjazzunk rá, és épp ezért kérünk, hogy 
tudjuk azt befogadni.

Küldd el Szentlelkedet, hogy legyen áldot-
tá az itt létünk, a Te Igédnek hallása pedig vál-
jon gyümölcsözővé, így tedd hát áldottá az Ige 
minden hallgatóját, arra vágyót és hirdetőjét! 
Ámen. 

Textus: Zsid 4,12‒16
„12. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb min-
den kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lé-
lek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megí-
téli a szív gondolatait és szándékait.

PRÉDIKÁCIÓS TÁRHÁZ

„MERT ISTEN 
IGÉJE ÉLŐ ÉS 
HATÓ...”*

Miklós Tamás

*Miklós Tamás a kolozsvári teológia (KPTI) 
hallgatója, Erasmus-ösztöndíj keretében 
töltötte Patakon a 2018–19-es év őszi fél-
évét. Reggeli áhítata elhangzott 2019. de-
cember 5.-én.
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13. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezíte-
len és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.

14. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, 
ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.

15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, 
hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.

16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, 
és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”

Prédikáció
Élő és ható – Isten Igéje olyan energiával jön felénk, hogy az mindenen áthatol, az 
ember legmélyebb gondolatáig és érzéséig jut el, egészen odáig, melyekről azt sem 
tudjuk, hogy léteznek, vagy bennünk vannak, amik akár megdöbbentek, s melyek-
nek a valóságától félünk. Gondoljunk olyan krízishelyzetekre és pillanatokra, amikor 
az Ige teljesen belénk hasított, amikor azt éreztük, hogy annak ellenére, hogy takar-
gatni próbáltunk valamit, Isten azt mégis felszínre hozta. Amikor azt éreztük, hogy 
nem vagyunk elég jók, nem tudunk megfelelni az elvárásoknak, nem szeret minden-
ki, és nem tudunk mindenkit szeretni. 

Gondoljunk Jézus beszélgetéseire. Először Nikodémusra, aki elmegy Jézushoz, 
elmondja, hogy mit tudnak, mit hisznek Róla, de Jézust most nem ez érdekli, hanem 
az, ami Nikodémussal történik, hogy milyen kérdések-érzések gyötrik, s nem kertel, 
hanem egyszerűen rátér a lényegre: „ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja 
meg az Isten országát”. Mert Ő tudja, hogy melyek azok a kérdések, amelyek Niko-
démust elvezették Hozzá, s erre ad neki választ. Eszünkbe juthat ugyanakkor a sam-
áriai asszony története is, aki beszélget Jézussal, találkozik az Igével, de nem hagyja, 
hogy az a szívéig jusson, csak hallja az Igét, és kicsit olyan érzésünk van, mintha a nő 
szándékosan nem értené, hogy mit szeretne Jézus elmondani, de az Úr itt is tudja, 
hogy mire van szüksége. 

Azt a nőt már ötödjjére használják ki, ő pedig megengedi, hogy kihasználják, 
mert szomjazik a szeretetre, arra, hogy valaki elfogadja, de rossz a kút, amelyből 
merít. Jézus itt is a lényegre tör: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”, aki meg tud 
elégíteni, nem kell többé hagynia, hogy kihasználjanak, értéktelennek éreznie magát, 
mert az Élő, a testet öltött Ige tudja, mire van szüksége. A nő pedig akkor ismeri fel 
Jézust, amikor rámutat arra, hogy mi is a valódi oka annak, hogy idáig jutott, sőt úgy 
tesz bizonyságot a többiek előtt, hogy elmondja: „Elmondott nekem mindent, amit 
cselekedtem.”, engedi, hogy Jézus rámutasson arra, hogy ezt a lelki éhségét mennyire 
rosszul elégíti ki, hogy amivel tompítja a fájdalmas vágyakozását Isten után, mennyi-
re káros. De ez egy fájdalmas beavatkozás, és nézzük meg, hogy ezek az emberek, akik 
Jézushoz fordulnak, nem egyszerű sorsú emberek, sok minden van mögöttük, sokat 
átéltek – sok minden van mögöttük, és sok mindent átéltünk, ezért kell az Igének 
ennyire hatónak és élőnek lennie. 

A 12. vers azt mondja, hogy élő, tehát képes életet adni, életet teremteni a Szent-
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lélek által – és ható – helyesbített fordítás a hatékony, a görög szövegben szereplő 
energész kifejezés valamilyen cél eléréséhez szükséges hatalmat is jelölhet – az előző 
jelzőből következik, hogy Isten mindenhatóságát tükrözi, Isten szavának kinyilat-
koztatása által képes megvalósítani az emberrel kapcsolatos terveit, hiszen a földi 
ember számára színről színre nem látható. Szavában és annak kihatásában, életeket 
megváltoztató és megváltó munkájában is tükröződik ugyanakkor végtelen hatalma. 
Szóval Isten azzal az igénnyel lép színre az Ő Igéjével, hogy megváltoztassa életünket.

De ez, ahogy említettem már egy fájdalmas beavatkozás lesz, hiszen „élesebb 
minden kétélű fegyvernél” – ez a jellemzés Efézusi levél 6. fejezetén alapszik, ahol 
az apostol Isten beszédét a „Lélek kardjának” nevezi. Itt azonban arról beszél, hogy 
nemcsak Sátán ellen hatékony ez a kard, hanem elsősorban arra szolgál, hogy az 
ember „gondolatait és szívének indulatait” ítélje meg, mint ahogy a mészáros kése 
is képes szétválasztani az állat testének egyes alkotórészeit. Az „ízeknek és velőknek 
megoszlása” utalhat az áldozati rendszerre is, ahol az állat húsáról minden esetben le 
kellett választani a zsíros részt, és ezt kellett elfüstölögtetni, a bűn jelképeként. Tehát 
ott van az a bűnös, zsíros részünk, amit Isten le akar választani, le akar vágni rólunk. 
És ezek nem csak nyilvánvaló bűnök, mint a harag, irigység, szitkozódás, hanem 
ezeknek a gyökere, ami az ízületeinkben vannak, amelyek a velőnkben van, amivel 
születünk. S mi az? Lawrence Crabb azt mondja, hogy ez az önzés, ami az Isten iránti 
vágyunkból fakad. Hogy Ő szeressen, elfogadjon, odafigyeljen ránk, hogy Vele együtt 
legyünk, amit persze nem tudunk ebben az életben teljesen elérni. A tény viszont, 
hogy akarjuk, hogy „engem szeressenek”, „engem elfogadjanak”, a lelki éhség, az, ami 
motivál, és lássuk be, a levél keresztyénekhez szól, olyan hús-vér emberekhez, mint 
mi, és ez is azt igazolja, hogy gyakran nem Istenhez fordulunk először az Utána iránti 
vágyunkkal, sőt gyakran fel sem ismerjük, hogy ezzel van dolgunk.

Alázattal meg kell állnunk az Úr előtt, és azt kell mondanunk a zsoltáros szavaival 
„vizsgálj meg engem”, Igéddel derítsd fel, hogy mi zajlik bennem, ítéld meg. Meg kell 
említenünk, hogy az a szó, amit „megítéli”-nek fordít a Szentírás, ugyanaz, amelyből 
a „kritikus” szavunk származik. A kritikát pedig nem szeretjük, mert támadva érezzük 
magunkat, mert az, aki kritizál, fölénk helyezi magát, azt pedig nehezen tudjuk elvi-
selni. Isten pedig épp, hogy fölöttünk áll, ilyen függő viszonyban vagyunk, Ő az, aki 
egyedül valóban jogosan teszi ezt. Ezt az isteni kritizálást viszont nem szabad negatív 
tartalommal feltölteni, hiszen jogossága és igazságossága mellett ott van a szeretete, 
mert azért akar belénk vágni, szétválasztani az ízületeket és velőket, hogy észrevegyük, 
hogy önzőek vagyunk. És ebből fakad flegmaságom, túlzott maximalizmusom, túl 
kritikus énem. Mert az űrt, amelyet Istennek kellene betölteni, azt mesterséges mó-
don töltjük be, pótcselekvéssel nyomjuk el, és védekezési mechanizmusokkal óvjuk 
magunkat.

Viszont ahogy a 13. vers említi, hogy nincs olyan élőlény, aki elrejtőzhetne elő-
le. Fedezzük fel, hogy a levél írója milyen jó emberismerő és lelki gondozó, tudja, 
hogy el akarunk bújni, elrejtőzni, mert ha megtörténik a felismerés önmagunkkal 
szemben, akkor szégyellni fogjuk magunkat, akkor meztelennek érezzük magunkat. 
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Nem ismerős ez a gondolat valahonnan? – „sőt mindenek meztelenek és leplezetle-
nek annak szemei előtt, a kiről mi beszélünk”. Ugye mennyire visszacseng ebben a 
sorban az első emberpár bűnbeesés utáni pillanata. Amikor ráeszmélnek arra, hogy 
vétkeztek, hogy bűnt követtek el, szembefordultak az egyetlen tökéletes szeretettel, 
aki előtt meztelenek, Aki teljes valóságában látja őket, s ennek ellenére is szereti. Az 
ember észreveszi leplezetlenségét, gyarlóságát Isten előtt, s szégyelli magát, nem tudja 
elhinni, hogy Isten még mindig, így is szereti, elbújna, de nem tud. A 13. vers Isten 
szavának hatalmát Isten „mindent látó” voltával hozza összefüggésbe. Az ember telje-
sen meztelen, sőt kiszolgáltatott Isten előtt – tetrakheliszmenosz – ez az áldozati állat 
nyakának hátravetésére utal, teljesen az Ő hatalmára van utalva, és az utóbbi szóban 
az is benne van, hogy „nem menekülhet”. Éppen ezért is fölösleges mindenfajta ellen-
szegülés Istennek, hiszen ezzel az ember csak önmagát csapja be. Isten ugyanakkor az 
ember kiszolgáltatottságát használja fel pozitív módon, akarata elvégzésére.

Tehát Isten ezzel azt is elmondja, hogy nem kell szégyellni magunkat, mert Ő 
annyira hatalmas, hogy a legjobbat tudja kihozni a gyarlóságunkból, de akkor hagyni 
kell, hogy rá mutasson életünk azon eseményeire, pillanataira, amelyek fájnak, ame-
lyek meggátolnak abban, hogy magunkat tejesen átadjuk Neki. De ezt nem úgy kéri, 
hogy nincs tisztában azzal, hogy min megyünk keresztül, hanem úgy, hogy Krisztus-
ban és által olyan Főpapunk van, aki meg tud indulni gyarlóságainkon, hiszen Ő is 
megtapasztalta a kísértést, és mindenben hasonlatossá lett hozzánk, kivéve a bűnt. 
És hív, hogy járuljunk a kegyelem trónusához. Az Ószövetségből tudjuk, hogy az 
áldozati oltár az a hely ahol a nép együtt vallotta meg bűnét, kérte Isten kegyelmét 
és adott hálát Neki.

Így habár a szívünk megtéveszt, kiismerhetetlené lett, Isten mégis mindent vi-
lágosan lát, s Ő minden szükséges ismeretet biztosít, és megadja a lehetőséget szá-
munkra: Igéje, Szentlelke mint a Főpapunk helytartója és gyermekei által. Épp ezért 
számíthatunk arra, hogy felismerjük fejlődésünket gátló, bennünk rejtőző dolgokat, 
ha alázatosan alávetjük magunkat az élő és ható Igének, megnyílunk Főpapunk előtt, 
aki erőt ad Szentlelke által, és keresztyén közösségbe helyez, hogy épüljünk és építsük 
egymást. Építsük egymást!

Ámen.

Nagyima
Kegyelmes Urunk, Te, Aki szerető, gondoskodó és türelmes Atyánk és Istenünk vagy, 
Hozzád emeljük most szívünket, és ugyanakkor pont ezért hajlunk meg alázatosan, 
hiszen te jobban ismered szíveinket, mint mi. Jobban tudod, hogy milyen indulatok 
és gondolatok lakoznak benne, de azt is tudod, hogy Téged teljes szívből szeretünk 
Urunk, és pont azért adjuk most oda neked, hogy vizsgáld meg, oh Istenünk. Meg-
hajtjuk fejünket, és úgy adunk neked hálát, azért a nagy kegyelmedért, hogy áldoza-
tunkat elfogadod, és azt is tudjuk, hogy a Te Fiad áldozata mellett ez milyen kevés, de 
azért adjuk, hogy Te formáld azt, és tedd erőssé a hitben, gyarapodjon a szeretetben, 
hogy egész életünkkel hirdetni tudjuk megváltó munkádat.
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Hálásak vagyunk Igédért, hogy semmilyen mélységben, semmilyen gond és ne-
hézség árnyékában sem hagysz magunkra, hanem Igéd Szentlelked által mécses tud 
lenni lábaink előtt. Köszönjük, hogy üzensz számunkra, megszólítasz bennünket, 
hogy a mai reggel is személyre szabott üzenettel hívtál és vártál bennünket. Áldott 
vagy, mert szent szavaddal megvilágosítasz bennünket, és ha kell, fájdalmasan belénk 
hasítasz, máskor pedig simogatsz Igéddel. 

Ezért kérünk most, hogy adj olyan szívet és olyan elmét, amely tisztán látja a hit 
szemüvegén áldó akaratodat. És add, hogy ennek következtében pedig még tüzete-
sebben kérjük és vágyjuk Szentlelkedet, aki Igéddel lerántja a homályt szemeinkről. 
Áldj meg, hogy ne csak a saját életünket, hanem a körülöttünk élőkét is tudjuk gya-
rapítani, hogy közösséged a Te dicsőségedet szolgálja.

Így áldj meg bennünket, tedd áldottá az elültetett Ige magvakat, ezt a mai napot, 
hogy váljunk az Ige és akaratod ne csak hallgatóivá, hanem cselekvőivé is. Jézusért 
kérünk, hallgass meg!

Ámen.

Úri ima
Ének: 274. dics. 1, 4. vsz. („Ki Istenének átad mindent…”)
Áldás
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