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ELŐSZÓ 
 
 

„Mert amit Isten kimond, az a szó élő, erőteljes  
és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb 
kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, 
ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik.  
Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig,  
sőt a csontjaink belsejébe is: megítéli és szétválogat-
ja szívünk gondolatait és szándékait.” 

Zsidók 4,12 
 
 
Örömmel adjuk Olvasóink kezébe Az Ige kihirdeté-

sének Ereje c. könyv második kiadását.   
Derek Prince nem csak hitte, hanem maga is gya-

korolta az Istentől átvett és megértett igeversek kihirde-
tését. Számtalan esetben láttuk őt második feleségével, 
Ruth-tal a színpadon állni, amint szolgálata megkezdése 
előtt Isten Igéjét hittel vallják és kihirdetik. Tették ezt 
hitelesen, megkapó ünnepélyességgel, felemelve és tisz-
telve az Igét. Ott a gyülekezetben, azokban a percekben 
tudtuk: valami új kezdődött.  

 
Dereknek az Úrral történő találkozása is egy ilyen 

megragadó élmény volt. Bár nem oldotta meg Jézus egy-
szerre Derek minden problémáját, ugyanis nem ragadta 
ki a katonai barakkból, épp ellenkezőleg otthagyta igaz 
bizonyságtevőnek a második világháború poklában.  
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 Gyógyíthatatlan betegsége sem tűnt el egy csa-
pásra, azonban a bajok közepette is megértett valami 
nagyon fontosat; Isten Igéje ma is működik, erős és hata-
lommal bír és az Úr beszéde nemcsak az ő élete és a 
többiek sorsa, hanem az egész világ jövője felett áll. 

Ezt kell nekünk is megértenünk, mert az Úr felette 
áll a megpróbáltatásoknak, ezernyi egyedi problémá-
nak, látszólag vesztett helyzeteknek és veszteségeknek, 
sőt gonosz embereknek és szellemeknek is1.  

 
Derek hitte, hogy a hívőknek különlegesen fontos 

szerepük van a történelemben; az igaz keresztények 
imájára Isten beavatkozik az emberi dolgokba, és ma is 
igaz – nemcsak az Ószövetség időszakában –, hogy sok 
esetben népe miatt és javára belenyúl a történelembe. 
Az Őt keresőket kiszabadítja, megáldja, sőt igazságossá-
gában és szentségében részesíti. Az Ő Igéjéből szeretet, 
egészség és erő származik. Jobban szükségünk van 
ezekre, mint gondolnánk.  

 
Dereknek Istennel járó tapasztalatai számunkra is 

erős bátorítások, ahogy teste csodás gyógyulást nyert, 
amit fiatal hívőként a hitről tanult, ahogy felvette az em-
bertársaiért érzett és az Úrtól ráhelyezett felelősséget, 
majd a szolgálatot – ez mind megkapó példa előttünk.   

 

                                           
1
 Derek Prince – Élet-Átformáló Szellemi Erő c. könyve egy remek 

összefoglalás mind Derek csodás gyógyulásáról, mind győztes 
harcairól. (A Kiadó megjegyzése.)    
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Isten ott állt hűségesen mellette, élete forduló-
pontjaiban adva bátorítást, biztos vezetést, sőt kiterjedő 
szolgálatot a nemzetek között, miközben hiteles biblia-
tanítót és imaharcost nevelt belőle. Mindezekért hálásak 
vagyunk Istennek.  

 
Külön örömünkre szolgál, hogy e kivételes köny-

vet újra megjelentethetjük ebben a témában, mert De-
rek üzenete segíthet abban, hogy a hétköznapok 
küzdelmeiben Isten akaratát megértve, az Ő Igéjével 
összhangban cselekedjünk. 

 
Ugyanakkor szeretnénk felhívni a Kedves Olvasó 

figyelmét arra, hogy az igeversek megvallása és kihirde-
tése nem helyettesíti az istenfélő, odaszánt és engedel-
mes életet, nem használható a vétkek, mulasztások és 
bűnök „ellensúlyozására”! Bármilyen igei megvallás 
haszontalan, ha az életünk ellentmond annak, amit a 
szájunkkal kihirdetünk!   

Isten Igéje nem választható el Isten személyétől:  
Ő mindig azt mondja, amit gondol – és azt teszi, amit 
mond.  

Harmóniában lenni Istennel – ez mindennél töb-
bet ér, de csak úgy lehetséges, ha ebben is követjük Őt: 
gondolkozásunk, szavaink és tetteink egyaránt harmó-
niában vannak az Ő gondolataival, szavaival és tetteivel. 

 
Amikor megvalljuk és kihirdetjük Isten beszédét – 

egyúttal magunkra is vesszük: ránk is érvényes, bennün-
ket is megmér, sőt megítél az Ige! 
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A megvallás és kihirdetés tehát semmiképpen 
nem szolgálhatja a saját akaratunk érvényesítését. Nem 
arra való, hogy ezzel a „módszerrel” teljesüljenek a kí-
vánságaink, és nem „varázspálca”, amellyel rövid úton 
elérhetjük önző céljainkat.  

 
Másfelől, talán arra van leginkább szükségünk, 

hogy az Ige megvallása által a saját gondolkozásunkat 
egyre jobban hozzáigazítsuk Isten gondolataihoz, akara-
tunkat az Ő akaratához stb., mert az általunk kihirdetett 
Igék a saját lelkünk mélyébe is behatolnak – és elvégzik 
ott azt a „sebészi” munkát, amelyre egyedül Isten eleven 
és hatékony beszéde képes – ahogyan ezt a Zsidók 4,12-
13 verse mondja.  

Az Úr beszédének hit általi kihirdetése az egyik 
leghatékonyabb módja annak, hogy Isten ereje felsza-
baduljon és behatoljon az adott körülmények közé. Ne 
nézzük tehetetlenül, vagy közönyösen pusztuló és ér-
tékveszett világunkat, hanem tegyük a dolgunkat!  

 
 

Derek Prince Ministries könyvkiadó testülete 



 13 

 

 
 

1.  AZ IGE KIHIRDETÉSE 
 
 
Isten Igéjének kihirdetése által hatalmas erő sza-

badul fel.  
Annak ellenére, hogy ez a csodálatos lehetőség a 

rendelkezésükre áll, a keresztények közül sokan még-
sem tudnak erről. Pedig Isten Igéje a személyes problé-
máktól a nemzetközi krízisekig minden helyzetbe 
erőteljesen és hatékonyan be tud avatkozni. 

Miután már megtanultuk, hogyan alkalmazzuk  
Isten Igéjének kihirdetését a saját körülményeink kö-
zött, Isten teremtő és átformáló ereje minden helyzet-
ben felszabadul – függetlenül attól, milyen problémával 
kell szembenéznünk. Minden egyes hívőnek kiváltsága 
és felelőssége, hogy Isten Igéjét kihirdesse. 
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Szolgálatom évei során, amikor a feleségem, Ruth 
mellettem volt, mindig azzal kezdtem a mondanivaló-
mat, hogy vele együtt nyilvánosan kihirdettünk egy-egy 
igét. Isten megtanított bennünket, hogy mindig így kezd-
jük a szolgálatot.  

Fölfedeztük, hogy amikor a kezdés előtt az Igét 
hittel kihirdetjük, az hatalmas mértékben megváltoztat-
ja az egész összejövetel szellemi légkörét és az előadón 
lévő kenet mértékét.  

 
A következő ige számomra az egyik legkedvesebb, 

amelyet sokszor kihirdettünk Ruth-tal együtt. Egyúttal 
sok tekintetben összegezi ennek a könyvnek a monda-
nivalóját:  

 
„Ahogy az eső és hó leszáll az égből,  
és addig vissza nem tér,  
míg a földet meg nem öntözi,  
termékennyé és gyümölcsözővé teszi,  
hogy magot teremjen a magvetőnek,  
és kenyeret az éhezőnek,  
úgy az én szavam is, amelyet kimondok:  
nem tér vissza hozzám dolgavégezetlen,  
amíg minden tervem meg nem valósítja,  
s mindenben célhoz nem ér.”  

Ézsaiás 55,10-11 
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Mit jelent az Igét „kihirdetni”?   
 
 
Az angol eredetiben használt to proclaim ige egy 

latin szóból ered, amelynek jelentése: „hangosan kihir-
detni, kikiáltani”. Ez egy igen erőteljes szó.  

Az Újszövetség nyelvében van egy rokon értelmű 
szó, amely azt jelenti: „megvallani” – vagyis „ugyanazt 
mondani”.  

Nekünk, akik hiszünk a Bibliában, a megvallás azt 
jelenti, hogy mi is ugyanazt mondjuk, amit Isten már elő-
zőleg kimondott. Vagyis ilyenkor Isten Igéjét mondjuk:  
a saját beszédünket harmóniába hozzuk Isten szavával. 
Így számíthatunk Jézusnak és hatalmának teljes támo-
gatására.   

 
A Zsidókhoz írt levél 3,1-ben azt olvassuk, hogy 

„Jézus a megvallásunk Főpapja”.  
Ez nagyon lényeges kijelentés!  
 
Jézus a Főpapunk: vagyis annak a Főpapja, amit 

mi megvallunk. Más szavakkal: amikor mi itt, a Földön a 
saját szavainkkal kijelentjük azt, amit a Biblia rólunk, 
mint Jézusban hívőkről mond, akkor Jézust magunk 
fölött tudhatjuk, mint Főpapunkat a Mennyben. Ilyenkor 
– a megvallásunk által – Jézus hatalma és áldása mű-
ködni kezd.  

Viszont, ha nem szólunk semmit, akkor bizonyos 
értelemben véve elvágjuk és megfosztjuk magunkat 
Jézus főpapi szolgálatától.  
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Ha negatív dolgokat vallunk meg, az még rosz-
szabb! Ilyenkor – bizonyos értelemben – negatív erőket 
hívunk magunkhoz, hogy vegyenek körül és telepedje-
nek ránk.  

A kihirdetés is megvallás, csak még erőteljesebb, 
agresszívebb. Ez már a szellemi hadviselésről szól.  
A kihirdetés által Isten Igéjének hatalma működésbe 
lendül egy adott helyzetben: behatol a saját életedbe,  
a gyülekezeted életébe, egy bizonyos politikai helyzetbe, 
akármilyen is legyen az a helyzet. Megszámlálhatatlan 
sok helyzet van, amelyben szükség van arra, hogy Isten 
ereje közbelépjen. Az Ige kihirdetése a leghatékonyabb 
módja annak, hogy Isten ereje felszabaduljon és moz-
gásba lendüljön.  

 
A kihirdetés a hírnök feladata. Ez a személy és a 

feladata manapság ritkán kerül szóba, de a középkorban 
még ismert volt. Ő volt az, akit a király, a herceg, vagy 
más hatalmasság kiküldött és felhatalmazott, hogy egy 
nyilvános helyen az uralkodó rendeletét vagy határoza-
tát kihirdesse. A hírnökök hangosan kiáltva hívták fel az 
emberek figyelmét: „Halljátok meg mindannyian!” – 
azután következett a király üzenete.  

Tehát amikor az emberek azt hallották: „Halljátok 
meg mindannyian!” – azonnal tudták, hogy ez a hatalom 
hangja, ezért megálltak és figyeltek.  

 
Az Újszövetségben – bár a legtöbb fordításból ez 

nem derül ki – amikor az evangélium vagy az Ige hirde-
téséről van szó, ez a kifejezés szerepel: „kihirdetni” – 
ahogyan a hírnök közhírré teszi az üzenetét.  
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A kommunikáció erejének  
megsokszorozása 

 
 
Manapság a modern kommunikációs technológi-

ák segítségével sokkal szélesebb körben hirdethetjük 
Isten Igéjét, mint ahogy eddig lehetséges volt. Több mint 
ötven éve vagyok bibliatanító és mindig úgy éreztem, 
hogy a Biblia értelmezése és magyarázása a feladatom, 
hogy ezzel segítsek az embereknek az Írás megértésé-
ben. 

Több mint húsz évvel ezelőtt az Úr a szívemre he-
lyezte a „kihirdetést”. Éreztem, arra bíztat, hogy lépjek 
túl a tanítói szolgálaton és kezdjem gyakorolni a kihirde-
tést.  

Az eredmény a rádiós bibliatanítói szolgálatom 
lett, amely 1979-ben Amerikában indult el nyolc állo-
más adásán keresztül. 2002-ben már tíz nyelven sugá-
rozták és ezek az adások együttesen majdnem az egész 
világon hallhatók.  

Lényegét tekintve ez a kihirdetés szolgálata.  
Ez volt a „kulcsige”, amely arra indított, hogy el-

kezdjem a rádiós szolgálatomat:  
 
„Isten Királyságának örömüzenetét az egész  
világon mindenhol hirdetni fogják. Ez minden 
nemzet számára hiteles bizonyíték lesz.  
Csak azután érkezik el a vég.” 

Máté 24,14 
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A jelenlegi korszak nem zárulhat le addig, amíg mi, 
akik Jézus Krisztus egyházához tartozunk és Őróla ta-
núskodunk, el nem végeztük a feladatunkat. Ez a feladat 
pedig az, hogy az evangéliumot hirdessük az egész vilá-
gon és minden népnek tanúskodjunk Jézusról.  

 
Saját tapasztalataimból tudom, milyen hatalmas 

ereje van Isten Igéjének. Amikor egyszerűen, hittel ki-
hirdetjük, a legcsodálatosabb dolgokat végzi el. Emlék-
szem egy amerikai hölgy esetére, akiről igazán el 
lehetett mondani, hogy mindenben szöges ellentéte volt 
a keresztényeknek: marxista és feminista volt, ráadásul 
leszbikus is. Egyszer a dél-kínai tengeren hajózott társa-
ival együtt egy kis hajón. Mikor látták, hogy vihar készü-
lődik, a többiek mondták neki, hogy menjen le a 
fedélközbe, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa meg az 
időjárás-jelentést.  

A hölgy bekapcsolta a rádiót és történetesen ép-
pen az én rádióműsoromat sikerült elcsípnie, amelyet 
Manilából, a Fülöp-szigetekről sugároztak. Amit hallott, 
az elég volt ahhoz, hogy ott rögtön, helyben üdvösségre 
jusson. Azóta teljesen megváltozott, bár éppolyan el-
szánt és radikális maradt – csakhogy most már Isten 
követésében.  

Akkor, ott a hajón nem tanítást hallott, csak egy-
szerűen az Ige kihirdetését – és az Ige ilyen munkát vég-
zett benne.  
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Mózes pásztorbotja 
 
 
Nézzük például Mózes esetét, amikor Isten Izrael 

szabadítójának hívta el! Emlékeztek, hogy Isten megje-
lent neki az égő bokor lángjában és azt mondta, hogy 
visszaküldi őt Egyiptomba, hogy szabadítsa meg népét, 
Izraelt (2 Mózes 4). 

Mózes ekkor nyolcvan éves volt, és már minden 
önbizalmát elvesztette, amely negyvenéves korában 
még megvolt. Ezt válaszolta Istennek: „Miért én, Uram? 
Nem tehetek én semmit. Hogy lennék képes ilyesmire?” 

Isten – a rá jellemző gyakorlatiassággal – azt kér-
dezte tőle: „Mi van a kezedben?”  

Mózes azt felelte, hogy a pásztorbotja – mint 
ahogy akkoriban minden pásztornak ilyen bot volt a 
kezében. Azt hitte, hogy semmi különleges nincs abban 
a botban. De az Úr azt mondta: „Dobd a földre!”  

Mózes le is dobta, s ekkor a bot kígyóvá változott – 
ő meg elfutott a saját botja elől. Másképpen: volt valami 
lehetőség abban a botban, amelyről Mózesnek fogalma 
sem volt, sőt, el sem tudott volna képzelni.  

Azután az Úr ezt mondta: „Vedd föl a farkánál fog-
va!” Akinek volt már dolga kígyókkal, biztosan azt mon-
daná, hogy így soha nem szabad megfogni egy kígyót.  

De Mózes szót fogadott Istennek és a kígyó ismét 
bottá változott. Isten lényegében azt mondta neki (nem 
szó szerint): Most menj és vidd a botodat is, mert ez min-
den, amire szükséged lesz. Az egész feladatodat teljesíthe-
ted ezzel az egy bottal.  
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Ha ettől a résztől kezdve elemezzük a Kivonulás 
könyvét (2 Mózes), láthatjuk, hogy Izrael népének egész 
szabadulása Egyiptomból ennek a pásztorbotnak a köz-
reműködésével történt.  

Valahányszor azt akarta, hogy Isten közbelépjen, 
Mózes kinyújtotta a botját és Isten közbe is avatkozott.  

Ennek az lett az eredménye, hogy Mózes erőszak-
kal kiragadta a fáraó kezéből az Egyiptom feletti ural-
mat.  

Az uralomra való felhatalmazást a Mózes kezében 
lévő bot jelképezte.  

 
Amikor a Vörös-tengernél a víznek szét kellett 

nyílnia, Mózes kinyújtotta botját és a víz kettévált.  
Amikor az egyiptomiak – Izrael fiait üldözve – be-

nyomultak a száraz tengerfenékre, Mózes ismét kinyúj-
totta a botját, és a víz elnyelte az egyiptomi sereget. 
Egyedül a pásztorbotra volt szüksége Mózesnek, hogy 
véghezvigye az egész küldetést, amelyre Isten elhívta.  

 
Igen, éppen arra a botra, amely már régóta a ke-

zében volt, s amelynek korábban nem tulajdonított 
semmi különös jelentőséget. 
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Az Ige és a Szellem együtt 
 
 
Minden egyes, a Bibliában hívő, odaszánt életű ke-

reszténynek van egy ilyen bot a kezében: Isten Igéje.  
Úgy gondolj a Bibliádra, mint az egyetlen eszköz-

re, amelyre szükséged van ahhoz, hogy minden külde-
tést elvégezz, amelyre Isten elhívott!  

 
Mindenekelőtt fel kell ismernünk Isten Igéjének 

hatalmas erejét. A Biblia természetfölötti könyv: erő van 
benne, mint Mózes botjában. Első ránézésre ez nem 
látszik, de mikor igazán megérted, kiderül, hogy az ereje 
határtalan.  

Hadd mutassak néhány részt az Írásból, amely rá-
világít Isten Igéjének erejére:  

 
„Az Örökkévaló teremtette szavával az egeket,  
szája leheletével az égi seregeket.”  

Zsoltár 33,6  
 
A „lehelet” szó a héber eredetiben „ruah”, amely 

szellemet is jelent. Tehát amikor Isten teremtett valamit 
vagy valakit, akkor azt egyrészt a Szava (Igéje), másrészt 
a Szelleme által tette.  

Isten Igéjének és Isten Szellemének – ennek a két 
együttműködő erőnek – köszönheti a létezését minden, 
ami létezik, létezett, vagy még ezután fog létezni. Az Igé-
nek a Szellemmel kell együttműködnie. Azt hiszem, 
ezért írt „leheletet” a zsoltáros, nem pedig „szellemet”.  
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Gondoljuk el, milyen hatalmas erejük van a sza-
vaknak és mégis milyen egyszerűek! Amikor egyszer 
afrikai diákoknak angol nyelvet tanítottam, tanulmá-
nyoznom kellett az elemi hangképzés törvényeit és köz-
ben fölfedeztem néhány érdekes dolgot a beszéddel és a 
hangképzéssel kapcsolatban.  

Tulajdonképpen hogyan is beszélünk? A tüdőnk-
ből kiengedjük a levegőt, vagyis a leheletünket, amely 
keresztülmegy a szánkon vagy az orrunkon, és eközben 
különböző hangok keletkeznek. Ettől függ, hogyan fog 
hangzani az a szó, amit kimondunk.  

 
A lényeg az, hogy beszélni csak úgy lehet, ha köz-

ben kibocsátjuk a leheletünket a szánkból. Lélegzetvétel 
nélkül nem tudunk beszélni.  

Ez arra mutat, hogy Isten is valahogy hasonlóan 
beszél. Amikor kimond egy szót, azt mindig a lehelete, 
vagyis a Szelleme hordozza. Isten Igéje és Szelleme min-
dig együttműködik. Isten Igéje és Szelleme hozta létre és 
tartja fenn a világmindenséget. 

 
Van egy nagyon erőteljes igeszakasz a 2 Péter 3. 

fejezetében, amely három dolgot említ: az Ige teremt, 
fenntart és megsemmisít:  

 
„Isten a szava által teremtette az eget és a földet 
réges-régen, majd a szárazföldet a víz által formál-
ta ki, és a vízből hozta elő. Azután Isten ugyancsak 
vízzel borította és pusztította el azt a régi világot.  
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A mostani eget és földet is ugyanez az isteni szó 
őrzi meg addig, amíg egy napon majd tűzben fog 
elpusztulni. Ez ugyanakkor fog megtörténni,  
amikor az istentelen embereket Isten megítéli  
és elpusztítja.” 

2 Péter 3,5-7 
 
Isten Igéje által jött létre az ég, Isten Igéje tartja 

fenn azt egy ideig, és Isten Igéje által fognak elmúlni is, 
amikor majd eljön az Isten által rendelt ideje. Tehát Is-
ten Igéje teremt, fenntart és megsemmisít.  

Néha, mikor elnézem, hogy az ember milyen zűr-
zavart okozott ezen a bolygón, örömmel tölt el, hogy 
Isten Igéje egy napon majd teljesen meg tudja szüntetni 
ezt a káoszt.  

Isten mindezeket a Szavával viszi végbe.  
Az Igének Isten szájából kell származnia, külön-

ben nem hatékony – ahogyan ezt Ézsaiás 55,10-11–ben 
olvassuk:  

 
„Ahogy az eső és hó leszáll az égből,  
és addig vissza nem tér,  
míg a földet meg nem öntözi,   
termékennyé és gyümölcsözővé teszi,  
hogy magot teremjen a magvetőnek,  
és kenyeret az éhezőnek,  
úgy az én szavam is, amelyet kimondok:  
nem tér vissza hozzám dolgavégezetlen,  
amíg minden tervem meg nem valósítja,  
s mindenben célhoz nem ér.”  

Ézsaiás 55,10-11 
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Vedd észre, hogy Isten azt mondja: „az én szavam, 
amelyet kimondok”, vagyis: „Igém, amikor azt az én lehe-
letem hajtja”. 

 
A 2 Korinthus 3,6-ban Pál azt mondja, hogy „a be-

tű megöl”. Másképpen: az Ige önmagában, lehelet nélkül 
nem ad életet.  

Az Igének és a Szellemnek együtt kell működniük. 
Ha olyan prédikációt tartasz, amelyben rengeteg szent-
írási idézet van, de nincs benne a Szent Szellem lehelete, 
akkor az nagyon „száraz” beszéd lesz. Nem életet, ha-
nem halált eredményez.  

Az Igének és a Szellemnek mindig együtt kell mű-
ködniük.  

 
Azt állítom, hogy Mózes tapasztalata és a miénk 

párhuzamos egymással. Mózes példájából megérthet-
jük, hogyan tehetjük hatékonnyá Isten Igéjét azzal, hogy 
kihirdetjük azt. A kihirdetés által egy adott helyzetre 
alkalmazzuk azt a bizonyos Igét. Ehhez teljes meggyő-
ződés és bátorság szükséges. Ez nem a gyáváknak való!  

Teljes határozottsággal el kell döntened, hogy hi-
szel-e benne.  

Itt Isten Igéjéről van szó! Ha hívő szívvel és szájjal 
mondod ki, akkor az Ige ugyanolyan hatékony, mintha 
maga Isten mondaná, mert Isten Szelleme mondja ki 
rajtad keresztül. Nem szükséges, hogy maga Isten be-
széljen. Ha Isten Szelleme hajtja előre Isten Igéjét a te 
szádon keresztül, az ugyanolyan hatékony lesz, mint 
amikor Isten a szavával létrehozta a világegyetemet.  
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Tanuljuk meg félelemmel tisztelni  
Isten Igéjét! 

 
 
Mi történt először Mózessel? Megijedt. Annyira, 

hogy ledobta a botját a földre és az kígyóvá változott, 
Mózes pedig elfutott tőle.  

Mielőtt az ige kihirdetésében hatékonyan közre-
működhetnénk, előbb meg kell tanulnunk félni Isten 
Igéjétől. Igen, meg kell tanulnunk remegve tisztelni Isten 
szavát!   

 
„Ezt mondja az Örökkévaló:  
„Trónusom a Menny,  
a Föld pedig lábam nyugvóhelye.  
Miféle házat akartok hát számomra építeni?  
Milyen nyugvóhelyet készítenétek nekem?  
Hiszen mindent az én kezem alkotott,  
minden az enyém!— mondja az Örökkévaló. —  
Hanem ez az, akit megbecsülök:  
aki szelíd, megtört szívű, alázatos, szavaimat féli, 
és szívből tiszteli.”  

Ézsaiás 66,1-2 
 
Isten azt mondja, hogy nem tudunk olyan épít-

ményt emelni, amely elnyerné a tetszését, hiszen Ő te-
remtette meg az egész világmindenséget.  

Viszont azt mondja, hogy van valami, amiben ked-
vét leli, ami jóindulatra indítja: „… ez az, akit megbecsü-
lök…”. Más fordításban: „akit respektálok (tisztelek)”.  
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Kit tisztel Isten és kit vesz komolyan?  
Azt, „aki szelíd, megtört szívű, alázatos, szavaimat 

féli, és szívből tiszteli.”  
Tehát, Mózeshez hasonlóan, nekünk is az Isten 

Igéje iránti félelem és tiszteletteljes csodálat legyen az 
első reakciónk!  

Ez manapság nagyon hiányzik a keresztények kö-
zött – messze nem tiszteljük és féljük úgy Isten beszédét, 
ahogyan kellene! Túlságosan ismerős, megszoktuk. 

Könnyedén idézzük és dobálózunk vele, de nem 
mutatunk igazi tiszteletet iránta. Változtatnunk kell 
ezen!  

Hadd mondjak János evangéliuma alapján két 
okot arra, hogy miért kell félnünk Isten Igéjét.  

Az első a János 12,47-48-ban van leírva. Jézus ezt 
mondja:  

 
„Azért jöttem, hogy üdvösséget hozzak  
az embereknek, nem azért, hogy elítéljem őket. 
Ezért nem én ítélem el azokat, akik hallgatják  
a szavaimat, de nem engedelmeskednek nekem.  
Aki visszautasít engem, és nem fogadja el,  
amit mondok, azt bizony el fogják ítélni az utolsó  
napon! De nem én leszek a bírája,  
hanem a szavaim, amelyeket mondtam,  
azok fogják őt elítélni.” 
 
Mindnyájunkat Isten Igéje fog megítélni. Képzeld 

el, hogy ott állsz a mindenható Isten előtt és számot kell 
adnod az életedről! Hiszem, hogy ez így is lesz egy na-
pon.  




