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Több helyről is szeretnék olvasni:

1Mózes 47,13-21: „Kenyér nem volt az egész földkerekségen, mert igen nagy volt az éhínség, és
Egyiptom  és  Kánaán  földje  elalélt  az  éhség  miatt.  József  pedig  összeszedett  minden  pénzt,  ami
Egyiptom és Kánaán földjén található volt, a gabona fejében, amelyet vásároltak. Ezt a pénzt bevitte
József a fáraó házába. Amikor elfogyott a pénz Egyiptom földjén is, Kánaán földjén is, egész Egyiptom
Józsefhez ment, és azt mondták: Adj nekünk kenyeret! Miért haljunk meg szemed láttára azért, mert
nincs pénz? József így felelt: Hozzátok ide jószágaitokat, adok nektek jószágaitokért, ha már nincs pénz.
Erre  elvitték  jószágaikat  Józsefhez,  és  az  adott  nekik  kenyeret  lovakért,  juhokért,  ökrökért  és
szamarakért.  Eltartotta őket abban az  esztendőben kenyérrel  minden jószágukért.  Amikor eltelt  az
esztendő, a második esztendőben is elmentek hozzá, és így szóltak: Nem titkolhatjuk el uramtól, hogy
bizony elfogyott a pénz, és nyájaink mind az én uramnál vannak. Amint látja az én uram, semmink sem
maradt,  csak  a  testünk és  a  földünk.  Miért  vesszünk el  szemed láttára  mind mi  magunk,  mind a
földünk? Vegyél meg minket és a földünket a kenyérért cserébe, és mi a földünkkel együtt a fáraó
szolgái leszünk. Csak adj magot, hogy éljünk, s ne haljunk meg, és a föld ne pusztuljon el. József tehát
megvette egész Egyiptom földjét a  fáraónak,  mert az  egyiptomiak mind eladták a földjüket,  mivel
elhatalmasodott rajtuk az éhség.  Így a föld a fáraóé lett. A népet pedig egyik  városból a másikba
telepítette, Egyiptom egyik határszélétől a másik széléig.”

23-24:  „Akkor  József  ezt  mondta  a  népnek:  Íme,  a  mai  napon  megvettelek  titeket  és
földeteket  a  fáraónak.  Itt  van  számotokra  a  mag,  vessétek  be  a  földet!  Betakarításkor  adjatok  a
fáraónak egyötöd részt,  négy rész  pedig  legyen a  tietek  a  mező bevetésére  és  élelmetekre,  mind
magatoknak, mind házatok népének és gyermekeiteknek eledelül.”

 2Királyok  3,11-12:  „De  Jósáfát  így  szólt:  Nincs-e  itt  az  ÚR  prófétái  közül  egy,  hogy
megkérdezhetnénk általa az URat? És így felelt Izráel királyának egyik szolgája: Itt van Elizeus, Sáfát fia,
aki Illés kezére szokta tölteni a vizet. Erre Jósáfát azt mondta: Nála van az ÚR Igéje. Elment tehát hozzá
Izráel királya és Jósáfát meg Edóm királya.”

 1Sámuel  3,1-7: „A gyermek Sámuel  pedig Éli  felügyelete alatt szolgálta az URat.  Abban az
időben igen ritkán volt az ÚRnak kijelentése, nem volt gyakran látomás. Egyszer az történt, hogy Éli a
szokott helyén aludt.  Szeme pedig  homályosodni  kezdett,  és  alig  látott.  Isten mécsesét  még nem
oltották el, és Sámuel az ÚR templomában feküdt, ahol Isten ládája volt. Az ÚR szólította Sámuelt, ő
pedig így felelt: Itt vagyok! Majd odafutott Élihez, és ezt mondta: Itt vagyok, mert hívtál engem. Ő
pedig így felelt: Nem hívtalak, menj vissza, és feküdj le. Elment azért, és lefeküdt. Az ÚR azonban ismét
szólította: Sámuel! Ő pedig fölkelt, Élihez ment, és azt mondta: Itt vagyok, mert hívtál. Ő így felelt:
Nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel pedig még nem ismerte az URat, mert az ÚR még

1



nem jelentette ki neki Igéjét.”

 Máté 13,18-30:  „Ti  most  azért  halljátok  meg a magvető példázatát.  Amikor  valaki  hallja  a
mennyek királyságáról szóló Igét, de nem érti, eljön a gonosz, és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez
az, amelyik az útfélre esett. A köves talajra hullott mag pedig az, amikor hallja valaki az Igét, s mindjárt
nagy örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideigvaló, s amint nyomorgatás vagy
üldözés támad az Ige miatt, azonnal megtántorodik. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallgatja
ugyan az  Igét,  de az  élet  gondja és  a  gazdagság csábítása megfojtja  az  Igét,  úgyhogy nem terem
gyümölcsöt. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az Igét; ez gyümölcsöt is terem, némelyik
százannyit, némelyik hatvanannyit, némelyik pedig harmincannyit. Más példázatot is mondott nekik:
Hasonló a mennyek királysága ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe. De amikor az emberek
aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor pedig szárba szökkent a
vetés, és termést hozott, felütötte fejét a konkoly is. A gazda szolgái előálltak, és így szóltak: Uram,
nemde jó magot vetettél a földedbe? Honnan van azért benne konkoly? Ő pedig azt mondta nekik:
Valamelyik ellenségem cselekedte ezt. A szolgák erre azt kérdezték: Akarod-e, hogy nekilássunk, és
kigyomláljuk azokat? Ő azonban így szólt: Nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt
esetleg a búzát is kiszaggatjátok. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratáskor majd azt
mondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévébe, hogy elégessék, a búzát
pedig takarítsátok be a csűrömbe.”

36-43:  „Akkor  elbocsátotta a  sokaságot,  és  bement  a  házba.  Tanítványai  pedig  odamentek
hozzá, és ezt mondták: Magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát! Ő pedig így
felelt: Aki a jó magot veti, az az Emberfia, a szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten királyságának
fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki a konkolyt veti, az ördög, az aratás a világvége, az
aratók pedig az angyalok. Amint azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, úgy lesz a világ végén is.
Az  Emberfia  elküldi  angyalait,  és  az  ő  országából  összegyűjteti  mindazokat,  akik  botránkozásokat
okoztak, és akik gonoszul cselekedtek. Bevetik őket a tüzes kemencébe: lesz ott sírás és fogcsikorgatás.
Akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő Atyjuk királyságában. Akinek van füle a hallásra,  hallja
meg!”

 János 12,20-26:  „Néhány görög is  volt  azok között,  akik  felmentek,  hogy imádkozzanak az
ünnepen. Ezek a galileai Bétsaidából való Fülöphöz mentek, és kérték őt: Uram, látni akarjuk Jézust.
Fülöp elment, és szólt Andrásnak, majd András és Fülöp is elment, és szólt Jézusnak. Jézus pedig így
felelt nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Emberfia. Bizony, bizony mondom nektek, ha a
búzaszem földbe nem hull, és el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok termést hoz. Aki
szereti a maga lelkét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga lelkét e világon, örök életre tartja meg azt. Ha
valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem
szolgál, azt megbecsüli az Atya.” 

 János 15,8-11: „Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és a
tanítványaim lesztek. Amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg az
én  szeretetemben!  Ha  az  én  parancsolataimat  megtartjátok,  megmaradtok  az  én  szeretetemben,
amint  én is  megtartottam az én Atyám parancsolatait,  és  megmaradok az  ő szeretetében.  Ezeket
mondtam nektek, hogy az örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök beteljék.”

 Galata 6,7-9: „Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja
is. Mert aki a hústestének vet, az a hústestből arat pusztulást, aki pedig a Szellemnek vet, a Szellemből
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arat örök életet. A jótevésben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem
lankadunk.”

 Mikor az Úr Jézus a földre jött, az Ő határozott küldetése az volt, hogy meghaljon. Az Úr Jézus
volt  Isten  testet  öltött  Igéje.  Az  Ige  testté  lett,  és  közöttünk  lakozott;  telve  volt  kegyelemmel  és
igazsággal. Ő volt a Mag, mely a földre szállt le. Ez a mag, a búzaszem, miként a János 12-ben olvassuk,
nem csak azzal a küldetéssel jött, hogy az embereknek a megváltás evangéliumát hirdesse, hanem
azért jött, hogy meghaljon. Isten Magja lett, meghalt a Golgota keresztjén, és halála által sok termést
hozott. Nagyon világos számunkra az evangéliumnak az a része, hogy az Úr Jézus azt hirdette, ahogy
olvassuk:  „térjetek meg,  mert elközelgett a mennyek királyi  uralma”,  de  Ő nem csak ezt  hirdette,
hanem Ő személyesen lett az isteni Mag. Ez nagyon fontos dolog, mert ha valaki ezt nem érti, akkor
nem érti meg azt sem, hogy neki is meg kell halnia.

Amikor az Ószövetséget olvassuk, sok helyen találjuk ezt: „az Úr Igéje vele volt”, „az Úr Igéje
ritka volt az Éli idejében”. Az Ószövetségben Isten Igéje nem más, mint Krisztus. Ő volt Isten Igéje, és
„Isten Igéje vele volt”. Jósafát és az emberek is tudták ezt Elizeusról, a Sáfát fiáról, hogy „Isten Igéje
vele volt”. Ez nagyon nagy dolog.

 A Máté 13-ban először így olvassuk, a 3. verstől: „Íme, a magvető kiment vetni. Amikor vetett,
némelyik mag az útfélre esett, (...) némelyik mag köves helyre esett, (...) némelyik a tövisek közé esett,
(...) Némely mag pedig a jó földbe esett, és termést hozott. (...) Odamentek hozzá a tanítványok, és azt
kérdezték: Miért szólsz hozzájuk példázatokban? Így felelt: Nektek megadatott, hogy megismerjétek a
mennyek királyságának titkait, de nekik nem adatott meg.” 

A magvető tehát kiment vetni, amit pedig vetett, nem más volt, mint a királyságról szóló Ige. Az
Ige volt az a mag. A következő példázatban (24. v.) viszont azt mondja: „Hasonló a mennyek királysága
ahhoz  az  emberhez,  aki  jó  magot  vetett földjébe”.  És  ez  a  jó  mag pedig,  amit  földjébe  vetett,  a
királyság fiai (38. v.). És ez a titok: „a királyság fiai”. 

Ha egy bizonyos Ige nem érintette meg az én életemet, hogyan lehetne termése? Meg kell
értenünk:  Isten  azt  akarja,  hogy  mi  legyünk  az  elvetett mag!  Mag  vagyunk.  Lehet,  hogy  nagyon
helyesen el tudjunk mondani az evangéliumot, lehet, hogy mindent tudunk, és ismerhetjük pontosan,
miről mit tanít a Biblia, és beszélhetünk róla másnak: „nézd, mi történt, mit mond az Írás...”, de ennek
semmi hatása nem lesz, ha én nem lettem mag. Mi akarva, akaratlanul vetünk. De ha nincs egy olyan
Ige,  mely  megérintette  volna  az  életemet,  ennek  a  vetésnek  semmilyen  gyümölcse  nem  lesz.
Beszélhetek arról, hogy „Isten szeretet”, de ha nem volt olyan pillanat az életemben, amikor ez az Ige,
hogy  Isten  valóban  szeretet,  személyesen  megérintett  volna  engem,  hogyan  lehetne  gyümölcse?
Tudjátok, hogy vannak olyanok, akik különböző helyzetekben megjegyzéseket tesznek, és azt mondják:
Nekem nem tetszik, ahogyan Isten eljárt. Mit gondoltok, miért beszélnek így? Mert nem érintette meg
őket Istennek az az Igéje, hogy „Isten szeretet”. 

Az Ige élő, az Ige élet! Az emberek, akik mellénk kerülnek, nem fogják tudni Istent érinteni, ha
mindaz, amit Róla tudunk, csak a fejünkben van. Beszélhetünk szépen, elmagyarázhatjuk a dolgokat,
mondhatunk  nekik  sok  mindent,  de  hiába, ha  nincs  egy  olyan  Ige,  mely  megérintette  volna  az
életünket. Ő bennünket akar elvetni mint magot. Miként teremhet gyümölcsöt az ember? Vajon úgy,
ha  imádkozik:  „Uram,  sok  gyümölcsöt  akarok  teremni”?  Nem!  Akkor  tud  gyümölcsöt  teremni,  ha
meghal. Mert sokszor van olyan, hogy beszélünk valakivel, és amit érintünk belőle, az az a része, ahol a
legnagyobb erőssége van. 
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Nekünk  jobbnál  jobb  érveink  vannak,  nagyon  sok  mindent  tudunk,  és  kész  vagyunk
megmagyarázni mindent, de egyszer csak megértjük, hogy Krisztus teste egy. Nagyon nem szeretem
azt a fordítást, amelyik azt mondja: „azt akarja, hogy egyek legyünk”, mert Isten nem azt akarja, hogy
egyek legyünk, hanem azt akarja, hogy eggyé legyünk – Krisztusban! Mert mindent egyesíteni akar
Krisztusban.  Nem  azt  akarja,  hogy  egyezzünk,  és  úgy  legyünk  egyek.  Miben  legyünk  egyek?  Az
elképzeléseinkben,  a  vélekedéseinkben?  Nem!  Krisztusban  kell  eggyé  lennünk!  Ez  ilyen  formában
helyes. Amikor pedig meglátjuk ezt, hogy Krisztus teste egy, akkor minden lehetségest megteszünk,
hogy azokkal, akik testvérek – nem a vallásos emberekre gondolok – és valóban megtapasztalták az
újjászületést,  keressük  azt,  hogy  közeledni  tudjunk  egymáshoz,  és  ne  legyen a  fejünkben  például
olyasmi,  hogy  ki  hogyan  vélekedik  bizonyos  dolgokról.  Például  egyesek  azt  mondják,  hogy
elveszíthetjük az üdvösséget, mások meg azt mondják, hogy nem veszíthetjük el, és emiatt szakítunk.
Ez nem helyes.

 Elmondom, fiatalkoromban hogyan beszéltem egy alkalommal valakivel. Voltam valahol, és ott
egy idős magyar lelkipásztor megszólított: 

– Hallottam, te azt mondtad, hogy az üdvösséget nem lehet elveszíteni?

Újjászületett ember volt, és körülbelül harminc évvel idősebb nálam, de volt egy ilyen felfogása, és
nem mondhatjuk, hogy ő emiatt el van veszve. Nincs elveszve. Így feleltem: 

–  Engedje  meg  a  testvér,  hogy  mielőtt  válaszolnék,  én  is  feltegyek  két  kérdést  az  üdvösséggel
kapcsolatban. Az első: Mikor a testvér visszatekint az életében,  mit mond, hogyan ment keresztül
különböző helyzeteken? Hogy „én erős voltam, és én tudtam, hogyan közeledjek Istenhez, és hogyan
imádkozzak, hogy Isten ne hagyjon el, és látjátok, Isten nem hagyott el”. Így gondolja a testvér?

– Nem – mondja ő.

– Akkor mit gondol?

– Isten megőrzött, megtartott mindeddig, láttam az Ő oltalmazó kezét.

Azt válaszoltam: 

– Éppen így látom én is a dolgokat.  A másik kérdés, amit szeretnék föltenni:  Ha a jövőre tekint a
testvér,  fél,  hogy  elesik?  „Jaj,  nehogy  holnap  elessek?  Nehogy  a  pokolra  jussak?  Nehogy  valami
történjen velem?” Ezzel a félelemmel él a testvér?

– Nem – válaszolta ő.

Azt kérdeztem:

– Hogy-hogy nem fél a testvér?

– Hiszem, hogy az Úr megőriz.

Azt válaszoltam: 

– Így hiszem én is.

Ez a testvér többet nem kérdezett. Mert ez a valóság. Lehet, hogy ha azt mondom, az üdvösséget nem
lehet elveszíteni, ez sokkol, de úgy nem, ha azt mondjuk: az Úr az, aki nem hagyta el Izráelt – akkor
sem, mikor ők eltávolodtak, és emiatt az Ő keze rájuk nehezedett mindaddig, míg nem kiáltottak az
Úrhoz, és vissza nem tértek Hozzá. 
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Tehát testvérek, mikor valaki meglátja azt, hogy ez az egység már megvalósult Krisztusban,
akkor minden lehetségest megtesz, hogy valamiképpen el ne távolodjon Isten más gyermekeitől. Mert
ha nincs kapcsolatunk Isten más gyermekeivel, az veszteség!

 Éppen úgy, ahogyan az Úr Jézus megjelent ezen a földön, úgy lett az Ige testté. Tehát, Isten
Igéje testté lett, és pontosan ez történik a mi estünkben is, csakhogy mi bűnösök vagyunk, Ő pedig bűn
nélkül  való  volt.  Isten  Igéje  szép  lassan,  mindenféle  helyzetek  által  elkezd  növekedni  bennünk,
megjelenik valami – más szavakkal, Krisztus elkezd kiformálódni bennünk, és akkor az történik, hogy
mikor az emberek minket érintenek, Istent fogják érinteni. Mi hiába imádkozunk: „Uram, érintsd meg
ezt  az  embert!  Jöjj  Te  a  mennyből,  és  érintsd meg a  mellettem levőket!”  Ő nem ezt  akarja.  Ő a
bennünk levő Krisztussal akarja megérinteni a mellettem levőket! És emiatt, mikor bizonyos kritikus
helyzetekbe kerülünk,  és nem találjuk a  kiutat,  akkor az  Úr  szól  hozzánk egy Ige által,  és  fölemel
bennünket. És az az Ige, amit Ő akkor szól hozzánk, elkezd munkálkodni az életünkben.

 Láttuk  a  magvető  példázatát.  Nemrég  olvastuk  ezt.  Három  különböző  talaj  nem  termett
gyümölcsöt. Miért nem termett gyümölcsöt? Mert a gyümölcs attól függ, hogy a gabonamag, amely a
földbe  esik,  elhal-e  –  ha  nem  hal  el,  nem  hoz  termést.  Ha  nem  tanultunk  meg  meghalni  saját
magunknak és elfogadni az ütéseket, akkor nincs gyümölcs. Nem akarom azt mondani, hogy könnyű
dolog elfogadni az ütéseket, én sem szoktam meg a mai napig sem. Tegnap kaptam néhány ilyen ütést,
és nagyon nehezen tudtam elfogadni őket. De azt akarom mondani, hogy az ütések jók. Csak ha az a
kéreg megreped, akkor lesz gyümölcs. Láthatjuk, hogy a búzamag ezer esztendőket is eláll  valahol
száraz helyen. Az élet ott van benne, és mégsem hoz termést. 

Az  élet  itt  van  bennünk.  Mindnyájunkban,  akik  hittünk,  van  élet.  De  ha  a  földbe  hullott
gabonamag nem hal el, nem lesz termés! Nem történik semmi. Szükséges, hogy el legyünk vetve a
földbe! Az Emberfia vetni akar, és nem azt akarja, hogy legyen például száz iskolázott, teológiát végzett
embere,  akiknek a fejük tele van,  és azt  mondhassa ezeknek az  embereknek:  „jóemberek,  tízezer
iskolázott ember menjen Moldovába, és hirdesse az evangéliumot!” És ezek, akik mindent tudnak a
megváltás tanával kapcsolatban, elmennek az emberekhez, és az eredmény nulla lesz, ha ők maguk
nem a megtestesült Ige! Ha mi vetünk – mert mindenképpen vetünk, de ha a hústestben vetünk, a
hústestből aratunk veszedelmet, romlást, ha pedig szellemben vetünk, ha az életünket megérintette
Isten Igéje,  és  történt  velünk  valami,  akkor  az  gyümölcsöt  hoz,  a  mellettünk  levő emberek  pedig
Krisztust fogják érinteni. 

Meséltem már erről, hogy milyen érdekes volt számomra a következő dolog. Ismertem ezt a
papot,  Viski  Ferencet,  és  többször  találkoztam vele.  Református  pap volt.  Börtönben volt,  nagyon
nehéz  körülmények  között,  ahol  megérintette őt  Isten  Igéje.  És  azután  a  falvakban,  ahol  szolgált,
többen is megismerték az Urat. Más helyeken voltak nagy teológusok, és nem maradt utánuk semmi.
De  ennek  az  embernek  a  nyomában  maradtak  néhányan.  Ismertünk  mi  is  olyanokat,  akik  nem
közvetlenül Viski által, de valaki máson keresztül őhozzájuk köthetők.

 Testvérek,  nagyon  könnyen  megláthatjuk,  hogy  kik  vagyunk  mi,  azáltal,  hogy  mi  történik
körülöttünk. Ha semmi nem történik körülöttünk, tudnunk kell,  hogy nekünk csak a fejünkben van
valami. Sok mindent tudunk itt a fejünkben. De ha valaki megérint minket, mit érint? A tantételeinket,
melyek  oly  fontosak  számunkra?  A  véleményünket?  Vagy  Krisztust  érinti,  azt  az  Igét,  amely
megérintette az én életemet. Nagyon fontos, hogy átadjuk az életünket az Úrnak, és az Úr úgy fog
munkálkodni, hogy azok, akik minket érintenek, az Urat érinthessék meg. Ámen. 
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