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Zsid 4:12 Mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és 
léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.  
Zsid 4:13 És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és 
leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. 
 
Nagyon örülök az imént elhangzott Luther-i éneknek. Budavár török megszállásának hírére írta és nagy az 
összefüggés a mintegy 1100 évvel korábban lezajlott Róma vandáloktól való elfoglalásával. 
Mivel az ige üzenetével nagyon közeli tartalmú a böjtelő vasárnapjainak története, hadd szóljak róla. 
 
Kru. a 400-as évek közepén hatalmas félelem lett úrrá az akkor már keresztyén Rómán. Amikor a vandál 
csapatok gyűrűje szorongatta már a várost, az akkori pápa azonnal böjtöt hirdetett. Bár a negyven 
(quadragesima) napos böjtig még 3 hét volt, mindenki komolyan vette a megalázkodás, és könyörgés idejét. 
Így alakult ki a matematikailag kissé pontatlan két vasárnap elnevezése a Hetvened (Septuagesima) és a 
Hatvanad (Sexagesima). Ezek a húsvétig tartó napok számára utalnak és világos, hogy az Ötvened az első 
pontos elnevezés, mert az valóban 50 napra van a Föltámadás ünnepétől. 
 
Véghelyi Antal kolléga írásában a következőképp emlékezik meg a böjtelő vasárnapok történetéről: A 
keresztények mindhárom vasárnap bűnbánati körmenetben járták be Róma templomait. Hetvened vasárnapon a 
Szent Lőrinc-székesegyháztól indultak, hatvanad vasárnap a Szent Pál-katedrálistól, ötvened vasárnap pedig a 
mai Szent Péter-bazilika elődjétől, az akkori Szent Péter-székesegyháztól. Böjt 1. vasárnapjától naponta 
tartottak a város valamelyik templomától induló bűnbánati körmenetet. Húsvétra a vandálok feladták az 
ostromot, és elvonultak. Rómát csak huszonöt évvel később, 455-ben dúlták föl. 
A keresztények az ostrom alóli felszabadulást nem a falak erejének tudták be, hanem vallották, hogy Isten 
könyörült meg a városon. A pápa el is rendelte, hogy a húsvétot megelőző bűnbánati idő ennek emlékére 
minden esztendőben hetvened vasárnappal kezdődjék. Mivel a kereszténység már államvallás volt, a korlátozó 
böjti rendszabályok mindenkire nézve kötelezőek voltak. A pogányok addig is nehezen tűrték böjti időben az 
esküvők és táncmulatságok rendezésének tilalmát. Ennek a tilalmi időnek a három héttel való meghosszabbítása 
heves ellenállásukat váltotta ki. Hetvened vasárnaptól hamvazószerdáig naponta rendeztek táncmulatságot 
kultikus orgiák keretében, és az esküvőket is ekkorra időzítették. Az egyház háromhetes bűnbánati felhívására a 
farsang lett a pogány világ válasza. 
A középkorban kitűnt, hogy a kereszténnyé lett európai népek is sokallják a három héttel megtoldott böjti időt. 
A hetvened vasárnaptól hamvazószerdáig tartó időszak így egyre inkább a farsangi bálok szezonja lett. Ezzel 
szakadék keletkezett az egyház liturgikus naptára és a világi naptár között. 
A római katolikus egyház a 20. században felismerte, hogy a farsangolás szokása ellen hiába harcol. A II. 
vatikáni zsinat eltörölte a hetvened, hatvanad és ötvened vasárnapokat. A mi egyházunk ekkor a liturgikus színt 
a böjtben jellemző liláról zöldre módosította, de fenntartotta a vasárnapok elnevezését és bűnbánati jellegét. Az 
egyháztörténet humora, hogy ma már csak az evangélikus egyház liturgikus naptárában van meg az a három 
vasárnap, amit Róma vandál ostrom alóli felszabadulásának emlékére vezetett be az akkori pápa.  
 
Azt gondolom, hogy a ma annyira veszélyeztetett európai keresztyénség csak a mai igénk két felszólítássá 
élezett üzenetével menekülhet meg a történelmi tragédiák megismétlődésétől. 
 
A két alapfogalom így hangzott: 
az Isten beszéde 1. élő és 2. ható. 
 

1. ISTEN IGÉJE ÉLŐ 
 
Szeretném ma nagyon a szívünkre helyezni azt, hogy az Ige élő. 
Nemcsak átvitt értelemben. Nemcsak abban a megszokott magyarázatban, hogy az élő evangéliumi 
gyülekezetben élő igehirdetések vanna. Élők, mert nem elvont dogmák, hanem a mindennapi élet problémái, 
örömei és szorongásai vannak benne. 
 



Szép latinos fogalommal: „viva vox evangelii” az evangélium élő hangja ismeretes.  
MA AZONBAN ÚGY SZERETNÉK SZÓLNI ISTEN IGÉJÉRŐL, MINT ÉLŐLÉNYRŐL! 
 
Élőlény, melyhez úgy kell viszonyulnunk, amit naponként gondozni, ápolni kell. 
 
A gyermekek egyik legnagyobb élménye, ha kistestvérük születik. 
Még a fiú unoka is ellesi a kis hugicával kapcsolatos gondozási folyamatokat. Egyik vasárnapi családi 
együttléten kaptam lencsevégre amint – párhozamosan a pár hónapos kistestvére etetésekor elővett valahonnan 
egy játékbabát és nagyon nagy hivatástudattal hozzálátott ő is a művelethez. 
 
Már elült a nagy családi csevegés zsibongása, már mindenki hazament, mikor megláttam az orgonám padján 
hagyott játékbabát szájában cumival és mellette az etető bögrét.  
 
Ez egy élettelen játékbaba. Ott lehet hagyni. Napok és hetek telhetnek el és nem kell vele foglalkozni. Miért, 
mert nem élőlény. 
 
Sokan hagyjuk így békében, az Igét napokra és hetekre. 
Egy régi anekdota szerint, Mári néni panaszkodott a bibliaórán, hogy nem találja a szemüvegét. Teltek a 
hónapok, sőt már az évek is. Közben új szemüveget is vett, amikor örömmel újságolta lelkészének, hogy 
meglett a régi okuláré.  
És hol tettszett megtalálni? Hát a bibliám becsukott fedele alatt volt! 
 
Öröm és tűnődő mosoly suhant végig az arcokon. Öröm, hogy végre meglett a régi jó, békebeli szemüveg, de 
mosollyá rendezte az arcokat a hátsó gondolat – de Mári néni! Hát hónapok óta nem vette elő a bibliáját? 
 
Oldjuk föl a rossz gondolatokat, hogy Mári néninek több bibliája is volt, de ne eresszük el fülünk mellett a mai 
üzenetet. Az Ige élőlény. Olyan, mint egy cserép virág, melyet öntözni gondozni kell. Olyan, mint egy kedves 
házi állat, melyet nem lehet napokra elfelejteni. Miért, mert él. 
 
Az autós világ beköszöntével a korábban lovaskocsit hajtók fellélegeztek. Az autó eláll a garázsban, de a lovat 
akkor is, ha hetekig nem fogták be gondozni, ápolni kellett. 
 
Van neked élő Bibliád, van neked élő igéd, vagy csak a vitrinbe tett konfirmációi igéslap formájában 
porosodik? 
 
A hatodik parancsolat kapcsán a múlt héten szólnom kellett arról, hogy Afrodité, a paráznaság istennője milyen 
nagy rombolást végzett Pál idejében a Korinthusi Gyülekezetben. 
 
Mert a bálványok, bár élettelen szobroknak látszanak, élnek. Meg is dolgoztatják hódolóikat. Napjainkban 
látjuk, hogy tömegek életében igényelnek ezek a bálványok dédelgetést, foglalkozást naponta több órára is. 
 
Mielőtt tehát föltenném megint a kérdést, van-e neked élő igéd, inkább azt kérdezem meg milyen élő bálványok 
veszik el életidődet, fárasszák le energiádat. Mennyi mennyi programot követelnek tőled és családodtól?! 
 
Amíg bosszankodva legyintesz, á! nincsenek bálványok, azok régi hallucinációk. Te felvilágosult intellektuális 
habitusoddal távol áll ezektől, addig nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy bálványaid csicsikáltatnak téged 
naponta. 
 
Miért, mert soha nem ellenőrizted magad és holt bálványok vannak csak a szótáradban, és nem veszed észre, 
hogy ott gondoztatják magukat. 
Miért, mert akinek a gondolatába holt bálványok vannak, annak nem lehet élő ige a lelkében.  
 
Lehet, hogy sokaknak megfekszi a gyomrát és a lelkét egy paráználkodás elleni parancsolat magyarázata, de 
leplezetlenül kell beszélnünk a bálványainkról, hogy megszabaduljunk az Élő Ige számára. 
 
Az élő bálvány elveszi az idődet, az erődet, az életedet az Élő Ige számára. 



 
Sokszor úgy gondolják a keresztyének, hogy elég egy bibliaóra kapszula, elég egy istentisztelet tabletta és a 
folyamat, a gyógyulás automatikusan lejátszódik. 
 
És gyógyulsz? És hitben jár a családod. És használt a keresztelő és a templomi esküvő. 
 
Az Élő Ige élő gyógyszer, amit nem tabletta és kapszula keretek között kell bevenni. 
 
Az élő Igét hallgatni kell, beszélgetni kell vele. Figyelni kell minden megnyilvánulására és nem a hétköznapi 
polcokra tenni, ahol háboríthatatlanul fekszik, mint egy játékbaba. 
 
A Rómában élő társadalomnak nem volt élő igéjük, csak meghirdetett körmeneteik és böjtjeik. De volt virulens 
bálványuk, mely bár holtnak mutatkozott, de hatalmas erővel késztette a legnagyobb keresztyén egyházat a 
meghátrálásra. Baál-bál istene erősebbnek bizonyult – nem az Élő Igével szemben, hanem az emberi 
szokásokkal, egyházi rendeletekkel szemben. 
 
ISTEN IGÉJE ÉLŐLÉNY, SZEMÉLY, A TESTETT ÖLTÖTT JÉZUS KRISZTUS! 
 
Legyen neked Élő Igéd! Élő, akit gondozol, beszélsz vele és hagyod, hogy megszólítson, mert ekkor következik 
be a második üzenet: 
 
2. ISTEN IGÉJE HATÓ. 
 
 
 a/  erővel ható – hatalom, dinamisz. Jézus beszédére mondták, hogy erő, hatalom, görögül dünamisz 
van benne. Mindenki, aki élő igeként itta a szavait, érezte a hatását. Egy ismerősöm halálra sápadtan, reszkető 
kezekkel és rogyadozó lábakkal lépet be a parókia kertjébe. Mint elmondta, valaki megtámadta az utcán. Nem 
bántotta tettlegesen, csak ordítozott. Mégis hosszú percekbe került, míg ki tudott vergődni a félelmetes jelenet 
hatása alól.  
 
Ennek az ellentétje az Úr Jézus szavát hallani. Tekintetének, szavainak hatása van. 
Gadara környékén egy megszállott, idegbajos ember fogadta a hajóból kiszálló Jézusékat a Genezáreti tó 
partján. Jézus tekintete és felszólítása hatásos volt, mert neki hatalma volt. Az Ő szava ható. 
 
Szava hat még akkor is, ha nem hallatszik. 
Biztosan soka látták a Ben Húr című filmet, annak is azt a jelenetét, ahol a szomjas raboknak a teljhatalmú 
százados nem ad vizet. Még a lehulló cseppeket is eltapossa sarujával. Megjelenik egy alak. Nem látjuk az 
arcát, de t 
Tudjuk Jézus Krisztus az. Inni ad Ben Húrnak. A dühös katona meg akarja akadályozni Jézust. Amikor azonban 
találkozik a tekintetük a szemünk láttára omlik össze a százados. Miért, mert Jézusnak hatalma van. 
 
Ez a teremtői szavak hatalma. Az előbb említett katona kollégája éppen ezt ismeri föl és ezt mondja: pár évvel 
korábban: csak egy szót szólj és meggyógyul a szolgám. 
 
Ez nem varázserő, amit a pogányok és a babonások használnak, hanem teremtő erő. Az élő Ige hatalma. 
 
b/ Hadd szóljak most azonban az Igéről, mely szeretetével, jóságával, kegyelmével hat, vagyis meghat. 
 
Kedves igehallgató testvér! Mikor hatódtál meg utoljára? Emlékszel-e mi volt az, amin meghatódtál? 
Ma nagyon divatos lélektani és társadalmi fogalommá vált az érzékenyítés.  
Min szoktál elérzékenyülni. 
Volt-e már könnyes a szemed egy hír hallatán? 
 
Valaki azt állítja, hogy az egészséges ember igenis meg tud hatódni! 
 
A szeretet, még ha szigorral jár is, hatalmas erő, megható erő. 



A kamaszfiú rossz útra kezdett térni. Szigorú szülei azonban egy alkalommal utána mentek és leleplezték. 
Megdöbbent a kamasz, mert nem volt hangos szó, még csak emelt hang sem. Jöttek együtt haza és nem volt 
útközben korholás, csak szeretet-imbolygásos hallgatás. Már egészen közel voltak a házukhoz, amikor megtörte 
a fiút ez a szeretet és kifakadt: Legalább szidtatok volna, de így… és elsírta magát. 
 
Meghatott-e már sok nyomorúságod és hamisságod ellenére az Úr Jézus igéjéből sugárzó szeretet? 
 
Igaz, hogy a humorista ne kacarásszon a saját viccein, hanem rezdüléstelenül adja elő a poénokat. 
Az is igaz, hogy aki sok ember előtt beszél szomorú, gyászos alkalmakon, kerülje és álljon ellen a torokszorító 
elérzékenyülésnek. Tőle mindenki azt várja, hogy érthetően beszéljen. Bár teljesen igazi és emberi dolog 
meghatódni. 
 
Az Úr Jézus is meghatódott. Elérzékenyedett, szinte sírt, amikor látta az elgyötör embereket, akik olyanok 
voltak az evangélista szavaival élve: mint a pásztor nélkül való juhok. 
 
Jézus megrendülése nem a sajnálat miatt van, hanem azért, mert ő 
már látta azt a boldogságot és örömöt, amiben az emberek részesülhetnek a mennyországban.  
 
Egy angliai fiatal mérnök a 20. század elején elhatározta, hogy a híres Hyde parkban öt percet ad az Istennek, 
Ha van Isten, ott a hallgatóság előtt essen össze és haljon meg. Ha ez nem történik meg, akkor ő most 
bebizonyította: nincs Isten! 
 
Sok baleset, baj történt az életében, de semmi nem tudta meghatni. Ő volt a tudatos felvilágosult ember. 
 
Ötven év múlva egy összetört ember állt ugyanott a Hyde park szószékén. Zokogva vallotta meg, hogy ő az, aki 
50 évvel ezelőtt ugyanitt állt és adott -úgymond- az „öreg istennek” öt percet és nem gondolta, hogy Isten 5 
perc helyett ötven évet fog adni és akkor sem rajta állt bosszút, hanem megadta a lehetőséget neki a 
meghatódásra és az Isten szeretetéről való hiteles bizonyságtételre. 
 
Testvérem! Van -e élő igéd. Naponként többször is kézbe vett Bibliád? Áthevítette-e a szíved a belőle áradó 
szeretet és kegyelem, úgyannyira, hogy meghatódtál. Mert a Teremtő, most nem hatalommal, hanem 
meghatással munkálkodik. Ámen 
 
Úr Jézus Krisztus! Bevalljuk előtted, hogy gyakran a játékbaba sors jut a hitéletünknek, a te igédnek a mi 
életformánk miatt. 
Most a járvány idején, az úgynevezett online istentiszteleteket csak nézzük, mint minden más műsort, vagy élő 
módon részvevők vagyunk. Él-e a szobánkban a Te Igéd? – Bevalljuk, hogy a hétköznapi forgatagban mily 
gyakran tesszük le a Te igédet időbeosztásunk rongybabáknak szánt polcaira. Fájdalom, hogy míg az életben 
akarunk boldogulni, éppen az Élő igét hagyjuk ki a tervezésből. Így vagyunk a járvánnyal is. Félünk és 
bezárkózunk, pedig hit nem fél, hanem bölcsen dönt és bízik Benned. 
Köszönjük életünk meghatódottságait. Meghatódás nélkül nincs hitélet. Meghatódás nélkül nem ismerjük 
elveszett állapotunkat és nem látjuk és ezért nem is értékeljük a legmeghatóbbat a világon, a Te értünk adott 
életedet, halálodat és föltámadásodat. 
Urunk, mielőtt megjelensz az életünkben hatalommal, hass meg a megtérésre! Ámen. 


