
2014. 11. 30. Advent első vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 18. Őszinte Isten-keresésére. 

Lekció: Jeremiás 42, 43: 1 - 7 

Textus: „Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?” Lukács 6:46 

Miért mondjátok 
nekem: Uram, Uram, 

ha nem teszitek, 
amit mondok?

Lukács 6:46 

 
Kedves Testvérek! 

A BOK szerint Jeremiás próféta könyvének a második felé olvassuk ebben az adventi időszakban - remélem 

többen! Jeremiás próféta könyve az életről szól, politikáról, helyezkedésről, döntésekről, gyilkosságokról. A 

félszívűségről szól. JEREMIÁS A FÉLSZÍVŰSÉG KÖNYVE.  

Jeremiás – a félszívűség könyve

Követem is az Urat - meg nem is. 
Engedelmeskedek is neki - meg ellen 
is állok. Úgy teszek, mint aki nagyon 

szereti az Urat, követi, és engedelmes 
- de a valóságban semmiben sem 

akarok engedni, ami az én jól felfogott 
érdekem, amit én gondolok, akarok!

 
Arról, hogy követem is az Urat - meg nem is. Engedelmeskedek is neki - meg ellen is állok. Úgy teszek, mint 

aki nagyon szereti az Urat, követi, és engedelmes - de a valóságban semmiben sem akarok engedni, ami 

az én jól felfogott érdekem, amit én gondolok, akarok! Márpedig mi rendszeresen szembekerülünk Ővele - 

ez az Isten szeretete, hogy meglássuk a bűnt, és engedjünk Neki. Aki nem enged Neki, annak a hit csak egy 

színjáték. Megy a magam feje után - és vallásossága is csak azért van, hogy igazolja önmagát. CSAK AZ 

ENGEDELMES HISZ - ÉS CSAK A HÍVŐ ENGEDELMES. 



 
Az adventi, érkező király és megváltó első kérdése hozzánk, hogy önvizsgálatra hív: engedelmes vagyok-e 

Istennek? Miben? Abban, amit igéje és Lelke által egyértelműen kijelentett számomra.  

A VÁLASZTÁS LEHETŐSÉGE A LEGNAGYOBB HATALOM, AMIT ISTEN A KEZÜNKBE ADOTT! 

 
Jeremiás könyve 34. résztől kezdődik egy történeti beszámoló. Babilónia királya körbezárja Jeruzsálemet. Isten 

igéje a prófétán keresztül jelen van a városban. Ige: „hirdessék ki a rabszolgák felszabadítását” - az elengedés 

törvénye értelmében minden hetedik évben felszabadítás. Felszabadították - aztán visszavették. „Ti nem 

engedelmeskedtetek nekem igazán, amikor szabadulást hirdettetek: ember az embertársának és felebarátjának”. 

(Jer. 34:17) Félszívűek maradtak - akkor is, amikor szorult a hurok. Jeremiás lediktálta jövedöléseit - a király 

elégette. Jeremiás lediktálta újra. „Egyszer Cidkijjá király elküldött Jeremiás prófétához ezzel az üzenettel: 

Imádkozz értünk Istenünkhöz, az Úrhoz!” (37:3) Akkor fellélegeztek - Egyiptom miatt. Egy időre. Jeremiás 

prófétálta: „Ne áltassátok magatokat!” A káldeusok visszatérnek - nem kérdezgetni kell állandóan Istent, 

újra és újra, hanem tenni, amit mond! A felszabadult vároból Jeremiás ki akart menni a birtokára - elfogták, 

hogy a káldeusokhoz akar átszökni. Börtönbe vetették. „Ott kellett maradnia Jeremiásnak sokáig.” Aztán 

Cidkijjá király titkos tárgyalásai Jeremiással: „Van-e mondanivalója az Úrnak?” (37:17) Kétszer is. Vágyott az 

igére - de nem engedett neki. A káldeusok visszajöttek - az ige beteljesedett. Jeremiás azt hirdette, hogy az 

marad meg, aki átszökik a káldeusokhoz. Erre a főemberek egy sáros ciszternába dobták. Etióp Ebed-Melek 

szólt érdekében a királynak, és ő húzta ki onnan. Második titkos tárgyalás: „A KIRÁLY ÍGY SZÓLT 

JEREMIÁSHOZ: Akarok valamit kérdezni tőled, de ne titkolj el semmit előlem! Jeremiás így válaszolt 

Cidkijjának: Ha kijelentést mondok neked, biztosan megöletsz, ha pedig tanácsot adok, nem hallgatsz rám. 

Ekkor titokban megesküdött Jeremiásnak Cidkijjá király: Az élő Úrra mondom, aki az életet adta nekünk, hogy 

nem öletlek meg, és nem adlak az életedre törő emberek kezébe! Jeremiás ezt mondta Cidkijjának: Így szól az 

ÚR, a Seregek Istene, Izráel Istene: Ha van bátorságod kimenni a babilóniai király vezéreihez, akkor életben 



maradsz, és nem perzselik föl ezt a várost sem; életben maradsz házad népével együtt. De ha nem mégy ki a 

babilóniai király vezéreihez, akkor ez a város a káldeusok kezébe kerül, és fölperzselik. Te sem menekülsz meg a 

kezükből! De Cidkijjá király ezt felelte Jeremiásnak: Aggódom, hogy a káldeusokhoz átpártolt júdaiak kezébe 

adnak, és azok gúnyt űznek belőlem. Nem adnak! - szólt Jeremiás. Hallgass az ÚR szavára, amelyet most 

mondok neked, akkor jól jársz, és életben maradsz! 
21

De ha nem akarsz kimenni, megmutatta nekem az ÚR, 

hogy akkor mi történik: Kivisznek minden asszonyt, aki itt maradt a júdai király palotájában, a babilóniai király 

vezéreihez, és akkor ezt mondják az asszonyok: Megcsaltak, hatalmukba kerítettek legjobb barátaid. És amikor 

lábad ingoványba merült, ők cserbenhagytak! Feleségeidet és fiaidat is mind kiviszik a káldeusokhoz. Te sem 

menekülsz meg kezükből, hanem elfognak, és a babilóniai király kezébe adnak; ezt a várost pedig fölperzselik. 

Cidkijjá ezt mondta Jeremiásnak: Senkinek sem szabad megtudnia ezeket a dolgokat, mert különben meghalsz!” 

(38:14-24) 

TEDD FEL MAGADBAN EZT A KÉRDÉST: MIT TARTASSZ ÉRTÉKESEBBNEK, A 

BIZTONSÁGODAT, VAGY A HITEDET?  

 
Cidkijjának végig kellett néznie, ahogyan lemészárolják a családját - majd megvakították! Mert nem 

engedelmeskedett az Úrnak! Mert félt engedelmeskedni! Mert inkább a saját eszére támaszkodott!  

Jeremiás életét azonban megkímélték, a káldeusok teljes szabadágot adtak neki, sőt az etióp Ebed-Melek életét 

is, aki Jeremiást segítette. Beteljesedtek az Úr igéi Jeremiás által. Mindig beteljesedtek! A Káldeusok 

kineveztek egy zsidó helytartót - de azt honfitársai meggyilkolták. Ezek vezére elment Jeremiáshoz és kérdezte, 

hogy mi az Úr akarata - ezt a hosszabb igeszakaszt olvastam fel a prédikáció előtt. Az Úr nagyon szeret! 

Kegyelmes Isten! Még mindig elmondta az igét - szolgáján keresztül - de ők nem hallgattak rá - elmenekültek 

mégis Egyiptomba - Egyiptomot pedig Babilónia leigázta. Ezek történelmi tények! És benne az Isten igéje ott 

van jelen! Mert bűnei ellenére se hagyja el Isten az Ő népét! Ellenszegülései, rossz döntései ellenére sem. Még 

akkor sem, amikor azoknak, mindnek megvannak a maguk rossz következményei: szenvedés, gyász, fájdalom, 

sírás, békétlenség. Isten mindig jön, és mondja! Tedd azt és élsz! Bízd rá magad!  



KERESZTYÉNNEK LENNI NEM AZT JELENTI, HOGY HÁTRADŐLÜNK ÉS VÁRJUK, HOGY ISTEN 

MAJD MEGLENGETI A VARÁZSPÁLCÁJÁT, NEKÜNK MEG SZÁNKBA REPÜL A SÜLT GALAMB. 

 
Azt sem jelenti, hogy Isten majd mindig igazat ad nekünk, és amit mi kitalálunk, azt támogatja! Nem! Hanem 

azt várja el, hogy amit ő mutat, mond, indít - azt kövessük!  

ISTENT KÖVETVE LEKERÜLHETÜNK SOK ROSSZ KANYART!  

 
Erről szól Jeremiás könyve! Ehhez viszont hit kell és engedelmesség! „AZ AZ ISTEN IRÁNTI SZERETET, 

HOGY PARANCSOLATAIT MEGTARTJUK, AZ Ő PARANCSOLATAI PEDIG NEM NEHEZEK”. (János 

5:3)  

 



Nem lett volna nehezebb kimenni a káldeusokhoz, mint elmenni Egyiptomba. Soha nem nehezebb Istennek 

engedni, mint az ördögnek. Persze, mindenképpen harc, belső harc - de aki szereti Istent, elfogadta Isten 

szeretetét, annak ez a harc egyre könnyebb! A HIT BIZALOM ÉS ENGEDELMESSÉG!  

 
Ez hiányzik Jeremiás próféta könyvében az Isten választott népének életéből. Mert ha nincs bizalom és 

engedelmesség - akkor nincs hit. Akkor halott eszmerendszer, szép vagy unalmas szokások - de nem az élő 

Istennel való közösség! A LELKI ÉLETBEN A SIKEREKHEZ EL KELL TUDNI ENGEDNI A 

KEZÜNKBŐL A VÉGKIMENETELT, ÉS ENGEDNI, HOGY ISTEN LÉPJEN AZ ÉRDEKÜNKBEN.  

 
Még azt is elmondta az Isten Jeremiáson keresztül, hogyan támaszt jóindulatot a kálkeusokban - ritkán szokott 

ilyen részletes kijelentéseket adni - mégsem hallgattak rá! Keresték Istent - de nem igazán, nem teljes szívvel, 

hanem csak félszívvel! ISTEN SOHA NEM VÁLTOZIK - MEGTANULTAD-E MÁR FELISMERNI A 

HANGJÁT - és engedelmeskedni neki?  

 



Advent - az Úr érkezése! Az Úr nem a karácsonyi hangulatban érkezik meg hozzánk - hanem engedelmes 

szíveinkbe! ISTENEK, KÉRLEK, NYISD KI AZOKAT AZ AJTÓKAT, AMELYEKNEK NYITVA KELL 

LENNIÜK, ÉS ZÁRD BE AZOKAT, AMELYEKET EL KELL, HOGY HAGYJAK!  

 
Végül szeretném felmutatni Jeremiás szolgálatát, hitét! A HAZUGSÉG NEM LESZ IGAZSÁG… CSAK 

AZÉRT, MERT A TÖBBSÉG ELFOGADJA.  

 
Jeremiás húséges maradt elhívó Urához és szolgálatához! Mert az Úrban volt. Elrejtve az Úrban! Csodákat élt át 

- igéi beteljesedését, vezetést; úgy is, hogy rengeteg próbán vitte át az Úr. De ő hirdette és élte át, egyre 

mélyebben, egyre igazán: „ÉN MAJD BEKÖTÖZÖM ÉS ORVOSLOM SEBEIT, MEGGYÓGYÍTOM ŐKET, 

ÉS MEGMUTATOM NEKIK: MILYEN KINCS AZ IGAZI BÉKE. (Jeremiás 33:6)  



 
NEM FONTOS TUDNUNK, MI FOG TÖRTÉNNI HOLNAP. CSAK ARRA VAN SZÜKSÉGÜNK, HOGY 

TUDJUK: Ő VEZET MINKET, ÉS KEGYELMET TALÁLUNK, AMIKOR SZÜKSÉGÜNK VAN RÁ.  

 
 

MA REGGEL, AMIKOR FELÉBREDTÉL, ISTEN ADOTT NEKED MÉG EGY LEHETŐSÉGET ARRA, 

HOGY HIBÁIDAT KIJAVÍTSD ÉS TANULJ TAPASZTALATAIDBÓL. ÉLJ VELE. Más szóval: légy 

engedelmes!  

 



 

Hogy te is elmondhasd a Zsoltárossal: TE VAGY AZ OLTALMAM, MEGÓVSZ A BAJTÓL, 

KÖRÜLVESZEL A SZABADULÁS ÖRÖMÉVEL. Zsolt. 32:7  

 
 

 

Az Úr Jézus Krisztus példát adott engedelmességből. Mindhalálig engedelmes volt - mégpedig a kereszthalálig. 

Jeremiás őt ábrázolta ki hit által. Te is, és én is erre hívattunk el, hogy őt ábrázoljuk ki - ezért róla neveznek el 

minket: Krisztusiak, Krisztushoz hasonlók. Legyen igaz ránk! Minél inkább igaz, annál inkább van Advent - 

az Úr érkezése! 

BÍZZÁL AZ ÚRBAN TELJES SZÍVVEL ÉS NE A MAGAD ESZÉRE TÁMASZKODJÁL! MINDEN 

ÚTADON GONDOLJ RÁ ÉS Ő EGYENGETNI FOGJA ÖSVÉNYEDET! (Példabeszédek 3:5-6) 

Bízzál az ÚRban teljes szívből, 
és ne a magad eszére 
támaszkodj! 6Minden 

utadon gondolj rá, és ő 
egyengetni fogja 

ösvényeidet.
Példabeszédek 3: 5 -6 

Ámen 


