
Megérteni a kürt szavát! 
 

Textus: Zsolt. 89,16 
„Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát, a Te Orcádnak világosságánál jár ez, óh 
Uram!” 
 
Itt egy népről van szó, nem az egyes emberről. Az Isten egész népéről! Olyanokról, akik 
meg tudják érteni, hogy Uruk éppen mit akar velük, vagy rajtuk keresztül megtenni. Ehhez a 
megértéshez világosság kell! Az Úrnak világossága, amely megvilágosítja az embert. Az Ige 
egyértelműen mondja, hogy Isten világosság, és nincs Benne semmi sötétség! Őbenne, az 
Ő világosságában járni boldogság és nagy kiváltság minden nép számára. Vezessen az Ő 
Arca bennünket, ahogy Mózes az Isten embere is kívánta ezt! 
 
A kürtök jelentése. 
4 Móz. 10,1-10 „Ismét szólt az Úr Mózesnek ezt mondva: Csináltass magadnak két kürtöt, 
vert ezüstből csináltasd azokat, és legyenek azok neked a gyülekezet összegyűjtésére, és 
a táborok megindítására. És mikor megfújják azokat, gyűljön tehozzád az egész 
gyülekezet, a gyülekezet sátorának nyílása elé. Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűljenek 
hozzád a fejedelmek, Izrael ezreinek fejei. Ha pedig riadót fújtok, akkor induljon azok tábora, 
akik napkelet felől táboroznak. Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok 
tábora, akik dél felől táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására. Mikor pedig összegyűjtitek 
a gyülekezetet, egyszerűen kürtöljetek, és ne fújjatok riadót. A kürtöket pedig Áron fiai, a 
papok fújják, és legyen ez nektek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között. És 
mikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is 
azokkal a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és 
megszabadultok a ti ellenségietektől. A ti vigasságotok napján, és a ti ünnepeiteken, és a 
ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égőáldozataitokra, és a ti 
hálaáldozataitokra, és lesznek nektek emlékeztetőül a ti Istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a 
ti Istenetek”! 
 
A kürt ezüstből készült, Isten parancsára a jelzőrendszer részei, megfújásuknak célja van! 
 
Használata: 
 
Összegyülekezésre: Az egyik kürt megfújása, ez a vezetőkre és nemzetségfőkre 
vonatkozott. Mindkettő megfújása pedig, az egész népre. 
 
Riadó fújása: 1x, 2x, észak, dél, az egész nép összegyülekezése, általában harcra hívó. 
 
Indulásra: vándorlás, továbbhaladás, vagy harcba való indulás esetén. 
 
Ünnepek kezdete: emlékeztetés, az Úr van a középpontban, az Ő ünnepeit tartják. 
 
A kürtök megfújásánál nagyon fontos gondolat az együtt mozdulás a mozgósító hatás, ami 
összefogja az egész népet. Isten népének együtt kell az Úr útjain mennie, nehogy ki-ki arra 
menjen, amerre akar! Együtt kell a harcban is lennie, amikor kimennek a „titeket háborító 
ellenség ellen”! Az Úr alapból feltételezi, hogy az Ő népe ki fog menni az őt háborító 
ellenség ellen, és nem fogja eltűrni, annak garázdálkodását. Ezt el is várja az Ő népétől. Azt 
is ígéri, hogy amikor így fújják meg a kürtöket, és együtt mozdulnak a harcra, akkor 
„emlékezetben lesznek az Úr előtt”, és megszabadulnak az ő ellenségeiktől. Ez azért fog 
megtörténni, mert az Úr Maga lesz az Ő népével és harcol értük, amikor Őbenne bízva 
engedelmeskednek Neki! 
 



Még egy nagyon fontos dologra oda kell figyelnünk! Az Ige szerint csak a papok fújhatták 
meg a kürtöt! Senki ne sértődjön meg, azért amit most írok, de le kell írnom. „Akárki” szavára 
nem kell a közbenjáróknak, az imaharcosoknak összegyülekezni. Az őrök feladata az volt, 
hogy figyeljenek és jelezzék a veszélyt. A papok feladata pedig, hogy megfújják a kürtöket, 
összegyűjtsék a népet. Ma is vannak a „Gyülekezetnek” szellemi vezetői, apostolok, 
imavezetők, az ő feladatuk és felelősségük a nép összegyűjtése egy szellemi harcra. Sok 
probléma származik abból, ha önjelölt emberek partizánakcióba kezdenek néhány emberrel! 
Már sok ilyen történt eddig, amelyek nem a győztesen megvívott csaták számát 
gyarapították. Az embereket „belevinni valamibe” nagy felelősség. Ne játszadozzunk ezzel! 
 
Nézzünk meg két igei példát a kürt megfújása tekintetében. A 2 Sám. 15,10-12 igeszakasz 
leírja Absolon lázadását atyja Dávid ellen, és azt, hogy ebben az esetben nem az Isten 
papjai fújták meg a kürtöt, hanem az Absolonhoz tartozó lázadó emberek. Ennek a 
kürtfújásnak negatív következménye lett, mert később a lázadók mind elvesztek, maga 
Absolon is. Ez egy „jogtalan”, „illetéktelen” kürtfújás volt. Jobb az ilyenből kimaradni! 
A másik esetben, amit az 1 Kir. 1,32-34, 38-41 szakasz említ, Dávid király adott parancsot 
Sádók főpapnak, Nátán prófétának és Benája hadsereg parancsnoknak, hogy az ő fiát, 
Salamont kenjék királlyá, megfújva a kürtöket, az egész nép előtt tudatosítva, hogy az 
Istentől rendelt királyt állítják be a szolgálatba és az Istentől adatott hatalomba! Ez igazi, 
Istentől való kürtfújás volt, amit az Úr, és a történések is igazoltak később. Ilyen 
kürtfújásban akarok én részt venni! Egy ilyen kürtfújás mögé érdemes felsorakozni. 
 
Mai aktualitás. Jóel 2,12-18 
„De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, 
sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg 
az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas Ő, késedelmes a haragra és nagy 
kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hátha visszatér és megbánja, és áldást hagy 
maga után: étel és italáldozatot az Úrnak a ti Isteneteknek! Fújjatok kürtöt a Sionon, 
szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést! Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a 
gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket, a csecsemőket. 
Menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából! A tornác és 
az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes ó Uram a te 
népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a 
pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő Istenük? Erre buzgó lett az Úrnak 
szeretete az Ő földe iránt, és kegyelmezett az Ő népének”. 
 
Az akkori helyzetet nézve, az ítélet a bálványimádás és a bűn sokasága miatt lett kilátásba 
helyezve. Ma sincs ez másképp. Ez ma aktuálisabb, mint valaha! Nem lett jobb a helyzet, 
mint akkor volt, sőt még rosszabbodott is. A bálványimádás sokkal nagyobb méreteket ölt, és 
az istentelenség széles körben elterjedt. A bűn sokasága miatt az ítélet jogos az Isten 
részéről, ami be is fog következni, hacsak azt nem fogjuk tenni, amire az Úr ebben az Igében 
utasítást ad. Köszönjük meg az Úrnak, hogy még mindig vár a megtérésre, a Hozzá való 
igazodásra, a népének felébredésére, a közbenjárók imáira, a papok odaszánására. 
 
„De még most is így szól az Úr….” Halljuk meg az Ő hangját, amellyel tudtunkra akarja 
adni, hogy még mindig van lehetőségünk Őnála! Mivel a mi szívünket ugyanúgy látja, mint az 
akkoriakét, ezért csak őszinte és szív szerint való megtéréssel, Őelőtte való 
megalázkodással tudunk javítani a helyzeten. Így kell odajárulnunk eléje! 
 
A kürtök megfújása, összegyülekezés, és megalázkodás Isten színe előtt, ebben az 
esetben! Kövesse ezt a böjt, a könyörgés, a sírás az Úr előtt. Imádkozzanak a papok, 
imádkozzon a nép. Tartsanak bűnbánatot az Isten szolgái, tartson bűnbánatot az egész 
gyülekezet. Hallja meg mindenki a kürt hangját! Ismerje fel a kairos, az alkalmas időt! 
Mozduljon együtt az Isten népe az Úr elé való járulásban. Senki ne maradjon ki ebből! 
 



Abba kell hagyni a liturgikus vallásgyakorlást, amit gépiesen végez a vallásos nép már 
évszázadok óta. Már az evangélikál közösségekben is tradiciók alakultak ki, sok mindent 
megszokásból tesznek, és közben nem veszik észre a lélektelen összejöveteleknek az 
értéktelenségét. Azt sem, hogy a bűnök beszivárognak az Isten népe közé, miközben ők 
büszkék a templomukra, imaházukra, az énekkarukra, és úgy tesznek, mintha minden 
rendben lenne. Szükséges lenne egy kicsit megállnunk és elgondolkodnunk! 
 
Megállni a tornác és az oltár között!   Ezzel Isten azt mondta, hogy számára fontosabb, 
hogy a papok tiszta szívhez jussanak, mint az, hogy szolgai módon végezzék a liturgia 
szerinti cselekedeteket, miközben szellemben nagy távolságra vannak Őtőle. Isten 
könyörülni akar népén. Isten segíteni akar a népének. Isten vissza akarja vezetni magához 
az Ő népét. Isten jelen akar lenni az Ő népe között. Isten áldani akarja az övéit! 
 
Mi ennek ma a jelentése nekünk? 

- nem közelítünk megszokásból 
- nem közelítünk alázat nélkül 
- nem közelítünk tisztátalanul 
- nem akarunk bűnnel áldozni 

 
Rendezzük ügyeinket, mielőtt felvinnénk áldozatunkat! A jóeli Ige világosan megadja ennek a 
módját. A Szentlélek indítani fog bennünket, kijelentéseket és felismeréseket fog adni, ha mi 
igényeljük ezt. Isten „jelezni”, szólni akar, kürtöl most nekünk. Biztosan és hangosan! 
 
Megértjük- e  a kürt szavát?  
 
Halljuk meg a kürt szavát és engedelmeskedjünk az Úrnak!  
 
Gyűljön össze az Úr népe és kiáltson az Úrhoz, hogy kegyelmezhessen nekünk! 
 
Töltsön be bennünket az a boldogság, amiről a zsoltáros beszél (alapige), amit egyedül az 
Úrnak való engedelmesség és az Úr szabadításának átélése tud felszabadítani bennünk! 
 
Úgy legyen! Ámen. 
 
Nyeste Ferenc OIH vezető 


