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Igehirdetés – 2022. augusztus 14. 

 

Énekek: 568. (MRE), 397, 23,3 392:1  

 

Imádság 

Mindenható Úr Isten, Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban. 

Hálaadással állunk meg Te előtted szent gyülekezet formájában, megköszönve 

irántunk való jóságodat szeretetedet, hogy bennünket mindezidáig megtartottál, 

e mai napon ide a templomba elvezettél, hogy itt veled és egymással közösségben 

lehessünk. Urunk jó a te közelségedben lennünk, jó veled találkoznunk. Szívünk 

és lelkünk megújul általa. Légy itt közöttünk Urunk a te igéd tanításával és 

vezetésével. Légy itt szentlelked lelkünket átjáró erejével. Add Urunk, hogy 

figyelmes hallgatói lehessünk szavadnak, s igédnek ne csak hallgatói, hanem 

megtartói, és cselekvői is lehessünk, hogy általunk is dicsőíttessék a te neved e 

világban, most és mindörökké. Ámen. 

 

Textus: Pál apostol első levele a Korinthusiakhoz 1.rész 18-25. verse  

18Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de 

nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. 19Mert meg van írva: „Véget vetek a 

bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem.” 20Hol a bölcs? 

Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ 

bölcsességét? 21Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg 

Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága 

által üdvözítse a hívőket. 22És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig 

bölcsességet keresnek, 23mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak 

ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, 24de maguknak az 

elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten 

bölcsessége. 25Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és 

az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél. 

 

Kedves Testvéreim! 

Korinthusi levél egy részlete áll előttünk, amit bizonyára sokan olvastunk az 

elmúlt hét során a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint. 

Ebben a felolvasott részben Pál apostol megszólítja a korintusi gyülekezetet, és 

megszólít bennünket a keresztről szóló bizonyságtételével. 

Talán lehet, hogy úgy érezzük, hogy számunkra bántó az a kijelentés, hogy 

vannak emberek, akik a keresztről szóló beszédet bolondságnak tartják. 

Igen voltak akkor is, meg vannak ma is, akik nem hisznek isten igéjének, nem 

hisznek abban, amit Isten kijelent a világ számára az ő Fiában Jézus Krisztusban, - 

nem hisznek a golgotai kereszt váltságában, teszik ezt sokan úgy, hogy szinte 

fogalmuk sincs arról, mit is jelent Krisztus keresztje az emberiség számára. 
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De a mai igénk intése és figyelmeztetése, és épp erre vonatkozik, mert igénk két 

részre osztja az emberi nemzetséget. 

Lehet sokfélképen csoportosítani az embereket. Manapság egyre divatosabb, 

hogy emberek különböző csoportokat hoznak létre, s magukat besorolják 

valamilyen irányzathoz tartozók közé, Isten azonban kétféle embert ismer a mai 

ige szerint az ítélet szempontjából. 

Az egyik elveszik, a másik üdvözül. Nem beszél többről. Nincs egyfajta köztes 

állapot, és ez felvet egy igen fontos kérdést, hogy mi magunk vajon melyik 

csoportba tartozunk. Fontos kérdés ez, mert ez a meghatározó feltétele annak, 

hogy hogyan állunk majd meg Istennek ítélőszéke előtt, amikor Isten az utolsó 

időben megítéli ezt a világot. 

Akkor lesznek, akiket Istennek a szeretete fog megmenteni az ítélet alól és 

lesznek, akik elvesznek isten ítélete súlya alatt, - és nem más dönt efelől, egyedül 

a Krisztus keresztjéhez való viszonyulása az embernek.  

Ennek tükrében már kicsit félelmetesebb az, hogy vannak, akik bolondságnak 

tartják a keresztről szóló tanúbizonyságot -mert a mai igénk azt mondja, ők 

elvesznek, de viszont örömteli ígéretünk viszont az, hogy lesznek, akik a kereszt 

erejében reménykedve nyerik el az üdvösséget az örök életet. 

Hogy vannak, akik bolondságnak tartják a kereszt üzenetét?  

Pál apostol korában a kereszt kicsit más jelentéssel bírt, másról szólt, mint a mai 

korban. Akkor közelebb volt az emberekhez a keresztre feszítés fogalma. Lehet 

többen maguk is láttak ilyen kivégzéseket. Akkor tudták, hogy az egy iszonyú 

véres kivégzés és keresztre feszíteni általában, csak a gyilkosokat, és a legnagyobb 

gonosztevőket szokták. 

 

Pál apostol meg akkor ott Korintusban a keresztre feszített Jézusban hirdeti meg a 

világ megváltását, az ember üdvösségét. 

Egy kivégzési eszköz képében, rajta egy elítéltben. 

 Azt lehet mondani, hogy nem csoda, ha ezt nem fogadják el egykönnyen, sőt ami 

a zsidókat illeti, magát Jézust nem fogadták el. Ők a megváltóban, az Isten Fiában 

mást vártak. A megváltótól a maguk hamis vallásos váradalmaikat várták, hogy 

majd a megváltó az ő elvárásaiknak eleget téve egy szebb jövőt hoz országukra, a 

maguk és az ő népük életére. ÉS hiába voltak ott szemük előtt a csodák, amiket 

Jézus tett, hiába volt a sok jel, csoda, hiába igazolódtak be az ószövetség prófétai 

igéi Jézusban, ők nem tudták elfogadni Jézust, mint az Isten Fiát.  

A zsidóknak Jézus megbotránkozást jelentett, a görögök viszont, akiket szintén 

megemlít Pál apostol, a görögöknek akik a bölcseletekben a filozófiai 

gondolkodásban olyan élen jártak, számukra egyenesen bolondságnak tűnt 

mindaz, amit Pál a kereszt üzenete felől mond, - az hogy a kereszt áldozatában 

isten felkínálja az ember bűneinek bocsánatát, a sz örök életet. Bolondságnak 



 3 

tartották, hogy épp kereszt lenne a megoldása annak, amiben örök életet nyer az 

ember.  

 

Láthatjuk, hogy a bibliai korban sem volt mindenki hívő ember, akkor sem volt 

mindenki hiszékeny ember. Akkor is voltak kételkedők, akkor is voltak olyanok 

szemben álltak Isten kijelentéseivel, akik nem akartak hinni, akik bolondságnak 

tartották mindazt, amit a tanítványok hittek és megvallottak Jézus Krisztus felől. 

 

Pál apostol ebben az igerészben éppen ezért úgy mutat rá a keresztre, mint egy 

sarokkőre, egy határvonalra, hogy a kereszt az jelenthet az embernek életet is meg 

ugyanakkor halált is. Megtartatást is az örök életre, meg elveszettséget, 

kárhozatot is.  

 

Mai igénk pontosan ezt tárja elénk amikor ezt mondja, keresztről szóló beszéd 

bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk Istennek 

ereje. 

 

A kereszthez való viszonya az embernek jelenthet életet is meg halált is. 

 

Ha ma megkérdezném, akik ma itt vagyunk, vajon mindenki tudja-e már most, 

hogy neki örök élete van?   - lehet sokan nehezen tudnának erre helyes választ 

adni.  

 

Pedig hát milyen egyszerű erre a válasz. Isten igéje arra tanít, hogy aki hisz az Úr 

Jézus Krisztusban, - az érte is történt kereszt áldozatában, - aki elfogadta Istentől 

a kereszt bűnöket megbocsátó áldását és megmosta ruháját a bárány vérében, 

annak örök élete van.  

 

És Pál apostol olyan valóságosan írja le a mai igében, „nekünk, akik 

üdvözülünk”.  

 

Nekünk Isten ereje a kereszt, ami látszólag akkor ott a golgotán gyengeség volt, 

hisz ott Jézus nem szállt le a keresztről, amikor jeleket csodákat vártak tőle a 

kereszt mellett álló tömeg, - hogy mutassa meg az ő hatalmát, hogy bizonyítsa a 

csúfolódó tömegnek, hogy valóban ő az Isten fia – és szálljon le  a keresztről.  

De ez nem gyengeség volt, hanem ez volt az az áldozat, amit értünk vállalt bűnös 

emberekért, hogy vérével lemossa életünk minden szennyét és mi általa 

megtisztulva, megigazulva és megszentelődve nyerjük el az örök életet. Így lett 

az valójában Isten erejévé lett a mi életünkben. 
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Isten a kereszt áldozatában mutatta meg az ő szeretetét az ember iránt. Mert nem 

sajnálta az egyszülöttet halálra adni értünk, hogy mi életet nyerjünk.  

Elégtétel volt az ő halála minden emberi bűnért, minden emberi méltatlanságért. 

Elégtétel volt az ő kiontot vére, hogy elvehessük bűneink bocsánatát. 

 

Az a kereszt, a maga formájával, a két összeszegezett gerenda szinte megosztja a 

világot függőleges és vízszintes vonalon is. Egyrészt földiekre és mennyeiekre, és 

jobbról és balról állókra, de egyben egyesíti is mindazt, ami Isten és ember közt 

megszakadt. A földet összeköti az éggel és Jézus kereszten kitár karja szinte 

átöleli ezt a világmindenséget az irántunk való szeretetével, mert ő ott kitárt 

karjával öleli át mindazokat, akik bűneik bocsánatát és az örök élet eledelét és 

italát kérik tőle.  

 

Erre mondja Pál apostol, hogy a kereszt tanítása az sokaknak megbotránkozás, 

meg bolondság, de nekünk Istennek az ereje. 

 

Jó, hogy ha mi meg tudjuk benne látni Istennek szeretetét, aki annyira szeret 

minket, hogy a számára a legkedvesebbet az ő egyszülött fiát sem sajnálta, hanem 

halálra adta, hogy bennünket mentsen, hogy bennünket kiemeljen a halál erői 

közül, hogy nekünk üdvösséget örök életet adjon  

 

Ezért fontos a kereszt, ami lehet, hogy Pál apostol szavaival élve sokaknak 

bolondság, sokaknak megütközés, -de mi hittel vallhatjuk, hogy nekünk Isten 

megtartó erejét jelenti. 

 

Adja Isten, hogy ez valóban így legyen, hogy a kereszt ereje töltse be a mi 

hitünket és életünket. Ámen. 

 

Imádság 

Áldunk téged Urunk igéd mai üzenetéért, a kereszt üzenetéért, hogy annak 

minden hasznát és áldását nekünk kijelentetted a mi életünkre nézve. 

Csak hálát tudunk adni a velünk közölt jóságodért. Hálát adunk azért, mert 

szereteted elfedezi a mi bűneinket, kegyelmed megtisztítja életünket, és hogy 

Jézus Krisztus áldozata számunkra üdvösséget örök életet szerzett. 

Kérünk azért adj hitet ezt igazán hinni.  Add, hogy ha kell erről bizonyságot 

tudjunk tenni, hogy másoknak is örömére legyen a kereszt üzenete, hogy mások 

is megismerve téged benned reménykedve életet nyerjenek. 

Kérünk áldd meg szeretteinket, családjainkat. Eléd visszük Urunk betegeinket, a 

gyász terhét hordozókat.  

Arra kérünk légy irgalmas hozzánk. Szereteted hordozza továbbra is életünket. 

Jézus Krisztusért kérünk hallgass meg minket. Ámen. 
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