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Ma ha az Ő szavát halljátok 
 

A mai napon a Zsidókhoz írt levél harmadik fejezetével foglalkoztam, ezért, szeretném megosztani  

azt az üzenetet mely (úgy gondolom) nem csak számomra sokat mondó, hanem mindenki másnak 

is. 

 

Figyelmünket Krisztus Jézusra kell irányítanunk, reá kell fókuszálnunk, aki megvallásunk apostola, 

és főpapja egy személyben. Mondja ezt az Ige nekünk akik szentek, s mennyei elhívás részesei 

vagyunk.  

Miért? Mert ügyelnünk kell a megvallásunkra. A beszédünkre. 

 

Annak okáért, amint a Szent Szellem mondja: Ma, ha az ő (Isten) szavát halljátok, 

Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, 

Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven 

esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; 

ők pedig nem ismerték meg az én útaimat.  (Zsid 3:7-8) 

 

Mit is tett Izrael népe a pusztában? Összefoglalom: 

1. próbára tették Istent 

2. kísértették Őt 

3. szívükben tévelyegtek 

4. mivel Isten útjait nem ismerték meg. 

5. ennél fogva, végül teljesen elpártoltak Tőle. 

6. Továbbá, ezek az emberek kivétel nélkül elhullottak a pusztában anélkül, hogy 

bementek volna Isten nyugodalmába. 

 

Elképesztően nagy hangsúly van azon hogy beszél egy újjászületett keresztény.  

Mivel Krisztus a mi megvallásunk Főpapja ezért úgy kell beszélnünk ahogy Ő. 

 Ezért mondja az írás, hogy egyikőnknek se legyen gonosz szíve. 

A Biblia gonosz szívnek nevezi a kemény benső hozzáállást, mely bár hallja Isten beszédét 

ellenállást tanúsít azzal szemben. Fenntartásai vannak, aggályai, okoskodásai, és sorolhatnám.  

Mi Krisztus háza vagyunk, amennyiben a szabad szólás bizalmát fenntartjuk és a reménység 

dicsekedését. Mit is jelent ez? Hogy a Krisztus háza, temploma így épül fel.  

Szabadon odamegyünk az élő Istenhez, szabadon beszélünk, s ebben a szabadságban a 

beszédünk megegyezik azzal a beszéddel amit Krisztus a Főpapunk mondd. Ezért Ő a 

megvallásunk apostola, és főpapja.  

 

Ugyanakkor dicsekszünk a  nekünk adatott reménységgel is, hiszen Krisztus részes társai 

vagyunk, vagyis ugyanazokat a dolgokat birtokoljuk amiket Ő. Ezek tények, 

realitások,valóságok amiket rögzíteni kell benső emberünkben. Ha ez megtörténik, egész 

mentalitásunk változik meg, és vesz új irányt életünk. 

 

 

Tehát, Szent Szellem nyomatékosan figyelmeztet minket: meg ne keményítsük a szívünket. A 

kemény szív tragikus élethez vezet, amint azt Izrael példájából is láthattuk. Mind egy szálig 

elhullottak a pusztában. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy minden kicsiben kezdődik. A 

megkeményedés, a tévelygés mindig kicsiben kezdődik. Ezért tüzetesen ügyelnünk kell 

egyrészt szívünk állapotára, másrészt pedig a kommunikációnkra, mely számos dolgot elárul, 

mert szív kincséből szól a száj.  

A keserű szívű ember keserűen beszél, s aki lázad annak csupa lázadó ellenséges hitetlen 



megnyilvánulásai vannak. Ezért mondja az Írás, bátorítanunk kell egymást, hogy amíg tart a 

ma senkit ne keményítsen meg a vétek tévelyítő hatalma. 

 

Mivel, egy olyan világban élünk, amely immáron rendkívül inger gazdag, és nem 

közlekedhetünk csukott szemmel, vagy bedugott füllel. Egyre nagyobb az esély arra hogy 

olyan információk, képek, ingerek jutnak el hozzánk amelyek nem épp Isten felé 

befolyásolnak, irányítanak minket. Ezért elengedhetetlen hogy minden nap leporoljuk 

magunkat, és megújuljunk Isten kenetében. Meg kell hogy újuljunk abban a friss bizalomban 

amellyel az Úr iránt vagyunk, és visszatérni megvallásunkhoz.  
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