SZELÍDEN FOGADJÁTOK ISTEN BESZÉDÉT!
„Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és
szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket.” Jakab apostol levele 1, 21.
Néhány kérdés felmerül bennünk, ha azt halljuk, Isten beszéde: Mi az, hogy Isten beszéde? Mire való az
Isten igéje? Hogyan lehet azt hallgatni? Mi az, hogy Isten beszéde? Talán ezt sokszor túlmisztifikáljuk.
Olyan megfoghatatlan számunkra Isten kijelentése, beszéde. De hogyan is hallható, fogható meg Isten
szava? Egy példa: Péter egy kijelentés részese lesz, amikor Jézus azt kérdezi, hogy ti kinek mondotok
engem? Ekkor Isten beszél Péterhez, õ pedig, tovább adja.
A prófétai írások, Isten kijelentései mind úgy történtek, hogy Isten egy jól elkülöníthetõ gondolatot adott
valamely emberének, és azt tovább adta.
„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az Úr. Mert
amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én
gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az esõ és a hó lehull az égbõl, és nem tér oda vissza,
hanem megöntözi a földet, termõvé és gyümölcsözõvé teszi; magot ad a magvetõnek és kenyeret az
éhezõnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem
véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” Ézsaiás 55, 8.
A kijelentés, az Isten szava, amikor Isten a benne hívõ, vele kapcsolatban álló ember gondolatait úgy
irányítja, hogy rajta keresztül Isten gondolata érkezhet el másokhoz. Így prédikáltak a próféták, így írták
le, amiket Isten szólt hozzájuk ez a Szentírás, a Biblia. Nem voltak õk tökéletes emberek, de volt készség
bennük meghallani, odafigyelni Isten szavára.
Ezt az írást, évezredek óta magyarázzák, és ha valaki Isten akaratából teszi ezt, akkor maga Isten szólal
meg, az igén keresztül. Erre sok példát lehetne hozni. Amikor elõször megértettem az Isten szavát!
Nagyon sokszor hallottam addig is, de egyszer mintha rólam, nekem beszélne, nem maradhatok passzív,
távolságtartó tovább, mert megszólított vagyok.
Nagyon különös körülmények között is megszólal: Pálról mondták, és ezt maga is tudta, mert õ írja: „Mert
levelei, mondják, súlyosak és kemények ugyan, de testi megjelenése erõtlen, és beszéde szánalmas.”
II. Korintus 10, 10.

Mire való az ige? Jézus maga mondja: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden
igével, amely Isten szájából származik.” Máté 4, 4. Az Isten beszéde a lélek tápláléka! Mert a léleknek is
vannak szükségleteik, amelyet az ember sokszor megpróbál figyelmen kívül hagyni, de tudnunk kell, hogy
ezt sem lehet következmények nélkül tenni! Annak is van lelke, aki csak a testét szokta táplálni, csak
elgyengült, tehetetlen, mûködésképtelen állapotban van a lélek. És amikor hallja Isten igéjét, akkor
egyszer csak kezd magához térni ebbõl az alélt állapotból. Mert a hit, hallásból van, mégpedig az Isten
igéjének a hallásából. Hallom Isten igéjét egyelõre teljesen hitetlenül, és az ige elkezd dolgozni bennem.
Vágyakozást ébreszt. Megint elmegyek, hallgatom, olvasom, a felét sem értem, mégis olvasom, mert ez
is a Szentlélek munkája már, amikor lelki szomjúságot, éhséget támaszt. A kiteljesedése pedig, amikor
megelégíti ezt a szomjúságot.
Isten igéje újjá teremt: „mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élõ
és maradandó igéje által.” I. Péter 1, 23.
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” II. Korintus 5, 17.
Az ige, erõ, erõforrás: „Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az
Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként,
aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek.” I. Thessalonika 2, 13.
Ennek a gyülekezetnek nem volt egyértelmû, és ezért írta ezt nekik Pál. Azért változott meg az életetek,
azért vagytok képesek az üldöztetések ellenére kitartani, példát mutatni másoknak, mert munkálkodik
bennetek Isten ereje.
„Mert a keresztrõl szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk,
Istennek ereje.” I. Korintus 1, 18.

Az ige tükör - szembesít a valósággal.
„Tudok cselekedeteidrõl, fáradozásodról és állhatatosságodról,… nyomorúságodról, és
szegénységedrõl,… hol van a lakóhelyed, …szeretetedrõl és hitedrõl, szolgálatodról és
állhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsõknél…kevés erõd van,
mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet… hogy nem vagy sem hideg,
sem forró…” Jelenések könyvének a gyülekezethez címzett szakaszai
Ez által az ige önismeretre tanít, így a látható kép sokszor megdöbbentõ, elkeserítõ, olyan amilyet az
ember nem akar látni, elfordul, és a neki tetszõ dolgok felé fordul. Ez egy nagy önbecsapás, mert a kép
nem fog változni, csak nem vesz tudomást róla az ember!
Az ige az öröm forrása: „Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem és
szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, URam, Seregek Istene.” Jeremiás 15, 16.
Az ige fegyver. Na de nem egymás ellen, hanem lelkünk kártevõje ellen. Jézus így használja: meg van
írva! Ez védelmet és gyõzelmet adott a kísértések között. Nekünk is ilyen eszközünk az ige!
Hogyan hallgatjuk? „Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!” Lukács 8, 18. Mondja Jézus! Ezek szerint
rosszul is lehet hallgatni? Vannak, akik egyáltalán nem hallgatják, õk a legfontosabbat nem tudják meg,
hogyan mehetnek át a halálból az életre, a hitetlenségbõl a hitre. Vannak, akik másnak hallgatják – de jó
lett volna, ha õ hallotta volna… Vannak, akik válogatnak, Kételyeik, fenntartásaik szûrõjén keresztül
engedik csak magukhoz az igét, és így nem jut el hozzájuk Isten szava. Nem tudom elképzelni, hogy ez
velem is megtörténhet, azért ez mégis csak hihetetlen. Ezzel, azzal nem értek egyet, én másképp
csinálnám… Sokszor akadálya annak, hogy az ige bekerüljön egy ember szívébe az, hogy úgy jövünk
oda, hogy valamire szeretnék választ kapni. Isten adjon nekem most tanácsot, és minden igehirdetést úgy
hallgat az ember: elhangzik valami tanács az õ aktuális kérdésére vagy nem. Közben pedig, nem hallja
meg azt, amit Isten aktuálisnak tart, és arra lenne most nagy szükség. Ha nekem az fontos, amit Isten
most annak tart számomra, akkor sok minden másban is eligazít bennünket.
Ismerjük Jézus példázatát a magvetõrõl: „Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti,
eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag.
Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg
benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik.
Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az
igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik
százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.” Máté 13, 19-23.
Hogyan kell tehát hallgatnunk az igét? Szelíden! Nyitottan, nem fenntartásokkal, hanem azzal a
várakozással, hogy mit akar ma szólni nekem Isten!
„Õrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra.”
Habakuk 2, 1.

Azért ott lappang idõnként bennünk a bizonytalanság, én most egy embert hallgatok, … Legyen
bizalmunk annyira Istenben, hogy a legalkalmatlanabb eszközt is fel tudja használni arra, hogy
megszólítson bennünket!
Legyen imádságunk ez: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád! Velejárója Sámuel életében ennek az
odafigyelésnek, ez volt: „Az ÚR pedig vele volt, és Sámuel semmit sem engedett földre hullani az Úr
igéibõl.” I. Sámuel 3, 19.

