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Biztos alap I
Az Ige egysége
1. lecke

I.

Márk 4:26
“Jézus ezt is mondta: "Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember
elvetette a magot a földbe.”

A.

Isten királysága és a mag működésének az összehasonlítása.
1.

A mag Isten Igéjét jelképezi.

2.

Mk. 4:14 – A magvető az Igét veti.

3.
Azért használta a mag példáját, mert ez egy természeti törvény,
és nem ember-alkotta rendszer.

Meg kell látnod Ige fontosságát, egységességét és értékét.

B.

Isten királysága az Igéből táplálkozva működik.

C.

Erőlködéstől mentesen.
1.

Az almafa nem erőlködik, hogy gyümölcsöt teremjen.
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D.

2.

Egyedül amiatt tud szörnyű élmény lenni a változás, ahogyan
mi próbáljuk elérni a változást.

3.

A változás az Ige szívedbe vetése által jön el.

4.

Józsué 1:8 „…gondolkodj arról éjjel-nappal”

Változásra számítunk, de testi életet élünk, és nem vesszük komolyan

az Igét.
1.

Péld. 4:20-24 “…mert életet adnak azoknak, akik megtalálják,
és gyógyulást egész testüknek.”

2.

Ne várj a változással addig, amikor már késő lesz!

II. Márk 4:27-28
“azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem
tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt,
azután érett magot a kalászban.”

A.

Van olyan törvény, ami a magra, az időre és az aratásra vonatkozik.
1.

Az idő a barátod is lehet.

2.

Már alig várod az aratás előtti estét, hogy elvethesd a magodat.
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3.

Ha kivárod a kellő időt, akkor kialakul a lendület, a haszna
pedig örökre megmarad.

B.

Értened sem kell… egyszerűen csak működik.

C.

Márk 4: 28 “….magától terem a föld.” A görög szó az “automatosz.”
Azt jelenti, hogy önműködő, automatikus.

D.

Róma 12:2 “…hanem változzatok meg értelmetek megújulásával.”

Idő kell hozzá, hogy Isten Igéje felnövekedjen, és elkezdjen működni az
életedben. De az Ige természetéhez hozzátartozik, hogy változást hoz.
A munkád jutalmat fog nyerni!

III. Márk 4:29
“Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az
aratás.”

A.

Nem mehetsz ki minden nap ellenőrizni, hogy növekszik-e a magod.

B.

Akkor jön el az aratás, ha felhasználjuk azt a milliónyi magot, amit
Istentől kaptunk.
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IV. Márk 4:35-41
“Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: "Menjünk át a
túlsó partra." Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt,
úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor
nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már
kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt.
Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: "Mester, nem törődsz azzal,
hogy elveszünk?" Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a
tengernek: "Hallgass el, némulj meg!" És elállt a vihar, és nagy csendesség
lett. Akkor ezt mondta nekik: "Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?"
Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: "Ki ez, hogy a szél is,
a tenger is engedelmeskedik neki?"”

A.

Ugyanazon a napon tíz példázatot mondott el nekik Jézus az Ige
fontosságáról tanítva.

B.

Egy konkrét utasítást adott nekik: „Menjünk át a túlsó partra.”

C.

A tanítványoknak már el kellett volna fogadni és alkalmazni kellett
volna a tanításait.

D.

Íratott velük egy röpdolgozatot, ami nem sikerült nekik.
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