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Kedves Testvérek! 
 
 Mai olvasmányaink különös kérdést vetnek föl. Egyrészt Izajás próféta azt ígéri, hogy 
az Úr igéje hatásos lesz és eléri célját, másrészt Jézus – ugyanettől a prófétától vett idézettel! 
– azt állítja, hogy saját hallgatósága nem fogja befogadni és megérteni tanítását. Az 
evangéliumi jelenet, amelyben ez a kijelentése elhangzik fokozza a nehézséget: Jézus 
éppenséggel a saját példázatairól „jövendöli meg”, hogy azokat nem fogják megérteni; pedig 
a prófétákhoz, tanítókhoz, rabbikhoz hasonlóan maga Jézus is éppen azért használ 
példázatokat, hogy a hallgatósága könnyebben megértse üzenetét. A fölvetett kérdés tehát: 
Hatékony-e az Isten igéje vagy sem? Végül is eléri-e célját vagy kudarcot vall? 
 

Kedves Testvérek! 
 
 E kérdés a hívő ember kérdése. Hívőként megtapasztalhatjuk Isten működését 
életünkben s természetes módon azt szeretnénk, hogy Ő szeretteink, rokonaink, barátaink és 
minden más ember életében is hasonlóan működjék. Ahogy Pál apostol írja a római levélben, 
az egész teremtett világgal együtt sóhajtozunk. Remélünk abban, hogy a Szeretet Istenének 
hatalma előbb-utóbb mindenben s mindenkiben megnyilvánul... Közben szembesülünk azzal 
a megkerülhetetlen és keserű tapasztalattal, hogy sokszor mi magunk sem tudjuk Isten 
jelenlétét felfedezni e világban. S ami talán még fájóbb: sokszor éppen azok, akiket nagyon 
szeretünk, utasítják el maguktól a hitet... Sokszor a hozzánk legközelebb állókon teljesednek 
be Jézus szavai: éppen ők azok, akik nem hallják meg az Isten üdvösségre szóló szavát... 
 

Kedves Testvérek ! 
 
 Valami hasonló tapasztalatban Jézusnak is volt része. Tudjuk, hogy átélte rokonai és 
ismerősei elutasítását. Nagyon is jól tudta, mi lakik az ember szívében. Tudta, hogy vannak 
mélységek, ahová nem érhetünk el. Vannak sebek, melyeket emberi erőlködés be nem 
gyógyíthat... Jézus azonban még ennél is többet tudott: Ő tudta egyedül, hogy hogyan kell 
meggyógyítani a megkérgesedett szívet! Ő tudta s még ma is Ő tudja egyedül megérinteni 
azokat a mélységeket, ahová rajta kívül senki emberfia be nem hatolhat. És ez a Jézus bízza 
apostolaira példázatait s a föladatot: az Isten országáról szóló örömhírt hirdetni kell! Még 
akkor is, ha sokan nem fogják megérteni első hallásra... 
 
 Imént hallott példabeszéde magáról Istenről szól, aki bőkezűen hinti az üdvösségre 
hívó szót. Bőkezűen – méricskélés nélkül. Szava – a hatalmas és erős szó – meghívó szó is 
egyben. Mint meghívás kötelez, mégis visszautasítható: így nem veszi el senki szabadságát. 
Egy rabbinikus mondás szerint: Isten mindenre képes. Csak éppen nem képes félni az Istent. A 
mai olvasmányok is arra emlékeztetnek bennünket, hogy a nekünk adott szabadság alapvetően 
nem veszélyezteti Isten hatalmas szavának működését. 
 

Mert Ő áll minden dolgok kezdetén. Ő osztja bőkezűen ajándékait. Ő a vetés és aratás 
Ura. Aki végképp nem akar Rá hallgatni, azt Ő sem kényszerítheti. Igazából nem tudhatjuk, 
kinél hogyan és miként szökken szárba a vetés. Az viszont bizonyos, hogy a sokszoros termés 
kárpótolja az Isteni Magvetőt minden veszteségért. 



Sőt, igazából ennél is többről van szó! Az Isteni Magvető sohasem fárad el, hiszen 
saját kiapadhatatlan bőségéből merít – soha nem fogyhat ki kincseiből. Ki tudja? Talán 
egyszer minden köves talaj termőfölddé változik. Talán egyszer az életben mindenki felfogja 
és befogadja az igazságot és boldog lesz vele. Azt a pillanatot azonban nem tudhatja előre 
senki sem – csakis az Aratás Ura. 

 
„Boldog az a fül, amely hall és boldog az a szív, amely engedelmesen magához öleli 

Isten igéjét!” 
 


