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ISTEN IGÉJE A LÉLEK KARDJA 

 

Lekció: Ef 6,10-17 

Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek 

magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög 

mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, 

hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei 

ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az 

Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent 

leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat 

igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a 

lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel 

mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes 

nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten 

beszéde. 

 

Textus: Zsid 4,12 

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme 

és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait 

és szándékait. 

 

 

Kedves Testvérek! 

 

Ebben a hónapban ünnepeljük 

az ötszázadik évfordulóját a reformációnak, 

  amelynek egyik fő alapelve latinul így hangzik: „Sola Scriptura”, 

    azaz „Egyedül a Szentírás”. 

Úgy is mondhatnánk: Egyedül Isten Igéje. 

A Zsidókhoz írt szerzője is Isten Igéjéről ír, 

s megállapítja róla, 

  hogy Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál. 

 

Ma három pontban arról szeretnék szólni, 

 I) Isten Igéje a Lélek kardja, 

 II) A Lélek kardja egyrészt engem formál 

 III) A Lélek kardja másrészt az ellenség elleni fegyver. 

 

I)  

Pál apostol arról ír, 

hogy Isten beszéde, Isten Igéje kard, a Lélek kardja. 

Jól tudjuk,  

hogy régen a kard volt az egyik legfőbb háborús közelharci eszköz. 

Aztán megjelentek a korszerűbb fegyverek, 

 mint a pisztolyok, puskák, bombák,   

  ma pedig már ún. drónokkal, 

  távolról irányítható kis repülőkkel is képesek harcolni, 

így a kard kiment a divatból. 

Ezért 3 évvel ezelőtt, amikor a tengerparton álló skóciai Culzean kastélyban 

 jártuk a feleségemmel, 

  akkor a falakon az ezernyi kard, amivel régen harcoltak, 

   már csak díszítő elem volt.  

Virágokat, motívumokat raktak ki belőlük. 

De olyan sok volt belőlük, 

 hogy egy egész hadseregnek elég lett volna, 

mivel régen ezzel harcoltak. 

 

S itt felmerül az első fontos kérdés:  

Miért kard az Isten Igéje? 

Azért, mert a hívő élet harc. 

Harc a hitetlenség és a sötétség erői ellen, 

 s a harchoz fegyverre van szükség. 



Mert amint valakit szíven üt, megszólít az evangélium, 

 s felébred a szellemi álomból, 

amivel az ördög elaltatja az embereket, 

egyszer csak látni kezdi az ördög támadásait az életében. 

 

Ezek a támadások a megtérés előtt is ott vannak az életünkben, 

 csak nem látjuk addig, amíg Isten Igéje rá nem világít erre. 

De nemcsak megvilágítja mindezt Isten beszéde, 

 hanem fegyverré is válik a kezünkben, 

amivel Isten oltalmaz és megvéd minket,  

valamint irányt is mutat általa. 

 

Az elmúlt héten elolvastam kedves gyülekezeti tagunk, 

 Tóth-Máthé Miklós művész úr Kálvin regényét, 

  amelynek címe: Számadással Istennek tartozom. 

S amikor olvastam e könyvet, 

amely egyébként az első magyar regény Kálvin életéről, 

az a számomra is meglepő gondolatom támadt, 

hogy úgy tűnik,  

 Kálvin János is emberből volt. 

Számos történelmi dátumot, 

 sok teológiai tanítást tanultam róla a teológián is, 

  viszont nem ismertem Kálvint úgy mint ember. 

S ez a regény Kálvint mint embert hozta közel számomra. 

Hogy milyen volt gyermekként, 

 milyen volt szerelmes férfiként, 

 mennyire összetört, mikor egyetlen fiát párhetesen elvesztette, 

  s később, amikor szeretett hitvesének koporsójánál is 

   meg kellett állnia. 

A regényt olvasva úgy éreztem, mintha én magam is ott lettem volna, 

  közelről személve életét, küzdelmeit. 

Bevallom,  

volt amikor meg is könnyeztem a könyv egy-egy részletét. 

De amit ma mindenképpen ki szeretnék 

a könyv alapján emelni Kálvin életéből, 

  s ami a reformátor egész életének egyik legjellemzőbb tulajdonsága, 

  az az, hogy életét a következő mottóval lehetett ellátni: 

    Számadással Istennek tartozom. 

Nemhiába ez a könyv címe is. 

 

Kálvin nem másoknak,  

 nem embereknek akart megfelelni, 

  hanem Istennek. 

Élete zsinórmértéke pedig ennek megfelelően Isten Igéje volt. 

 

Az imént arról szóltam, 

 hogyha valakit szíven üt, megszólít az evangélium, 

  s felébred a szellemi álomból, 

amivel az ördög elaltatja az embereket, 

egyszer csak látni kezdi az ördög támadásait az életében. 

sőt, az ördög támadásainkat célpontjává válik. 

Isten azonban fegyvert ad a kezünkbe. 

Az Ő Igéjével oltalmaz, megvéd és irányt mutat. 

 

Ez mindenestől igaz volt Kálvin életére is, 

 aki ugyan katolikus családban nőtt fel, 

  és apja eredetileg katolikus papnak is szánta őt, 

ugyanakkor pedig, amikor szíven ütötte őt az evangélium, 

 felébredt a szellemi álomból. 

Nem a vallásos tanokra tekintett már, 

 a hagyományra, s az abból fakadó előírásokra, 

  hanem egyedül Isten Igéjére.   

 

A könyv szemléletesen mutatja be, 

 miként jutott el Isten Igéjének elsődleges  

és kizárólagos voltának felismerésére, 



s aztán miként maradt meg egész életén át 

 egyedül a Szentírás mellett,  

s milyen sok harcban volt része.  

Talán úgy is fogalmazhatnánk, 

 hogy onnantól kezdve,  

  hogy az evangélium fénye szívébe világított, 

harccá vált az élete. 

Mert a hívő élet harc. 

 

Kedves Testvérek! 

 

A hívő élet nemcsak ötszáz évvel ezelőtt volt harc, 

hanem ma is az. 

Az emberi lelkekért való küzdelem Isten és az ördög között 

 ma is gőzerővel folyik. 

Az emberek legnagyobb részét a sátán ma is szellemi álomban tartja. 

Az emberek nagy része ma sem veszi észre, 

 hogy az életük a kárhozat felé menetel.  

 

Az ördög legfőbb célja ma is az, 

 hogy elaltasson minket. 

Hogy még csak észre se vegyük ezt a szellemi háborút. 

Hogy még csak tudomásunk se legyen a harcról. 

Hogy gyerekmesének tartsuk  

az ördög és a pokol létezését.  

 

De amint valaki hallva Isten Igéjét  

felébred e szellemi álomból, 

és rádöbben arra, 

 hogy az élete a kárhozat felé fut, 

Isten Igéje fényt gyújt az ilyen ember lelkében, 

 és rádöbben, mennyire valóságos az a harc, 

  ami Isten és az ördög között a mi lelkünkért folyik, 

és amely küzdelemben szellemi kardként 

 Isten az Ő Igéjét adta nekünk fegyverül. 

 

II)  

Másodszor arról szeretnék szólni, 

    hogy a Lélek kardja egyrészt az én irányomba vág, engem formál. 

Arról olvastunk, 

 hogy az Ige kard, s élesebb mint egy kétélű éles kard. 

Általában a késeknek csak az egyik oldalát szokták kiélezni.  

Ezek egyélű kések, 

 s csak az egyik oldalával tudunk vágni. 

Az Ige azonban élesebb, mint a kétélű éles kard. 

Sőt ha kétélű kardként tekintünk rá, 

képletesen azt is mondhatjuk, hogy nemcsak kifelé vág, az ellenség felé, 

 hanem először befelé kezd el dolgozni. 

Azért, mert amikor meghallom az Igét, 

 az igehirdetést, 

 akkor ez az Ige élő és ható és elhat a szívembe. 

 

Isten beszédéből tudom meg azt, 

 hogy mindaddig kárhozatban vagyok, 

  amíg Jézus vére meg nem tisztít minden bűntől. 

 

Isten Igéje, mint a Lélek kardja előbb rajtam kezd el dolgozni. 

Mert a Lélek az, 

 amely bizonyságot tesz a lelkünkben arról, 

  hogy amit az Ige mond, az igaz. 

Szétválasztja a jót a rossztól. 

Rámutat a bűneinkre. 

Rámutat mindarra,  

 ami elválaszt minket Istentől. 

Rámutat mindarra, 

 amivel a gonosz megkötöz minket. 



S így dolgozik bennünk a Lélek kardja. 

És sokszor ez fájdalmat okoz,  

mert megvág, mert éles. 

 

Pünkösdkor a Szent Lélek által Péter elmondta a sokaságnak,  

 hogy ti öltétek meg Jézust. 

Miattatok halt meg. 

Ti szegeztétek keresztre. 

Az ember nem örül annak, 

 ha tükröt tárnak elé. 

Az emberek azt szeretik, ha dicsérik őket, 

 ha elismerik a teljesítményüket. 

Az Ige azonban rámutat a bűneinkre, 

 mert csak így tud megszabadítani tőlük. 

 

Pünkösdkor is ez történt. 

Amikor Péter igehirdetését hallották,  

azt írja az Ige mintha szíven találták volna őket, 

 s ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól:  

"Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?"  

Péter így válaszolt:  

"Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus 

nevében,  bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 

(ApCsel 2,37-38) 

 

Amikor hallották az Igét, mintha szíven találták volna őket. 

Ez a Lélek munkájának a jele, 

hogy hathatós és élő. Vág. 

Onnan tudjuk, 

 hogy a Szent Lélek munkálkodik bennünk, 

  hogy az Ige személyessé válik. 

Hogy szíven üt. 

Hogy azt érzem, ez pont nekem szól. 

Rólam szól. 

Hogy Isten az Igén keresztül megszólít. Üzen. 

Hogy pont az én élethelyzetemre ad megoldást. 

 

Kedves Testvérek! 

 

Így dolgozik a Szent Lélek, 

Hogy átjár, megtisztít, hogy mint élő vízfolyam, betölt. 

Hogy ezt jobban megértsük, 

 hoztam egy poharat. 

A benne lévő víz a lelkünket ábrázolja. 

Megszületünk. 

A lelkünk még tiszta, ártatlan. 

De ahogy telnek az évek, 

 ahogy felnövünk, egyre több rossz hatás ér minket. 

Egyre több bűn, egyre több szenny kerül a pohárba. 

Egyre több harag, félelem, gyűlölet. 

Egyre több dolog, 

 ami eltávolít Istentől, hiszen Ő szent, és utálja a bűnt. 

A szellemünk pedig egyre több bűntől lesz terhes. 

Az áttetsző tiszta víz egyre inkább elszíneződik. 

Előbb szürkévé, majd feketévé válik. 

Ahogy felnő egy ember,  

 az idő előrehaladtával egyre több bűn kötözi. 

Sokszor szinte csodálkoznak a szülők, 

 hogy mi lett a gyermekükből. 

Hogy az ő kisfiúk, kislányuk a rossz társaságba keveredve  

mivé változott. 

 

De amikor valaki meghallja Isten Igéjét, 

 amikor olvasni kezdi a Bibliát, hallgatni kezdi az igehirdetést, 

        amikor a Lélek elkezd munkálkodni egy ilyen ember életében, 

ahogy a Szent Lélek, mint élő víz elkezd beáramlani ebbe a lélekbe, 



 

Ahogy a tiszta víz belefolyik ebbe a pohárba, 

 úgy egyre inkább újra tisztává lesz a víz, az emberi lélek. 

 

Ez az Igének a munkája. 

A Lélek átjár, megelevenít, 

 leoldja a kötelékeket. 

Leoldja a bűn láncait. 

Jézus vére megtisztít minket minden bűntől a Lélek által, 

s újra tisztává lesz az életünk. 

Mert amikor halljuk vagy olvassuk az Igét, amikor imádkozunk 

 akkor ez történik. 

Isten Lelke lehet, hogy előbb vág is,  

de aztán, mint egy műtétnél jön is történik:  

tisztít, gyógyít, s bekötözi a sebeinket, 

megerősít, divatos szóval: lelkileg méregtelenít. 

Erőt és békességet ad, 

 és… felkészít a harcra. 

 

III)  

Harmadszor beszéljünk arról,  

hogy a Lélek kardjának másrészt az ellenség elleni fegyver. 

Ha Isten Igéjére kétélű kardként tekintünk, 

elmondhatjuk,  

hogy egyrészt a belső éle a hívő ember lelkének irányában működik. 

De a másik éle, a külső éle az ellenség ellen van. 

Egyrészt engem tisztít, 

 rólam vágja le a megkötözöttségeket, engem tesz szabaddá. 

Másrészt viszont az ellenség elleni fegyver is. 

 

Kálvin jól ismerte a Bibliát.  

Prédikátorként is sokkal többet prédikált,  

mint mi, mai lelkészek: hétköznapokon is. 

És pedig olyan terjedelemben, 

 ami legalább négyszerese egy mai vasárnapi délelőtti igehirdetésnek. 

 

Ugyanakkor jogász végzettsége is volt, 

 s Isten Igéjére úgy tekintett, mint betartandó törvényre.  

A regény szemléletesen bemutatja, 

 hogy amikor kiterjesztette a Biblia törvényeit a polgárságra, 

  rengeteg ellensége támadt.  

Csoportosan szidalmazták, 

 Káin-nak csúfolták, 

 volt, hogy még a lakásuk ablakait is kővel betörték. 

De Kálvin mindvégig hűen kitartott a Biblia mellett, 

 s mindvégig hű maradt. 

 

Kedves Testvérek! 

 

Az Igéből tudjuk azt is, hogy az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, 

keresve, kit nyeljen el. (1Pt 5,8) 

Az ördög nem nyugszik bele, 

 hogy vannak olyanok, 

 akik kikerülnek a hatalmából. 

Ő nem mond le olyan könnyen az övéiről, 

 azokról, akik az övéi voltak.  

Egy életen keresztül támad. 

Újra és újra kísért. 

Valóban ezt mondta Isten? 

 Mi van, ha nem igaz? 

Kételyeket ad. El akar bizonytalanítani. 

Újra és újra a legkifinomultabb technikákkal támad, 

 amiket az elmúlt évezredek során volt ideje kifejleszteni. 

És ha mi a saját fegyvereinkkel akarunk vele harcolni, 

 az akaratunkkal, az erőnkkel, 

  akkor esélyünk sincs, mert ő erősebb nálunk. 



És ha mi úgy gondoljuk, 

 hogy megspórolhatjuk az Ige hallgatást, 

elhanyagolhatjuk az Ige olvasását, 

     egyszerre csak azon kapjuk magunkat, hogy legyőzött. 

Hogy a régi kísértések újra gúzsba kötnek. 

Hogy már nem jövünk a gyülekezetbe. 

Hogy már nem Isten erejében bízunk. 

Hány és hány ember fogadta el az Úr Jézust személyes megváltóként. 

Az Ige mag a szívükbe hullt. 

De jöttek az élet nehézségei vagy élvezetei, 

 és kiölték az Igét ezeknek az embereknek a szívéből. 

Ahogy Jézus is mondja a magvető példázatában. 

A kísértések, a gyomok, a tüskék miatt elhalt a magvetés. 

Hányan indultak el úgy, 

 hogy nem vették komolyan a harcot, 

  és az ördög náluknál nagyobb erejét, és elbuktak. 

 

Nekünk tudatosítani kell ezért magunkban, 

 hogy harcban állunk. 

De tudnunk kell azt is, hogy Isten sokkal erősebb, mint a kísértő. 

Isten ereje pedig az Ő beszédében van, az Igében. 

Ezért a mi győzelmünk is az Igében van, 

 a Lélek kardjában. 

Ez tudja legyőzni egyedül az ördög hatalmát. 

A testté lett Ige= Jézus Krisztus, 

 valamint az Írott és hirdetett Ige. 

 

Ezért kell szólni az Igét,  

és ezért kell helyén mondott Igével erősíteni egymást. 

 

Kálvin egész életében ezt tette, 

mert tudta, hogy ahol szól az Ige, 

  ott abból a Lélek kardja lesz. 

És nem tört meg.  

Istennel állt kapcsolatban egész életében. 

 Vele beszélte meg a dolgait, az Ő ítéletére volt kíváncsi. 

Az Ő Igéjét szólta. 

Ezért is sikerült neki, ami első ránézésre is nagyon nehéz feladatnak tűnt,  

 hogy a zűrzavar által uralt Genfből 

 reformációs várost tudott csinálni.  

Sokan azt rótták fel neki, 

 hogy megszállottan kereste a rendet,  

az isteni törvényeket. 

Mert neki a Biblia volt a törvénykönyve 

 és a lelki harcban így végül diadalmaskodni tudott.  

 

Kedves Testvérek! 

Ki az, akin keresztül szól az Ige? 

Rajtunk embereken keresztül. 

Egy hónapja szó volt arról, hogy a kimondott szónak ereje van. 

Ha mi szóljuk az Igét, akkor abból a Lélek kardja lesz. 

Ha mi megvalljuk az Igét, ha mi ezzel erősítjük a másikat, 

akkor ez karddá válik, 

 amit a szellemi világban az angyalok használni tudnak  

  a sötétség erőivel szemben. 

S amikor jön a kísértés, például egy gondolat,   

 ami elkeserít, ami félelmet okoz, 

  akkor Isten Igéje az, a helyén mondott Ige az, 

   ami ezt elveszi a szívünkből, 

és Isten iránti bizalommal tölt el. 

És az ördög így nem tud elbizonytalanítani. 

Nem tud kételyt, félelmet,  

haragot, illetve gyűlöletet adni a szívembe.  

Mert az Ige megvéd ettől. 

 

De ennek az ellenkezője is igaz. 



Amikor valakiből az ördög gondolatai: 

 a csüggedés, a viszály, a gyűlölet, 

  a harag szólalnak meg, 

amikor valaki Isten szent nevét káromolja, és szitkozódik, 

akkor ezzel a sötétség erőinek teremt úgymond fegyvert. 

Ezért olyan veszélyes az, 

 hogy a médiából szinte ömlik ránk mindaz, 

  ami gyűlöletet és félelmet okoz a szívünkben. 

és mocskolja az életünket. 

S az emberek észre sem veszik, 

 hogy egyre inkább szavaikból az élő Ige helyett 

a csüggedés,  

 a kétségbeesés,  

 a vádak, 

 a gyűlölet szólalnak meg, 

s így maguk körül is a sötétség erejét növelik,  

 mert szavaikkal teremtenek. 

 

Nem mindegy, 

 hogy melyik félnek, 

  a sötétség erejének, 

  vagy pedig a világosság angyalainak kovácsolunk fegyvert 

 a szavainkkal. 

Ha mi a világosság fiai vagyunk, 

 akkor fontos, hogy Isten Igéje szóljon a szánkból. 

Ne engedjük ezért,  

  hogy a sötétség ereje megtörjön. 

Zárjuk ki az életünkből mindazt, 

 ami lehangol, 

 ami félelmet, vagy gyűlöletet gerjeszt bennünk, 

  vagy amitől elkeseredünk. 

Olvassuk Isten Igéjét! 

Hallgassuk Isten Igéjét! 

Szóljuk Isten Igéjét! 

 Tanuljunk aranymondásokat. 

Hogy amikor az ördög kísért, 

 akkor tudjunk az Igével válaszolni. 

Úgy, ahogyan a kísértések között Jézus is mindig az Igével válaszolt. 

Amikor 40 nap böjt után megkísértette az ördög és ő azt mondta: 

  „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, 

 hanem minden igével, amely Isten szájából származik." (Mt 4,4) 

 

Kedves Testvérek! 

Használjuk naponta a Lélek kardját, 

 mert ha az Isten Igéjét hallgatjuk és szóljuk, 

az megőriz és megerősít. 

 

Nagyapám példája jutott eszembe, 

 aki 94 évesen hunyt el. 

Lelkész volt, s 90 évesen is  

a napi kijelölt ó és újszövetségi igeszakaszt, 

7 nyelven olvasta. 

Ugyanazokat a szakaszokat, de 7 nyelven:  

héberül, görögül, latinul, angolul, németül, hollandul és magyarul. 

Több órán keresztül tartott, 

 de neki nyugdíjas korában ez volt a napi legfontosabb teendője. 

S ezáltal naponta felvértezte magát. 

 

Kedves Testvérek! 

Olvassuk Isten Igéjét, mert az Ige erőt ad. 

Az Ige kard az ördög támadásaival szemben. 

Jézus szavaival fejezem be: 

Aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mt 24,12) 

Kitartani mindvégig pedig csakis Isten Igéjével tudunk. 

Adja Isten, hogy legyen nagyon fontos számunkra is az Ő Igéje. 

Így legyen. Ámen.  


