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AZ ÚR SION SZABADÍTÓJA 
 

Olvasandó (lectio): Zsolt 76 
Alapige (textus): Zsolt 76,2  
Ismerik Istent Júdában, nagy az Ő neve Izráelben. 
 
 
Imádkozzunk!  
Kegyelmes Urunk! Köszönjük Neked, hogy ma is összegyűjtöttél 

bennünket, és szólni akarsz hozzánk. Fékezd meg bennünk a haragvó 
embert, engedd, hogy gondjaink, indulataink, fájdalmaink, örömeink 
elcsituljanak bennünk, és Rád tudjunk figyelni. Kérünk, nyisd meg a 
szívünket a Te Igéd előtt. Áldd meg Igéd hirdetőjét, és bennünket is, hogy 
amit általa el akarsz mondani nekünk, azt megértsük, szívünkbe tudjuk 
fogadni, és dicsőíthessünk Téged beszédünkkel, énekünkkel, 
cselekedeteinkkel, egész lényünkkel. Legyen velünk a Te Szent Lelked, és 
adjon Benned való növekedést mindnyájunknak, aki itt, a Te 
templomodban most előtted állunk vagy a távolból interneten hallgatjuk 
üzenetedet. Vezess és taníts bennünket a mai napon, és mindvégig, egész 
életünkben.  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. 

Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság 
nincsen. (Zsolt 32,1-2)  
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Igehirdetés  
Kedves Testvérek!  
Ez a zsoltár nem szól másról, mint Isten nevének a dicséretéről. 

Arról, hogy milyen hatalmas az Úr, a Sion szabadítója.  
A zsoltár megírásának körülményeit nem ismerjük pontosan, csak 

következtetni tudunk arra, hogy egy fényes győzelem után íródhatott, 
amikor Isten népe úgy ismerte meg Istent mint szabadító győztes Urat. A 
győzelem után a nép örvendezett, hogy milyen hatalmas Istenük van és 
hálát adott ebben a zsoltárban is.  

 
A felolvasott Ige így kezdődött: Ismerik Istent Júdában, nagy az Ő 

neve Izráelben. 
 
Meg is maradtam ennél az első igeversnél, ennél a gondolatnál. Hogy 

is van ez? Egy kis lelki ének zsongott bennem: „Megismerni téged az az 
örök élet, az az igaz örök boldogság, téged megtalálni, mindig veled járni 
és Tebenned elrejtőzni a mennyország”. Azután így folytatódik: 
„Megismerni jobban, amíg a szív dobban, megismerni égi lényedet…”. 
Mert hogy valójában így van, aki Istent igazán megismeri, az az ember 
megtalálta magát a boldogságát, az élete értelmét, megtalálta az örök életet. 
Mert ha az Istent igazán megismerjük, akkor lehetetlen nem rábízni 
magunkat mindenestül.  

Ezért nagy kérdése az életünknek, hogy milyennek ismertük meg 
az Istent, mennyire ismeretes az ő neve közöttünk? Nékünk milyen 
Istenünk van?  

Isten olyan Isten, aki kijelenti magát számunkra kegyelmesen, még 
ha egy-egy helyzetben azt is éljük át, hogy Ő rejtőzködő Isten.  

Alapjában véve az jellemző rá, hogy Ő közelít hozzánk, Ő mutatja 
meg egy-egy arcát előttünk. Ha nem így lenne, mi nem ismerhetnénk meg 
Őt. Nem úgy áll a helyzet, hogy nekünk embereknek kell feltornázni 
magunkat Hozzá, egy életen át fáradhatatlanul keresni Őt, és vagy sikerrel 
járunk vagy nem – hanem fordítva van. Isten jelenti ki magát, Isten az, aki 
szól hozzánk, Ő az, aki megteremtett, megformált, elválasztott magának, és 
Ő az, aki folyamatosan cselekszik körülöttünk, bennünk, értünk. De olyan 
jó, hogy nem az a helyzet, hogy vagy sikerül megtalálnunk Istent, vagy 
nem. Hanem Isten folyamatosan azon van, hogy mi Őt igazán 
megismerjük. 

Ő az, aki annyira szeretett minket, és annyira közel jött hozzánk, 
hogy emberi testet öltött magára Fiában, Jézus Krisztusban. Életünknek 
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vannak pontjai, szakaszai, amikor más-más oldalát mutatja meg nekünk. 
De mindannyian megismerhetjük Őt. (vö. Jn 1,14)  

 
Most nézzük ebből a zsoltárból, milyennek ismerhetjük Őt, milyen az 

Isten?  

1. Először is: olyan Isten, aki együtt lakik az Ő népével. (vö. Mt 
1,23) A görög istenek fenn laktak az Olympos csúcsán, néha nagy 
kegyesen, ha olyan kedvük volt, alászálltak az emberek közé. De nagy volt 
a közbevettetés, ember sem érhetett fel az isteneikhez. A mi Istenünk nem 
ilyen szeszélyes, gőgös Isten, hanem lelalázkodott erre a földre, 
belealázkodik emberi szavakba. Gondolok arra, ami most itt történik: az 
igehirdetésre, hogy gyarló emberi szavak által közelít az Isten, vagy 
bizonyságtételeinkre, vagy akár a Szentírásra is, amiben lehet találni 
hibákat, fordítási eltéréseket, de attól az még az Isten szava marad, ami 
rendíthetetlen.  

Itt úgy is megjelenik a népéhez közelítő Isten mint Aki a hajlékát 
odahelyezte a népe közé, Sálembe. Tudjuk, hogy Sálem (a későbbi 
Jeruzsálem) a Sionban van, ezért megközelíthető Isten. Nem lehetetlen 
vállalkozás Őt megszólítani, Őhozzá elmenni.  

Salamon volt az, aki a felépítette Jeruzsálemben a Templomot, és 
Isten rendje szerint elhelyezte benne a frigyládát a Sion hegyénél. Nem is 
olyan régen olvashattuk a bibliaolvasó kalauzunk szerint Salamon 
templomszentelési imádságát, melynek kapcsán elhangzik újra az az ígéret, 
amit Isten még a Sion-hegy lábánál táborozó Izraelnek adott Mózes 
idejében: Én az Izrael fiai között lakozom, és nekik Istenük leszek. És 
megtudják, hogy én, az Úr vagyok az ő Istenük, aki kihoztam őket 
Egyiptom földjéről, hogy közöttük lakozhassam, én az Úr, az Ő Istenük. 
(2Móz 29,45-46) 

Olyan nagy ajándék, olyan jó nekünk, hogy ez így van, mert így 
megvan a naponkénti lehetőségünk, hogy rátaláljunk, hogy hallgassuk Őt, 
és hogy egyre többet és többet ismerjünk meg Őbelőle.  

Tehát az Isten ismerete mindig ilyen felülről alászálló, ránk találó, 
minket lefegyverző ismeret. Igazából tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus az, 
aki alászállt, aki Sálem királya, a békeség fejedelme.  

2. Másodszor: Ő győztes Úr. Abban a korban az volt a szokás, 
hogy amikor legyőztek egy ellenséges hadsereget, akkor a zsákmányt, a 
harci eszközöket, kézívet, pajzsot, szablyát stb. bevitték a templomba, 
mintegy demonstrálva: „Uram, ezt te cselekedted. A Te erőddel adtál 
győzelmet, mi csak segédeid voltunk. Mi csak Rád figyeltünk, de az 
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ellenséget Te győzted le. Itt van minden előtted! A győzelem a Te 
érdemed! Miénk csak orcánk pirulása.” Ott látványosan összetörték a 
fegyvereket Isten színe előtt.  

Az ellenség valóságos ellenség, ma is: az ördög és minden serege. 
Szellemi hatalmak környékezik meg az embert, annál inkább, minél inkább 
az Istenhez tartozik, hogy a biztos kőszikla-alapról letaszítsák. Céljuk a 
rombolás, életünk minden színterén.  

Hol érzékeljük ezt a támadást, hol meg érzéketlenek, tompák 
vagyunk rá, és fel sem fogjuk, hogy mi történik velünk. Megrémíthet ez az 
ellenséges erő, sőt meg is kötözhet, lebéníthat minket ereje és fölénye. De 
mivel Isten győztes Úr, ha Ő az Istenem és hozzá húzódom minél 
közelebb, akkor ott a gonosz egészen bizonyos, hogy erőtlenedni fog. 
Fegyverei összetöretnek, a hamis nyelvek megnémulnak, a rosszindulat 
elcsitul, az ütésre mozduló kéz megbénul. Lehet, hogy volt már ilyen 
megtapasztalásunk is, hogy Isten hogyan cselekedte ezt.  

Emlékszem egy rosszindulatú bácsira, akit nehéz volt elhordoznom. 
Élete végén az Isten betegséget adott rá, amiben szinte összetörte az ő 
konok természetét. Nem kívántam neki rosszat, Isten végezte ezt el a maga 
idejében. De olyan jó volt látni, hogy ebben az összetörettetésben Isten 
adott még neki lehetőséget arra, hogy változzon. 

Isten cselekedte ezt. És így bízhatunk Benne. Úgy tekinthetünk a 
támadásokra, hogy nem kell félnünk, mert a mi Istenünk győztes Úr. És ha 
Benne vagyunk elrejtőzve, akkor a támadások nem is minket érnek. Akkor 
érhetnek, ha még nem vagyunk igazán Benne, ha még nem kértük az Ő 
védelmét, ahol még ott van valamilyen bűn, ahol sebezhetők vagyunk. Jó 
ezt is elrendezni mindig Vele, hogy Uram, hadd legyek egészen Benned. 
Mosson meg a Te drága véred. 

Nem mi vagyunk a győztesek, de lehetünk a Győztes oldalán. Ezen 
az oldalon mindig átélhetjük a szabadulást, Vele együtt. Azt a csodát, hogy 
lehullnak rólunk is a kötelékek, hogy erőtlenedik a gonosz. Isten erre 
bármikor képes az életünkben, sőt nagyobb kitekintésben: a történelemben, 
a népek életében is. Ha valamit megenged, az nem azért van, mert erőtlen 
annak megsemmisítéséhez, hanem okkal vár. De mindig azért, hogy 
könyörüljön rajtunk. Mert az utolsó szót mindenképpen Ő fogja 
kimondani, az Ő kezében van az ítéletünk is. A mi részünk az, hogy 
ragaszkodjunk ehhez a győztes Úrhoz, ne távozzunk el a közeléből egy 
pillanatra sem. Semmiképpen ne szolgáltassuk ki magunkat idegen 
hatalmaknak, mert akkor veszíteni fogunk.  

Megerősödni viszont úgy fogunk, hogyha az Ő fegyvereit öltözzük 
fel, azokat, amelyekről Pál apostol az Efézusi levélben beszél. Mert 
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védettségünk ezen a módon lehetséges. Járva naponta az Úr szeretetében, 
derekunkat körülvéve igazsággal, felöltözve a megigazulás páncéljába, 
lábunkon a békesség sarujával, felvéve a hit pajzsát, és az üdvösség 
sisakját. (vö. Ef 6,11-17) 

Hallgatva ezt a zsoltárt erősödhet bennünk a dicséret: milyen jó, 
hogy ilyen Istenünk van! Ragyogó, felségesebb, mint a zsákmányadó 
hegyek. (vö. vers 5) 

3. A harmadik dolog, amiről beszél a zsoltár, hogy Isten a mennyei 
Bíró. Ő tesz igazságot mennyen és a földön egyaránt. A mennyei Bíró 
haragja előtt nem állhat meg senki sem. Több vers is sorolja: dorgálásától 
megzsibbad a szekér és a ló (lásd: Károli-féle fordítás). Az Isten félelmetes 
Isten is, rettenetes az Ő kezébe esni. Jaj a bűnös embernek, ha Ő ítél! De 
ismerhetjük azt az újszövetségi igét is, hogy ha mi magunk ítélnénk meg 
önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. (1Kor 11,31) 

Jó, hogy ezt mi is megtehetjük – de ezt is csak az Isten segítségével. 
Ott a mennyben a nagy ítélőszék előtt fogunk megállni mindnyájan: Isten 
lesz a bíránk. (vö. Zsid 9,27) De lesz szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus 
Krisztus, aki rólunk kereszthalálával az ítéletet elvette. A vádló is ott lesz, 
aki meg előhoz mindent, még azokat a bűnöket is, amik csak szívünkben 
fordultak meg gondolat formájában és nem lett belőle bűnös cselekedet. 
Milyen jó lenne, akkor tisztán megállni Őelőtte! Milyen jó lenne akkor ott 
nem remegni, hanem bízni abban, hogy van Szószólónk, hogy nem kell 
félnünk az ítélettől. S hogy nem lehetetlen az, hogy Ő felment bennünket, a 
Krisztus által. (vö. 5,24) 

A hívő ember számára vigasztalás az is, hogy Isten fog ítélni és ezt 
nem adta ki a kezéből. Valóban, jaj lenne nekünk, ha az ellenségünk ítélne. 
De így tudhatjuk, hogy az ítélet igazságos lesz és jogos, de ugyanakkor 
kegyelmes és irgalmas is. Ítéletében megmutatja hatalmát a népeknek. 
Erről beszél a zsoltár 5 verse is: Megismerik Őt a nemzetek, mert 
kénytelenek lesznek beismerni, hogy milyen hatalmas Ő, nem tehetnek 
ellene semmit sem. Ha valamit Ő kimondott, akkor az egészen biztosan 
úgy is lesz, hiába ágálunk ellene bármit is. Mert Neki senki nem parancsol. 
Mert az ítéletkor a bíró a legfőbb hatalom. Amikor ítél, mindenkinek látnia 
kell, hogy vele nem lehet játszani. Egy darabig enged minket kifutni, 
engedi felnőni a gonoszt. De tudhatjuk, hogy az emberi hatalomnak, a 
zsarnokságnak véget vet egykor.  

Akik Isten mellett vannak, azoknak nincs félnivalójuk, mert ítélete 
nem ellenünk, hanem mellettünk, a javunkra lesz. Haragját – tudhatjuk – 
kitöltötte a golgotai kereszten. Igazsága ott az volt, hogy engedte 
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helyettünk szenvedni és meghalni az Igazat, az Ártatlant. De harmadnapra 
feltámasztotta Őt a halottak közül. Megengedte ezt az igazságtalanságot, 
mert ez munkálta a mi üdvösségünket és az Ő dicsőségét is. Vigasztaló 
lehet számunkra, hogy ez így van a mai napig is. Ha valamit enged, azt 
azért teszi, hogy ezzel is az Ő dicsőségét munkálja. Ez csendül ki a zsoltár 
igéiből. Nem nekünk kell igazságot tennünk, mert fellebbezhetünk a 
mennyei Bíróhoz, Aki egy napon biztosan igazságot tesz. Az alázatosakat 
felmagasztalja, a kevélyeket pedig megalázza.  

4. Végül nézzük meg, hogy mit tanácsol nekünk ez a zsoltár: ha 
ilyen Istenünk van, akkor hogyan éljünk? Milyen következményekkel 
jár ez a gyakorlatban? Mert következményekkel jár, hogy ki a mi Istenünk, 
kinek tartjuk őt az életünkben? A tanács így szól a zsoltár végén az új 
fordítás szerint: Tegyetek fogadalmat Isteneteknek, az Úrnak, és 
teljesítsétek, ti, akik körülötte vagytok. Vigyetek ajándékot a Félelmetesnek, 
aki megtöri a fejedelmek büszkeségét, és félelmet kelt a föld királyaiban! 
(vers 12-13) A tanács tehát kettős: szól a híveknek és a pogányoknak 
egyaránt. Mit tegyen az Ő népe? Vigyen neki ajándékot. Mire gondolhat a 
zsoltáríró? Mit vigyünk Istennek, amikor övé minden ezen a földön? 
Vigyük eléje a zsákmányt? Bár ez sem könnyű, gondolok például Saul 
király cselekedetére, aki nagy győzelmet élt át Istennel és mégsem tudta 
megtenni, hogy Istennek szentelje a hadisarcot. Ott hangzik el Sámuel 
próféta szájából, hogy mi az ember teendője: Bizony, többet ér az 
engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél! (1Sám 
15,22) 

Tehát az az igazi áldozat, ha engedelmeskedünk Istennek. Bölcs 
ember az, aki megpróbál engedelmeskedni Istennek. Ezzel elismerem Isten 
fennhatóságát az egész életemre nézve. De nemcsak egyes 
cselekedeteimben engedelmeskedem neki, hanem az egész életemet adom 
át a Hatalmas kezébe, hogy tegyen vele azt, amit csak jónak lát. Itt van az 
egész időm: Te oszd be! Itt van az egész pénzem – nemcsak egy rész 
belőle ott, a perselyben –, s kérlek, hogy Te gazdálkodj vele. Mert mi nem 
vagyunk olyan bölcsek, mint Ő. Mert mindent odatehetek a kezébe. Egy 
imádságban elmondom neki, hogy rendelkezzen velem: Itt vagyok, küldj el 
engem! (vö. Ézs 6,8) Vagy amit Pál apostol mond megtérésekor: Mit 
tegyek, Uram? (ApCsel 22,10) Isten majd tovább is vezet minket ezen a 
keskeny úton, aminek nyomán egyre jobban megismerhetem, és egyre 
inkább dicsérhetem Őt.  

A hitetleneknek pedig hogyan is hangzik a tanács? Hogy ne várják 
meg, amíg Isten összetöri őket; jobb, hogyha ezt önként tudják megtenni. 
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Rossz látni életeket, akik tulajdonképpen így vergődnek, mert nem akarják 
megadni magukat Istennek. Régen élhetnének boldogan, szabadon, de 
nem, mert makacsul ragaszkodnak erősségeikhez. Hogy ezt jobban tudják, 
jobban gondolják még az Istennél is. Vagy meg akarnak maradni 
valamilyen bűnben, amiből nem akarnak engedni. Isten azt mondja, hogy 
engedjünk Neki mindenben. Adjunk Neki mindent, hogy azután az Ő 
kezéből tudjuk venni drága ajándékait is. 

Ámen. 
 
 
Imádkozzunk!  
Dicsérünk és magasztalunk Téged, hatalmas Isten azért a nagy-nagy 

szeretetért, amivel lehajoltál hozzánk, amivel láttad a mi elesett voltunkat, 
és nem undorodtál meg tőlünk, hanem jöttél és szólsz. S hogy Te vagy az, 
aki felemel és meg tud tisztítani minket a Krisztus által. Köszönjük Neked 
ezt a csodát, ha elvégezted és végzed az életünkben, hiszen mi nem 
vagyunk arra méltók, hogy Veled lakozzunk, de mégis megtehetjük 
olyannyira, hogy egészen közel légy hozzánk, életünk középpontjában. 
Segíts, hogy így lehessen. Segíts, Urunk, hogy innen kilépve ne 
feledkezzünk meg arról, hogy ki vagy Te nekünk: hogy Te vagy a mi 
Szabadítónk, hogy Te vagy a Győztes, akivel járhatunk, Aki elé letehetjük 
minden vélt vagy valós erősségeinket is, hogy Te szenteld meg azokat. 
Köszönjük, hogy nincsen olyan kőfal, amit Veled ne tudnánk átugrani, 
hogy nincsen olyan támadás, amellyel szemben ne tudnánk megállni 
Veled. Bocsásd meg, amikor mégis elbukunk, amikor nem vesszük 
komolyan a kísértéseket, és azt gondoljuk hamisan, hogy meg tudunk állni 
a magunk erejéből. És bocsásd meg, Urunk, makacsságainkat is. 
Köszönjük azt, hogy Te tudsz mindezekből kihozni minket, és köszönjük 
azt, hogy minden ilyen esetben azt élhetjük át, hogy jobban és jobban 
ismerünk és szeretünk Téged. Eléd visszük, Urunk, gyülekezetünk 
gyászolóit: könyörülj rajtuk. Könyörülj, hogy ebben a nehézségben is 
Téged ismerjenek meg mint vigasztaló Atyát. És Te tudod, Urunk, hogy mi 
minden vár ránk ezen a héten. Segíts, hogy a Te kezedet fogva menjünk 
majd végig azon az úton, amit Te adsz elénk. És kérünk, hogy áldd meg 
most a csendben elmondott imádságainkat is. 

Ámen. 


	Tehát az az igazi áldozat, ha engedelmeskedünk Istennek. Bölcs ember az, aki megpróbál engedelmeskedni Istennek. Ezzel elismerem Isten fennhatóságát az egész életemre nézve. De nemcsak egyes cselekedeteimben engedelmeskedem neki, hanem az egész életemet adom át a Hatalmas kezébe, hogy tegyen vele azt, amit csak jónak lát. Itt van az egész időm: Te oszd be! Itt van az egész pénzem – nemcsak egy rész belőle ott, a perselyben –, s kérlek, hogy Te gazdálkodj vele. Mert mi nem vagyunk olyan bölcsek, mint Ő. Mert mindent odatehetek a kezébe. Egy imádságban elmondom neki, hogy rendelkezzen velem: Itt vagyok, küldj el engem! (vö. Ézs 6,8) Vagy amit Pál apostol mond megtérésekor: Mit tegyek, Uram? (ApCsel 22,10) Isten majd tovább is vezet minket ezen a keskeny úton, aminek nyomán egyre jobban megismerhetem, és egyre inkább dicsérhetem Őt. 

