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H I R D E S D  A Z  I G É T !
Lázi Sándor

Igehirdetésünk igeszerűsége
„Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, 
és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválá
sáig, és megítéli a szít’ gondolatait és szándékait. " (Zsid 
4:12)

^  sten az igét élő, ható valóságként adta, és biztosí- 
totta annak megjobbító voltát és hatását. Ez a régi 

W  t  és mindig új evangélium. A Szentírás mind a meg- 
£  térésnek és újjászületésnek, mind a megtartásnak

J  megoldását kínálja. Az igében minden „vitamin” 
benne van. Ez a -  képletesen szólva -  „hamisítat

lan tej”, amely után vágyakoznunk kell. Máté 5:6 szavaival: 
„Boldogok, akik éhezik és szomjühozzák az igazságot, mert 
ők mege/égíttettiek. "Ez pedig az az evangélium, mely em
beri eszközökön keresztül kinyilvánított isteni akarat. „Mert 
sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a 
Szemlétektől indíttatna szólaltak meg az Istentől küldött em
berek. "(2Péter 1:21)

Nekünk, igehirdetőknek a legnagyobb és legszentebb 
küldetést úgy kell teljesítenünk, hogy a Szentlélek által kije
lentett igazságot szóljuk. Az Isten által kijelentett ige egysze
rű szavakba öntve is jobban hat, mint bármilyen emberi 
bölcselet, melynek nincs kapcsolata Istennel vagy igéjével.

A sátán által leginkább támadott terület a prédikátor 
lelkülete. Ostromolja készülés közben, zavarja szolgálata 
idején. Célja, hogy ellophassa az élő és ható igét, és zavarja 
a szolgálattevőt az ige helyes fejtegetésében. Igehirdetésünk 
életplántálás, ezért elsőrendűen fontos az igeszerűsége. Ke
resnünk kell az utat, melyen leginkább megközelíthetjük 
azt a szintet, melyen az ige szívet-lelket megragadó átformá
ló erővé tisztul.

Az ige értelmezése, megértése
A hirdetendő igével mindenekelőtt az igehirdetőnek 

kell tisztában lennie. Meg kell értenie Istent és az Ő gondo
latait. Pál apostol így vall erről a 2Korinthus 4:2-3-ban: 
„Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy ir
galmat nyertünk, ... tiem járunk ravaszságban, nem is ha
misítjuk, meg az Isten igéjét... "Az ige hamisítatlan közlésé
hez szükséges, hogy mi, igehirdetők pontosan és belső ösz- 
szefüggéseiben értsük az igét. Nekünk az üzenetet ki kell 
hordanunk, hogy megszületve Krisztus ábrázolódjon ki.

Akkor közöljük helyesen az igét, ha a hallgatóság be
szédünkben érzi és látja az Úr hatalmát és igazságát. Nem 
szabad emberi okoskodással vegyíteni. Azt a gondolatot 
kell kiemelni és hirdetni, ami tenne van. Ha ehhez nem ra
gaszkodunk, akkor igehirdetésünk hamarosan üres vallásos 
beszéddé változhat, úgy hogy többé nem felülről jövő üze
net közvetítése lesz, amit a térdeinken megharcolva fogad- 
tunk, hanem egyszerűen élményközlés, szóáradat az ige 
boldogító hatalma nélkül.

Az igeszerű igehirdetéshez nem elég az igét megérte
nünk, hanem meg is kell hódolnunk előtte. Az igehirdetés
hez nemcsak tudomány kell, hanem megtért szív és példa
mutató hitbeli engedelmesség is. „Ha valaki kész cselekedni

az ő  akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Isten
től való-e, vágyén magamtól szólok "(Jn 7:17).

Az ige alkalmazása
Az igehirdetés üzenetének alkalmazásában mindig az 

álljon a középpontban, akinek adatott minden hatalom 
mennyen és földön! Vigyáznunk kell az alkalmazás terén, 
nehogy egyéni, tennészeti vagy történeti élményeink túlzott 
hangoztatása miatt az ige elhallgasson. Sem élményeink, 
sem frappáns, csattanós szavaink nem válhatnak fontosab
bá, mint a biblikus üzenet. Ne hangozzék el egyetlen él
ménybeszámoló vagy illusztráció sem, melyet nem az üze
net hordozására használnánk!

Az ige igeszerű alkalmazása megköveteli tőlünk, hogy 
ismerjük a gyülekezet tagjait, szellemi, gazdasági helyzetü
ket, házuk táját, minden kisebb, nagyobb problémájukat. 
Úgy kell együtt élnünk velük, mintha egy portán laknánk. A 
helyes alkalmazás megköveteli tőlünk, hogy szeressük a 
gyülekezet tagjait, testvéreinket. „Minden dolgotok, szeretet
heti menjen /égbe"(1 Kor 16:14). Ez a leghatásosabb formá
ló erő. Az összeveszéshez két ember kell, de a kibékülés
hez elég egy is: az, aki tud szeretni.

Az igeszeaíség megköveteli tőlünk, hogy tárgyszerűek 
legyünk. A felolvasott igét magyarázzuk, és annak üzenetét 
alkalmazzuk! Imádkozzunk azért, hogy az igét úgy aidjuk 
kifejteni, hogy abban a mai ember megtalálja elveszített bé
kességét, üdvösségét!

Az igeszerű élet
Az igehirdetésünk csak akkor lehet igeszerű, ha ige

szem élet áll mögötte. Nagyon szemléletesen alkalmazza a 
sorrendet Pál apostol a 2Tim 2:15-ben: „Igyekezz kipróbált 
emberkéttt megállni az Isten előtt ". Nem azt sürgeti első
ként, hogy az írást, az igazság igéjét helyesen fejtegesse, ha
nem elsőként legyen hiteles az élete. Majd ezt követően 
mondja: „mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, ha
nem helyesen fejtegeti az igazság igéit. "

Sohasem feledhetjük, hogy olyan a szó és a hiteles 
élet hatalma, amely tud plántálni, elszakadt életű embereket 
hordozni, kihűlt szíveket felmelegíteni. Minden igehirdeté
sünk mögött a háttérben ott lüktet saját személyes életünk, 
és átizzik az minden szavunkon. Igehirdetésünkre a hitele
sítő pecsétet azzal ütjük rá, ha úgy élünk, ahogy beszélünk. 
Az a jó igehirdető, akiről azt mondják: Ezen a prédikátoron 
minden prédikál. Akkor van nyert ügye a prédikátornak, ha 
többet mond az élete, mint az ajka.

Mi lehet a mi igehirdetésünk normája? Legyen megha
tározója a Szentlélek által megelevenített, helyesen fejtege
tett és alkalmazott ige. A gyülekezeti élet különféle kérdése
ihez nem tudunk különféle szabályokat rendelni. Beszéljen 
az élő és ható ige!

Igyekezzünk tehát, hogy Isten előtt becsületesen meg
álljunk, mint olyan igehirdetők, akik helyesen tolmácsolják 
az igazságnak beszédét!


