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Útmutatós köszöntő:
Tiszteld apádat és anyádat… 2Móz 20,12
Heinrichs Eszter útmutatós írásában arról ír, hogy árva, állami
gondozott gyermekek közt szolgálva különös atmoszférával jön
elő a negyedik parancsolat. Háláját fejezi ki, hogy a tisztelet szó
fordul itt elő és nem más.
Mi istentiszteletről beszélünk. Tiszteljük az Istent. És a szüleink
személyében a Teremtő akaratát tiszteljük, aki meghatározta
ezeket a megváltoztathatatlan kapcsolatokat.
Nincs istentisztelet, szülőtisztelet, ember tisztelet, családtisztelet,
természet tisztelet nélkül!
Ez az első ember-ember parancsolat és benne van az első három,
mely az Isten-ember viszonyt igazgatja.

Édesapám természettudós is volt. Nagy lepke, növény
gyűjteményét a prédikációkhoz használta föl. Egy alkalommal
érdekes kijelentésére lettem figyelmes: Nézzétek! Isten a
körülöttünk lévő világot nemcsak a maga tetszésére alkotta,
hanem az ember tanítására.
Így is van. A technikában, a tudományban minden a természeti, a
teremtett világ megfigyeléséből származik. A legmerészebb
számítástechnikai felfedezések mögött ott van a természetben
minden, csak egyszerűbben, nagyobb hatásfokkal és
selejtmentesen.
A magvető az Isten, a mag az ige és a talaj az ember szíve.
A 4 féle szív az ember életének négy szakaszaként is értendő!
Az evangélium legfőbb üzenete: Nem vagy a pillanatnyi sorsodra
kárhoztatva! Ha vannak is veszteségeid, a jó szív százannyit
terem.

Induljon hát az istentisztelet, hogy megvalósuljon életünkben a tíz
ígéret, mert ez a negyedik így van hosszabb formában: … hogy jól
legyen dolgod és hosszú életű légy a földön!

Ez az alapigazság benne van az egész teremtett világban.

Máté 13, 1-8

328-as énekünkben Túrmezei Erzsébet így fordítja Maár Margit
énekét: Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág. Bimbója bár
igénytelen, Pompás lesz a virág. Ki kétkedőn kutatja őt, Annak
választ nem ád, De a hívő előtt az Úr Megfejti önmagát.

A magvető: az Isten
A mag: az ige
A talaj: az ember szíve
Jézus példázatokban beszél. Ezzel nemcsak szemléltet, hanem
összefüggésbe hozza a teremtett világgal a gondolatainkat.

Itt mindent Isten mozgat. Ő lökte meg az életlavinát. Kér
Oparinelméletekkel bíbelődni. Isten nem bűvész, akit le lehet
leplezni többkamerás gyorsított és lassított fölvételekkel.

Hát most egy ilyen megfejtésen veszel részt, Kedves Testvér!
A magvető példázatában.
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1. Az útszélre esett magok.
Az ezredfordulón elhatározta a Pesterzsébeti Evangélikus Ifi, hogy
ezer kilométert tesz meg kerékpárral egyháztörténeti utakon az
ezeréves Magyarország tiszteletére. Tíz év alatt közel 5 ezer km
lett belőle. Valahol a Kisalföldön tekerünk érett búzatáblák
mellett. Aratási idő volt. Az út széle kilométereken keresztül
sárgállott a felelőtlenül elszórt búzaszemektől.
Nagyon bántó volt a látvány.
Az útszél nem magvetésre való.
Ha útszél típusú a szívem, akkor nem alkalmas a termésre. Hiába
hull bele az ige magja.
Sokszor vagyunk olyan állapotba, hogy boldog-boldogtalan
áttapos szívünk talaján. Testvérek! Ne engedjük, hogy vélt
barátok, ügynökök és ideológiák végig tapossanak életünk belső
lelki talaján. Ne tegyük gyalogjárdává belső dolgainkat.
Emlékszem egy lelkészkonferencián egyik társunk előadásához
Csernus Imre egyik „bevállalását” hozta illusztrációnak.
A szerencsétlen páciens kezelése, gyógyítása a szokásos
drasztikus eszközökkel folyt.
A filmet nézve ott kacagott a lelkisérült ember minden
megnyilvánulásán vagy 5 tucat kolléga.
Feleségemmel mélyen szégyelltük magunkat a film és a
fogattatása kapcsán. Hozzászóltam. Testvérek, mi itt nevettünk
ennek a szerencsétlen betegnek a nyomorúságán. Mikor nevetett
ki Jézus Krisztus, vagy bármelyik apostol csak egy szenvedőt is?
Útfél, belső intimtás nélküli talajokon átgázol mások kacaj
trappolása.

A mai világ soksok műsor madárkája kikapkodja gyermekeink
szívéből az oda beültetett igamagot.
Köves talaj szívek.
Mindig azt gondoltam, hogy a kő szív az egy adottság.
Az ige arról beszél már az ÓT-ben is, hogy nem kell annak
tekinteni. Nemcsak önző a szívem, ha megkeményedik, nemcsak
irgalmatlan, hanem terméketlen is.
Amikor kőszívvel hallgattam Isten igéjét, akkor lehet, hogy éppen
az ellenkezőjét mutattam. Az igével szembeni kőszívűségről azt
tanítja az Úr, hogy igenis nagyon lelkes, hamar kihajt, de nem tud
gyökeret verni.
Nem végzet a kő szív. Van rá orvosság. Kimutatható, hogy a
legjobb szőlőtermő dombok talaja egykori kövek málladéka.
A kövek legállhatatosabb puhítója két nagyon is lágy dolog. Nem
dinamit és nem véső és nem csákány, hanem a víz és a moha.
Szívünk megtérítése ebből az állapotból sohasem dörgedelmes
dorgálások következménye, hanem tiszta vizek és lágy mohák, az
élet munkája.
A tövises talaj
Hányszor éltük át ezt a szívtalajt. Valaki megbántott és nem
rendeztük le, nem gyomláltuk ki a bántást azonnal. És ezek a
tövisek felnőnek és elnyomják az ige magvát.
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Lehet a tövis egy családi tragédia. Amikor nem tudunk felejteni.
Hányszor hallottuk: Nem megyek istentiszteletre, mert hogy lehet
olyan kegyetlen az Úr, hogy elvette idejekorán a férjemet, a
gyermekemet.
Van ellenszere a tövises szívtalajnak. Tekintsünk föl arra, aki
töviskoronát viselt és hordozta a világ bűnét.

A jó talaj szív:

Kedves Testvérek! Ha komolyan végig tekintünk az életünkön,
lehet van 4 szem veszteség, de a nyereség 96!
Ami pedig a legnagyobb evangélium, örömhír, hogy a vetés
nyeresége soha nem más kárára megy. HA valaki megnyeri a lottó
ötöst, az a találatnélküliektől veszi el a pénzt. Itt nincsen vesztes.
A teremtett világban nincs vesztes. Az evangélium szántóföldjén
busás a hozam és nincs károsult, csak az, aki flegmaságával és
irigységével kirekeszti magát a természet csodálatának átélése
alól. Jöjjetek! Imádkozzátok velem ezt a pár szót:
Imádság:

Jézus példázatainak lényeges üzenete, hogy minden veszteség
ellenére óriási a haszon.
Gyermekeknek mondtam, hogy a mai pénzvilágban mennyit
kamatozik 10.000Ft? Mennyit kapsz vissza évvégén? Hát, lehet,
hogy már nem lesz 10.000Ft, mert olyan kicsi az a 0,2 %-os
kamat, meg oly nagyok a banki költségek, hogy ha nem mozgatod,
elveszíted a pénzed.
Kiskőrösön közel 120 gyermek előtt tartottam katechézist
ugyanerről az igéről. Gyerekek, egy szem kukoricából mennyi
lesz?
100? 200? Hát én négyszázat mondtam, mire látom, a karzaton a
kántor néni elneveti magát. Meg is kérdeztem az alkalom után:
Margit testvér miért nevetett. Hát azért, hogy a János milyen
hitetlen! - De miért? Hát egy jól megtermett kukorica több mint
ezer szemet is hoz.

Hála, Úr Jézus, a betű, az ige vetésért!
Köszönöm, hogy bár sokszor útfél, köves, és tövises talaj a
szívem, mégis tudok jót és sokat teremni, ha hallgatom igédet és
megtartom! Ámen.

