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A Zsidó 4:12-ben ezt olvashatjuk:  

„Az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek 

és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a 

szívnek indulatait.” 

Isten beszéde kardként hatol be a szívünkbe és kijelenti a gondolatainkat és a 
szándékainkat. Az Újszövetségben, a Zsidó levélben "a szív gondolatainak és 
szándékainak" a fontosságát hangsúlyozza, az Ószövetségben azonban a gonosz 
gondolatok és szándékok nem kaptak hangsúlyt, mert az izraelitákban nem vett lakozást 
a Szentlélek. A Törvénynek nem volt feladata, hogy leleplezze vagy megbüntesse az 
embereket a gonosz gondolataik és szándékaik miatt. Amíg az emberek külsőleg 
mindent a Törvény szerint cselekedtek, addig igaznak ismerte el őket, az 
Újszövetségben azonban ez nem így van. Amikor az ember a Törvény szerint élt, Isten 
Igéje csak külsőleg ítélte meg őt, akárcsak egy orvos, aki külsőleg vizsgálja meg a 
beteget. Az Újszövetségben Isten Igéje azonban behatol a szívbe, mint egy szkenner 
vagy egy röntgenfelvétel. 

Isten most inkább a gondolatainkra, a magatartásunkra és a szándékainkra kíváncsi. 
Néha külsőleg minden nagyon jónak tűnhet, belül azonban nagyon gonosz lehet 
hasonlóan ahhoz, mint ahogyan sok ember egészségesnek néz ki külsőleg, belül azonban 
súlyos beteg pl. rákos lehet. Ezért, ha ma Isten Igéjét olvasod és csak a külső bűnöket 
ítéli meg az életedben, ez azt jelentheti, hogy nem hallasz meg mindent, amit Isten 
mondani akar neked. Ezért mindig vizsgáld meg magad, tedd fel ezt a kérdést: "Isten 
beszéde kijelenti a szívem gondolatait és szándékait számomra?" Figyeld meg, hogy a 
hangsúly itt a szíven van és nem az elmén. Isten Igéjének minden felkent hirdetésénél 
az Ige áthatol az elméden, behatol a szívedbe és kijelenti a legmélyebb gondolataidat és 
szándékaidat.  

Az 1 Kor. 14:25-ben arról olvasunk, hogy milyen eredménye van a felkent 
igehirdetésnek. Ha a szív gondolatai kijelentésre kerülnek egy összejövetelen, akkor az 
emberek elismerik, hogy Isten van jelen. Ez megtörténhet akkor is, ha egy istenfélő 
emberrel beszélgetsz, akinek a beszéde felkent és prófétikus szavakat mond neked. A 
felkent beszéd mindig kijelenti a szív gondolatait és szándékait, mert Isten Igéje olyan, 
mint egy kétélű éles kard. Ha az Úrnak akarsz szolgálni, bizonyosodj meg róla, hogy a 
szívedben és a szádban lévő kard éles. Ne tompítsd le a kard élét, Isten beszédét 
választékos, diplomatikus sima beszéddel, hogy elfogadhatóbbá tedd az emberek 
számára. Ez nem fogja az emberek javát szolgálni, mert nem fog vágni és nem fog oda 
eljutni, ahová kellene. Próbáltál már húst vágni életlen késsel? Megpróbálhatod, de a 
húst nem tudod elvágni vele. Az az igehirdető, aki letompítja Isten Igéjének az élét az 
üzenete végén rá fog jönni, hogy senki sem hallotta Isten hangját.  
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Isten beszéde kétélű kard. A prédikátornak először hagynia kell, hogy az Ige a saját 
szívébe hatoljon és kijelentse a saját gondolatait és szándékait! Csak azt követően képes 
a kardot úgy forgatni, hogy az mások szívébe hatoljon. Ha Isten beszéde nem hatolt be 
a szívünkbe, akkor ne prédikáljunk. A legtöbb igehirdető sosem ítélte meg magát Isten 
beszéde által, csak másokat ítélnek meg. Isten beszéde élő és ható, és megítéli a 
szándékainkat is. Ha folyamatosan engedjük, hogy a Szent Szellem munkálkodjon Isten 
beszédén keresztül, akkor végül egy teljesen tiszta szívünk lesz, mert a szívünk 
gondolatai és szándékai folyamatosan ki lesznek jelentve számunkra, és képesek leszünk 
megtisztítani magunkat. Minden hívőnek így kellene élnie az életét mindennap. 
Ahogyan az izraeliták a pusztában naponta kapták a mannát, nekünk is pontosan úgy 
kell naponta venni Isten felkent beszédét Tőle.  
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