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Isten Igéjének fontossága 

 

Lectio: 2 Kir 17 

Textus: 2 Kir 17,7-9 

Kedves Testvéreim! Jozafát a király Júdában. Neve azt jelenti, hogy az Úr ítél. 

Bárcsak tudatában lennénk annak, hogy mindnyájan Isten ítélete alatt állunk. A 

bűneink, a mulasztásaink, az engedetlenségünk miatt.  

Jozafát tudatában volt ennek és ezért a népét istenfélelemre szerette volna 

tanítani. Ezért kiválasztott 5 magas rangú állami tisztviselőt, 8 lévitát és két papot, 

hogy menjenek Júdába és mindenhol Isten Igéjét tanítsák.  

Az Ige megjegyzi erről a királyról, hogy az ő atyjának útjain járt és nem kért 

segítséget a bálványoktól, hanem az ő atyjának Istenét kereste, és az ő 

parancsolataiban járt és nem Izraelnek a cselekedetei szerint.  

Az ő atyja Asszá király volt. Ő is komolyan vette Isten Igéjét. Asszá neve ezt 

jelenti: gyógyító. S valóban, sok gyógyítást, lelki gyógyítást ért el az által, hogy Isten 

parancsolatai szerint kormányozta a népet. Lerombolta a magaslatokat, a pogány 

bálvány istentiszteleti helyeket, és elrendelte, hogy a népet tanítsák meg az Úr 

törvényére és parancsolatjára. Jozafát is, az ő fia, ezt rendeli el.  

Jó nekünk az istenfélő szülőktől tanulni és így az Urat tisztelni és imádni! 

Amit Jozafát az ő atyjától lát, azt cselekszi. Isten Igéjét fontosnak tartja. Nem az 

északi országrész, Izrael útjain járt. Ott Akháb volt a király és az ő istentelen felesége, 

Jezabel uralkodott. A Baált, a termékenység bálvány istenét imádták. Ellenük és a 

Baál-papok, próféták ellen szólt Illés próféta. (1 Kir 18-19). 

Mennyi bálvány lehet a mi életünkben is: a pénz, a munka, a szórakozás, az 

öröm, szeretteink. Mindaz bálvány, ami elvon bennünket az egy, élő, igaz Isten 

tiszteletétől és imádásától. A bálványimádásba a Sátán visz bele bennünket, hogy 

elvonjon az Istentől bennünket.  
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Asszá és Jozafát nem a bálványok előtt borulnak le, hanem az Isten igaz 

tiszteletére tanítják a népet . 

Jozafát az Urat kereste.  

Mit jelent ez? 

Azt, hogy az Isten Igéje és parancsolata volt számára fontos és az, hogy az Ige 

szerint éljen és az igére tanítsa az ő népét. 

Ezért keressük mi is az Urat, mert nekünk is fontos Isten Igéje. Isten Igéje nélkül 

csak sötétben tapogatózunk és tanácstalanok vagyunk sokszor. Ezért keressük az Urat 

már kora reggel, vagy a nap valamelyik részében, amikor a napi Igét olvassuk és 

együtt imádkozunk szeretteinkkel. 

Ezért jövünk vasárnaponként a templomba, mert az Urat keressük. Ilyenkor 

Igéjét hallgatjuk (többek között) és megtanuljuk, hogy Isten parancsolatai szerint 

éljünk. 

Jozafát is ezt tette népével együtt. Ezért Isten megerősítette az uralmát. A népe 

is szerette. 

Az istenfélelemből: 

- Erő, 

- Megbecsülés,      származik. 

- Jólét. 

Isten igéje erősít meg bennünket és bátorít bennünket a jó cselekvésére, stb. 

Az istenfélő ember megbecsülést szerez a családban, a gyülekezetben, népe 

körében. 

Az istenfélelem jólétet eredményez, mert Isten gazdagon megáldja a Benne 

bízókat. 

Ezért Jozafát országa egyre erősödik. Béke honol Júdában. Sőt még a sokszor 

ellenséges, szomszédos népek is ajándékokat hoznak. 
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Milyen áldott az istenfélő vezető a közösség számára! Mennyi jó, mennyi áldás 

származik abból, ha az Igét komolyan vesszük, naponta tanuljuk és naponta tanítjuk a 

mieinknek. 

Az ilyen vezető, az ilyen király mindenki számára áldás. 

Minden király felett, a királyok Királya még ettől is nagyobb áldás számunkra.  

Ő ismertette meg velünk az Atyát. Ő mutatta meg az utat a menny felé. Ő 

beszélt arról a csodálatos országról, ahova megyünk majd kegyelemből. Ezért szolgált, 

tanított, és ezért halt meg a Golgotán, hogy mi is erőt merítsünk az Igéből az Isten 

dicsőségére való szolgálatra. Így nyerünk megbecsülést. Így lesz jólétben részünk már 

itt a földön s majd a mennyben. 

        Ámen. 

Biharszentjános, 2016.08.14. 

         Csomay Árpád. 

 

 

 

 


