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Nyíregyháza  

Aliansz imahét 7. nap online istentisztelet  

Cím: Hűség az Igéhez – Hallgasd! 

 

(1. dia) „1Ezután városról városra és faluról falura járt, és 

hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizen-

kettő 2és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított 

meg, és betegségekből gyógyított meg: Mária, akit Magdalai-

nak neveztek, akiből hét ördög ment ki, 3Johanna, Kúzának, 

Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsanna, de sok 

más asszony is, akik vagyonukból támogatták őket. 4Amikor 

pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan 

csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik: 5Kiment a 

magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és 

eltaposták, vagy megették az égi madarak. (2. dia) 6Némelyik 

a köves helyre esett, és alighogy kihajtott, elszáradt, mert 

nem kapott nedvességet. 7Némelyik a tövisek közé esett, és 

amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtot-

ták. 8Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnöveke-

dett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így 

kiáltott: Akinek van füle a hallásra, hallja! 9Megkérdezték 

tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. 10Ő ezt 

mondta: Nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten orszá-

gának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy 

akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. 11A 

példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje. (3. 

dia) 12Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de 

azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higy-

gyenek, és ne üdvözüljenek. 13Akiknél a köves helyre esett, 

azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyö-

kerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbál-

tatás idején elbuknak. 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. 15A jó földbe esett mag: ezek pedig azok, akik igaz és 

jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak 

állhatatossággal.” Lk 8,1-15 

 

Szeretett Testvérek! 

 

A 2021. év aliansz imahét központi témája (4. dia) – HŰ-

SÉG az IGÉHEZ. (4/a dia) Korunkban, mikor válságban van a 

hűség fogalma és napjainkban, mikor Isten Igéjét akár a világ-

ban, akár a teológiában folyamatosan kritika alá vetik, megkér-

dőjelezik és folyamatosan el akarják bizonytalanítani az igeolva-

sókat, akkor különösen is nagy erővel bír ez a két kifejezés: Hű-

ség az Igéhez! Válságban van a hűség fogalma, mert az ember 

annyira távol él Istentől, (4/b dia) hogy tulajdonképpen egyetlen 
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egy valamihez maradt hűséges, a bűnhöz. A bűn és az ember kéz 

a kézben jár, hűségesen cselekszik minden bűnt, de minden más-

ban hűtlen. Korunkban (4/c dia) (is) hűtlen Istenhez, hűtlen az 

Igéhez, ennek következményeként hűtlen az embertársához, hűt-

len a házastársához, hűtlen a … és lehetne sorolni mennyi min-

denhez. Válságban van a hűség fogalma!  

És napjainkban, mikor minden oldalról kétségbe akarják 

vonni Isten drága Szavát (4/d dia) a világban, „nem úgy kell ér-

teni”, „már elavult”, „ezen túl kellene már lépni”, „más korban 

élünk”, de ami ennél még szomorúbb, hogy a teológiában is ezt 

tapasztaljuk. (4/e dia) Mindent megkérdőjelez, mindenben elbi-

zonytalanít, mindent kritikával illet, ízekre, cafatokra szedi a 

Szentírást, s nézzétek, mi lett a „felvilágosult” teológiánkból?! A 

Szentírás hitelességét vonták kétségbe! S mindez miért? Mert az 

ember lett a középpontba, s nem Isten és amit Ő mond! (5. dia) 

Egy humanista világban az ember lett a középpontban! Nem IGE 

szemléletű az egyház sem, hanem humanista szemléletű. A nyu-

gati egyház ékes példája ennek, de megállíthatatlanul közeledik 

felénk is, Európa ezen szeglete felé. Tudjátok az a baj korunkban 

(is), (6. dia) hogy az egyház, hogy jobban szereti az embereket, 

mint Istent és ezért nem engedelmeskedik Isten Szavának. Ezért 

különösen is nagy ereje és ideje van annak, amit olvashatunk en-

nek a hétnek a témájaként: (7. dia) Hűség az Igéhez! Mind a két 

szónak különösen is nagy ereje kell, hogy legyen a hívő emberek 

életében! Ezen témakét pedig estéről-estére más és más dolog 

kap hangsúlyt (7/a dia): 

- Olvasd! 

- Éld! 

- Add tovább! 

- Hívj meg másokat! 

- Gondolkozz! 

- Tapasztald meg! 

- Hallgasd! 

- Imádd! 

Ezen a mai estén a (8. dia) „Hallgasd” kerül előtérbe. Jé-

zus egy példázatot mond el az Őt körülvevő hallgatóságnak. A 
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magvető példázatát. Mind a négy felsorolt szituációban ugyan az 

a közös vonás felfedezhető (9. dia): Isten hinti a magot, azaz szól 

az Ige, hangzik. Ezen a mai estén is hangzik az Ige, Isten szól, és 

bízom abban, hogy nem olyan méltatlan körülmények között, 

hogy fakanállal a kezetekben kavargatjátok a vacsorát, vagy két 

szendvicsharapás között próbáltok figyelni, hanem teljes figyel-

metek itt van, mert az élő Isten hinti az Ige magját, próbál veled, 

velem, velünk beszélni. (10. dia) A mindenható Isten beszédbe 

elegyedik az elveszett emberrel. Micsoda? Igen, nem (10/a dia) 

mi, hanem ez egy csoda! Éppen ezért ezt vegyük megtiszteltetés-

nek, hogy beszélni szeretne hozzánk! És éppen ezért nem mind-

egy, hogy hogyan hallgatjuk!? Amikor azt a felhívást kapjuk, 

hogy hallgasd, akkor vizsgáljuk meg magunkat – s mielőtt hívő 

önelégültségünkkel azonnal a példázat 4. szituációjába helyezzük 

magunkat – milyen szívvel hallgatjuk! Egy nagyon fontos dolog-

ra hadd hívjam fel a figyelmeteket és kérlek, szívleljétek meg! 

Egy kicsit játszva is a szavakkal, figyelembe véve a sorrendet is 

erre a három dologra van szükség ahhoz, hogy a példázat negye-

di helyzetébe, a jó földbe hullott mag esetét átélhessük mindany-

nyian! (11. dia) 

Hallgass! – Hallgasd! – Hallasd! 

Ez olyan három szó, ami egymásra épül és egyik következik a 

másikból. 

(12. dia) Hallgass! 

Tudj csendben lenni! (12/a dia) Ha megszeretnéd hallani Isten 

szavát, akkor neked el kell némulnod. Akkor fogod meghallani 

Őt, ha tudsz csendben lenni! Ne kifogásokat keress, ne a magadét 

mond, hanem végre egyszer tudj csendben lenni!  

Két Igével hadd erősítsem meg ezt, mely erre bátorít bennünket 

(13. dia): 

- „7Légy csendben, és várj az ÚRra!” Zsolt 37,7 

- „Jó csendben várni az ÚR szabadítására.” JerSir 3,26 

Ha te szeretnéd meghallani Őt, az Ő szabadításának szavát, ak-

kor egyszer végre légy csendben – hallgass, hogy erősebben fe-

jezzem ki magam –, mert ez a feltétele annak, hogy a másik is 

megvalósulhasson, tudj hallgatni, hogy tudj hallani.  
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(14. dia) Hallgasd! Isten hinti a magot! Szól, de annyira hangos a 

világ és annyira képtelen csendben lenni, hogy nagyon kevesen 

hallják meg. Ahogy Ézsaiásban olvashatjuk (14/a dia): 

„Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán.” 

Ézs 42,2. Az Úr nem harsog, ahogy a világ csinálja, nem lármáz, 

hanem – ahogy olvashatjuk a Királyok könyvében (14/b dia) 

„halk és szelíd hang hallatszott.” I Kir 19,12b. Őt csak csend-

ben lehet meghallani, azt a halk, szelíd hangot, az élet beszédét! 

Tudd, amikor Igét olvasol – ha olvasol –, akkor (15. dia) az élő 

Isten akar veled beszélni, ezért figyelj rá, fogadd meg azt, amit Ő 

mond! Ne kételkedj Szavában, hanem bízz benne feltétel nélkül! 

Ő Jézus Krisztusban jelentette ki magát, ezért Jézus Krisztusban 

ismerheted meg az Atyát, az Ő kegyelmét, irgalmát, szeretetét, 

bűnbocsánatát. Ha az Igét olvasod és veszed komolyan, akkor az 

Urat hallgatod és veszed komolyan. Ha az Igét megkérdőjelezed 

és nem veszed komolyan, akkor az Urat kérdőjelezed meg és 

nem veszed komolyan. Ezért van akkor tétje annak, hogy hogyan 

hallgatod! (16. dia) János a Jelenések könyvében ezt írta: „bol-

dogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják 

azt, ami meg van írva bennük” Jel 1,3. És ez az Ige vezet ben-

nünket át (17. dia) a Hallgass! – Hallgasd! részünkről a Hallasd! 

felszólításig! (18. dia) Amikor csendben meghallod Isten Jézus 

Krisztusban tett kijelentéseit, komolyan veszed és megtartod, 

akkor a hívő életed abban mérhető, hogy mennyire vagy enge-

delmes és hitvalló életű!? Mennyire hallatod mindazt, amit meg-

hallottál Jézus Krisztusból és Jézus Krisztustól. Hogyan szeret-

néd oda szeretni a rád bízottakat Jézus Krisztushoz?! Ha meghal-

lottad az Úr Szavát, megérteted, felismerted, elfogadtad, akkor 

hallasd a hangodat, tégy bizonyságot, hirdesd az Igét, beszélj Jé-

zusról, mind arról, amit átéltél, a bűnbocsánatát, a kegyelmét, az 

új életet! Ezt hallasd, ne azt, ami kipattan a fejedből, aztán ömlik 

a szádból, a sok-sok sületlenséget, csúnya szót, káromlást. (19. 

dia) Ha ez jön ki, akkor az Isten Szava, mindenhova esett, csak 

nem jó földbe. Sziklás talajra, útfélre, tövisek közé, és azért, mert 

vagy nem tudsz csendben lenni, vagy nem tudod meghallani, 

mert mindenre és mindenkire hallgatsz, csak pont az élő Istenre 
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nem, és pont Őt nem tudod komolyan venni és megtartani, amit 

Ő mond és kér! 

Szeretnéd, (19/a dia) ha jó földbe hullana az Isten Igéje, Szava? 

Vedd komolyan a héten elhangzottakat, vedd komolyan Isten 

drága Szavát, a Jézus Krisztusban tett kijelentéseit (20. dia): 

Hallgass! – Hallgasd! – Hallasd! – hogy hűséges lehess az Igéhez 

és Jézus Krisztushoz! 

 

         Ámen! 

 

 


