Hogyan halljuk meg Isten szavát? – 1.
Milyen a szívünk állapota?
Alkalom: vasárnap de.
Dátum: 2019.01.06.
Ige: L: Lk 8,4-15 A magvető
T: Jer 6,16 „így szól az Úr”
Kedves Testvérek!
Bev.: Tegnap este megnéztem egy rövid videót, amiben egy fiatal színész beszél kortársainak életérzéséről, akik azt érzik, hogy nem történik semmi, hogy igazából nincs semmi. Ez pedig azt jelenti, hogy
sok fiatalnak nincsenek céljaik az életben. A nagy semmi van az életükben. Arra várnak, azt keresik, hogy
történjék végre valami az életükben.
Az okostelefon ugyanolyan módon adja tudtul, hogy Kínában egy pandamedvének kölyke született,
mint azt a hírt, hogy egy cigánygyerek meghalt Borsod-megyében. A szörnyű pedig az, hogy az ember,
aki olvassa telefonján a híreket, ugyanolyan érdektelenül kattint tovább a következő hírre.
Ez a színész fiatalember több ötlettel próbálja az embereket felrázni ebből a közönyből, és arra törekszik, hogy a maga eszközeivel és ötleteivel újra célokat adjon az embereknek, és elérje azt, hogy
ismét igazi módon kommunikáljanak egymással: azaz beszélgessenek egymással.
Urunk is szeretne velünk beszélni, és vágyik arra, hogy jobban megértsük Őt, és megértsük saját
életünkre vonatkozó tervét és célját. Ezért néhány igehirdetésben arról szeretnénk nektek az Ige alapján
szólni, hogyan hallhatjuk meg és érthetjük jobban Isten szavát?
1. A Szentírásban több százszor olvashatjuk ezt a néhány szót: „így szól az Úr” vagy „ezt mondja az
Úr”. Bocsánat már a gondolatért is, de régen engem néha bosszantott és idegesített az, amikor egymás
után egy-egy igeszakaszban többször is olvastam, olvasnom kellett, hogy „így szól az Úr”. Hiszen mi
értelme van leírni ezt újból és újból? Mi értelme van ezt egynél többször említeni?
Most már kezdem érteni: Isten nekem, nekünk akar ezzel segíteni, hogy megtanuljuk felismerni
az Ő hangját. Megtanuljuk megismerni az Ő gondolatait.
Tudjátok, ahhoz lehetne ezt hasonlítani, hogy ha valakinek a hangját ritkán halljuk a telefonban, akkor azt nem, vagy csak alig-alig ismerjük meg. Vannak, akik amikor felhívnak bennünket, egyszerűen
sohasem mutatkoznak be, és azt gondolják, hogy tudjuk, hogy kik ők. Van, hogy még a rokonaink sem
mutatkoznak be, és csak percek múlva derül ki, hogy kivel is beszélünk valójában.
Istentől lehet ezen a területen is tanulni. A Mindenség Ura több ezer évvel ezelőtt is már nagyon
illedelmes és jól nevelt volt. Tudta, hogy amikor megszólít valakit, akkor illik bemutatkozni, hogy még
véletlenül se tévesszük Őt össze senki mással.
Urunk nagyon szeretné azt, ha jól ismernénk Őt, és mint a bárányok ismerik a pásztor hangját, úgy
mi is ismernénk az Ő hangját, és követnénk Őt (Jn 10,27).
Az a probléma a beszéddel, hogy nagyon könnyű félreérteni azt. Persze minél többet beszélgetünk
egymással, annál jobban megértjük egymást.
Amikor 22 évvel ezelőtt feleségemmel összeházasodtunk, akkor még sokszor félreértettük egymást,
de minél többet beszélgetünk, annál ritkábbak ezek a félreértések. Rá tudunk hangolódni egymás hullámhosszára, és így jobban megértjük egymást. Ugyanígy, minél többet figyelünk Istenre, annál jobban
képesek leszünk Őt megérteni. Ehhez azonban az szükséges, hogy rá tudjunk Isten hullámhosszára hangolódni.
Amikor hallom Isten szavát, amikor megértem Isten szavát, akkor
1. az először is azt jelzi, hogy hozzá tartozom
2. az segít elkerülni a hibákat, a bukásokat. A Péld 3,26-ban ezt olvassuk: Mert az ÚRban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.
3. sikerre viszi az életemet. Segít nekem, hogy kiteljesedjen az életem, és betölthessem küldetésem.
Jézus Krisztus a magvető példázatában arról beszél, hogy általában hogyan hallgatja az ember Isten
szavát. Négyféle talajról beszél az Ige, ami négyféle akadályt jelent az Ige megértésében.
A földműves mindig előkészíti a talajt a vetésre. A földműves Istent példázza, a talaj pedig a szívemet,
a vetőmag pedig az Igét, az Isten szavát jelenti. Ahogyan a talajnak a magot be kell fogadnia, úgy kell, úgy
kellene a szívemnek is befogadni Isten beszédét. Olyan nyitottsággal és készséggel.
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Sajnos ez gyakran mégsem így történik.
I. Az első akadály, amikor a föld le van taposva és kemény. Az útfél (5.v.) a kemény föld. Ez olyan,
mint amikor az ember szíve be van zárva Isten Igéje előtt. Megkeményedett, ellenálló. 5 Vetés közben
némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. … 12Akiknél az útfélre esett, azok
meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. A Sátán egyértelmű célja, hogy mi ne higgyünk, és ne üdvözüljünk.
De mitől lehet a szívem kemény és ellenálló?
1. Az egyik ok a büszkeség. Ilyeneket mond a büszke ember: „Én jobban tudom, mi kell nekem.”
„Nekem ne segítsen senki!” „Nem is vagyok rászorulva a segítségre.”
2. Szívünk keménységének mási oka a félelem. Félünk Istentől. Félünk, hogy megbüntet minket.
Félünk, hogy elvesz tőlünk valamit. Félünk, hogy rámutat a hibáinkra. Félünk, hogy új irányt mutat az
életünknek. Félünk Őt megszólítani, mert nem tudjuk, hogyan kell. Azt hisszük, hogy még sokat kell fejlődnünk és jobbnak lennünk ahhoz, hogy Istent megszólítsuk, hogy Isten egyáltalán szóba álljon velünk.
De ez nincs így. Ő olyannak szeret, amilyenek vagyunk – igaz, ez nem jelenti azt, hogy hibáinkat,
bűneinket is szereti. Bennünket szeret, hibáink és bűneink ellenére is szeret.
3. A kemény szív oka lehet még a keserűség, a fájdalom. Gyakran lelki sebeket hordozunk, és
félünk, hogy újabb sebek érnek minket. Sokszor pedig azt gondoljuk, hogy Isten okozta nekünk ezeket a
sebeket. Jak 1,21 Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és
szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket.
Szóval a kemény szív helyett legyen nyitott és szelíd a szívünk, amely így képes lesz befogadni az
Igét. A befogadott Ige pedig meg tudja tartani a lelkünket. Tehát, ha meg akarjuk menteni a lelkünket,
ha az örökéletre meg akarjuk tartani, akkor fogadjuk be az Igét, fogadjuk be Isten szavát.
II. A magvető példázatában a második talaj jelenti a második akadályt, hogy Isten szavát megérthessük. Az Isten szava előtti következő akadály a felszínesség. Ezt olvassuk: 6Némelyik a köves helyre
esett, és alighogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. … 13Akiknél a köves helyre esett, azok
amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a
megpróbáltatás idején elbuknak.
Sajnos sokszor bizonyított tény az, hogy amit hallunk annak legnagyobb részét 72 órán belül elfelejtjük. Bármennyire is igyekszünk odafigyelni egy igehirdetésre, vagy előadásra az egyetemen, amit hallunk, azt nagyon rövid idő alatt jórészt el fogjuk felejteni.
Ugye mindenki járt iskolába? Érdekes, hogy a diákok az iskolában megtanulnak jegyzetelni. Igyekeznek mindent lejegyezni, mert tudják, így jobban meg fogják tudni jegyezni a hallottakat. Sajnos, miután
befejezzük az iskolát, abbahagyjuk a jegyzetelést is. Pedig hasznos dolog jegyzetet készíteni. Jegyezzünk
fel csak 1-2 mondatot egy-egy igehirdetésből, és biztosan sokkal tovább fogunk az egészre emlékezni.
Miért fontos ez?
Urunk azt akarja, hogy a mi életünk teremjen gyümölcsöt. Ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjünk, ahhoz
szükséges mélyen gyökereket ereszteni. Ha a szívünk nem felszínes, hanem jó talaj lesz az Ige számára,
akkor az Isten szava gyökeret ver és gyümölcsöt terem bennünk. Így a mi életünk is gyümölcstermő élet
lesz.
Ehhez persze az is fontos és hasznos lenne, hogy fordítsunk időt, szánjunk időt Istenre. Amikor Bibliát olvasunk, akkor hagyjunk időt arra, hogy elgondolkozzunk azon, amit olvastunk.
És az is nagyon szükséges, hogy egymással is töltsünk időt, és egyik hívő tanuljon a másik hívőtől.
Erre valók a bibliaórák. A Zsid 10,24-ben erről ezt olvassuk: Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és
jó cselekedetre buzdítsuk.
III. Isten szavának megértése előtt a harmadik akadály, hogy sok mindennel van tele a fejünk,
a gondolataink. A magvető példázatában a gyomos, gazos talaj jelzi ezeket az akadályokat. Ezt olvassuk:
7Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. … 14A tövisek közé
esett mag: ezek azok, akik hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei
megfojtják őket, és nem érlelnek termést.
Jézus három ilyen jellemző akadályt említ Isten szava előtt:
1. az élet gondjai, az aggodalom,– ez az, ami mindig és mindenkinél van. Mindig lesznek gondok,
amiket meg kell oldani, amik képesek lefoglalni teljesen gondolatainkat és figyelmünket. Urunk tudja
ezt, és segíteni szeretne ebben is: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” –
olvassuk az 1Pt 5,7-ben.
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2. a gazdagság – Nagyon fontos tényező, ami képes megakadályozni minket abban, hogy Istent meghalljuk. Sok olyan példát lehetne megemlíteni, ami arról szól, hogy gazdag sztárok, zenészek öngyilkosok
lesznek. Miért? Sokszor azért, mert habár nekik van miből élniük, de nincs miért élniük.
3. a szórakozás és az öröm – a harmadik akadály. Isten azt akarja, hogy legyen örömünk az életben,
de ha az örömszerzés öncélú és önző, akkor tönkreteszi az életünket. Ellenben, ha másokért tudunk élni,
akkor betöltjük küldetésünket, és az Isten szerinti öröm betölti életünket.
Testvérek! Mi kell ahhoz, hogy gyomos és gazos legyen a kertünk? Semmi. Ehhez éppen az kell, hogy
ne törődjünk a kerttel, és ne gondozzuk azt. Ha azt állapítjuk meg az Ige fényében, hogy a mi szívünk
gyomos, akkor az azt jelenti, hogy elhanyagoltuk, és nem őriztük meg tisztán. Pál azt írja Timóteusnak:
Tisztán őrizd meg önmagadat! (1Tim 5,22). A 119. Zsoltár 9-ben pedig ez van megírva: Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.
A lelki tisztaság, az Isten előtti szentség szoros összefüggésben van azzal, hogy milyen a mi szívünk,
hogy be tudjuk-e fogadni az Igét, és megtartjuk-e azt, amit Isten mondott nekünk.
IV. Jézus azzal fejezi be a magvető példázatát, hogy 8Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott: Akinek van füle a hallásra, hallja!
.. 15A jó földbe esett mag: ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést
hoznak állhatatossággal.
Ez mindig nehéz volt. Jézus korában is volt, ami kísértést jelentett az embereknek. Ma is nehéz nyitott szívvel, értő füllel hallgatni Isten szavát, mert van, ami ma bennünket akadályoz a hallásban. De ma
sem szabad szem elől téveszteni, hogy Urunk gyümölcstermő életre hívott el minket.
Mit jelent gyümölcsöt teremni? Pl. azt, hogy elmondom valakinek, hogy az Úr megbocsátotta bűneimet, megváltotta az életemet, és Jézus Krisztusért ez számára is lehetséges, és így segítem őt az üdvösségre.
Befejezésül hadd mondjak el egy történetet azokról a chilei bányászokról, akik 2010-ben 700 méter
mélyen a föld alatt rekedtek egy bányaomlás miatt. Emberileg sokáig reménytelen volt a helyzetük. Egy
kis föld alatti helyiségben rekedtek. Lámpáik egy idő után kimerültek.
A 33 bányász 69 napot töltött el a föld mélységében. Kiszabadulásuk után José Henriquez bányász
mesélt a föld fogságában átélt lelki élményeikről. Elmondta, túlélésük nagyrészt hitüknek volt köszönhető. „Rádöbbentünk, hogy csak egy esélyünk van, az pedig Isten – fogalmazott Henriquez. – Különböző
felekezetekhez tartoztunk. Leültettem őket körben, és ügyeltem rá, hogy mindenki részt tudjon venni valamiképp az imában. És ahogy imádkoztunk, elkezdtük érezni Isten jelenlétét közöttünk a bányában,
és áldását rajtunk. Megerősített minket, életerőt adott.” (http://www.magyarkurir.hu/hirek/kezebenvannak-a-fold-melysegei-chilei-banyaszerencsetlenseg-filmen-es-valosagban)
Testvérek! Ez a gyümölcsöző élet, amikor másokat Istenhez tudunk fordítani, vezetni. Tegyünk mi is
így! Ámen.

