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Amikor magról beszélünk, akkor általában a növények magjára gondolunk.
A Biblia viszont sokféle magot említ.
A mag szónak nagyon sok jelentése van.
Ószövetségben a héber mag szó jelentése: hint, szór, szétszór, vet, ültet, sokasít, szaporít.
Újszövetségben a görög mag szó jelentése: vetés, vetési idő, ültetés, férfimag, utód, leszármazott, származás, törzs, család, faj, növény, hajtás.
A mag szó előfordul a Bibliában úgy is, hogy magzat, ivadék és nemzetség.
Ezt azért soroltam fel, mert itt láthatjuk, hogy a mag szó több mindenre utal. (növények, állatok, ember)
A Biblia első lapjain olvashatjuk, hogy Isten minden általa teremtett lényben magot helyezett el.
Ezzel képessé tette teremtményeit az újrateremtésre.
Most megnézzük magfajtákat fizikai síkon is és szellemi síkon is.
Isten a magot először az 1Mózes 1,11-12-ben említi meg.
Itt a növények magjáról van szó.
A következő mag 1Mózes 1,24-25-ben található.
Az állatok magva
A következő mag 1Mózes 1,27-ben van.
Itt az ember magját említi az Írás.
Azt látjuk, hogy mindent a maga neme szerint terem.
Amikor Isten keresett Ádámnak párt akkor odavitte hozzá az állatokat, de Ádám nem talált magához
illőt.
Az első fejezetben Isten megteremtette a magokat szellemben, hitben, a szavaival.
A második fejezetben pedig ezek a magok életre keltek. 1Mózes 1,5-7
A teremtést követően Isten működésbe hozta a vetés és aratás szellemi törvényét. 1Móz. 8,22.
1Mózes 1,28.
Nyár végén összeszedjük a magot és a következő évben elvetjük.
Ez arról szól, amikor Noé megtölti a bárkát állatokkal, ahogy Isten mondta neki.
Ábrahám magva
1Mózes 15,5. utódokról, leszármazottakról szól.
Az 1Mózes 3,15-ben olvashatjuk a legértékesebb magot.
Ebben az Igében az asszony „magváról” van szó, vagyis Jézus Krisztusról.
Az isteni magnak a testi megnyilvánulása. Szent Szellem
Az Ige magja
1Péter 1,23.
Az Ige romolhatatlan magja által születtünk újjá.
Isteni természet magja
1János 3,9. Benne marad az Ő magja.
Ezt a magot meg kell őrizni. (1János 5,18)
Szavainkat és a cselekedeteinket is elvetjük. Magként működnek.
Amikor az ember befogadja az Úr Jézust, akkor újjászületik a belső embere.
Újjászületéskor magként megkaptuk az isteni természetet. Galata 5,22.
A pénz magja
2Korinthus 9,10. Az adakozás rendje és áldása
Isten magot ad annak, aki elveti. Tehát, aki magvető életmódot folytat.
Nem annak adja, aki elherdálja.
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Tehát Isten annak ad magot, aki elveti, hogy megsokasodjon. Isten a gyermekeit jólétre és bőségre hívta el.
Jézus példázata a magvetésről
Máté 13,3-9.
A példabeszéd csak egy mondatban szól a magvetőről.
A példabeszéd többi része a föld különböző fajtáiról szól.
Mitől függ, hogy a mag termést hoz-e, és az egyik esetben harminc, a másikban hatvan, harmadikban
százszoros termést hoz?
Vajon a magvetőtől függ, aki a magot veti? Nem, mert a magvető ugyanazt a magot hinti minden esetben.
A magvetőnek csak annyi szerepe, hogy hinti a magot.
Függ-e a magtól, hogy melyik esetben mennyit terem?
Nem, mert a mag minden esetben ugyanaz: A mag az Isten beszéde.
Ahogy a magvető hinti a magot, minden földbe ugyanaz a mag kerül.
A magban van az a program, amit Isten végre akar hajtani, és látjuk, hogy minden földbe azonos mag
kerül.
Mitől függ tehát, hogy az egyik esetben nincs termés, a másikban pedig akár százszoros termés is lesz?
A talajtól függ. A termés a talaj minőségével van összefüggésben.
Ez a talaj a te szíved. Isten szántóföldje vagyunk.
A magok úgy viselkednek, ahogy a példázatban le van írva.
Amikor halljuk az Igét, az bejut az elménkbe, az elménkből jut le a szellemünkbe, ahol gyökeret ver és
felnövekszik.
Tehát a magvetés példája alapvető fontosságú, vagyis itt kell kezdenünk.
Ha a földműves nem vet a földbe magot, akkor az a föld parlagon marad, vagyis nem terem.
Ugyanígy van ez a szívünkkel. Ha nem kerülnek oda igei magok, akkor az a szív nem lesz képes megteremni Isten akaratát.
Nézzük meg mi a magyarázata a Jézus példabeszédének
19. Mit jelent az, amikor a mag az útra esik? Arról az emberről szól, aki hallja az Isten Királyságáról szóló
üzenetet, de nem érti meg, ezért a gonosz elrabolja a szívébe vetett magokat.
20. Mit jelent az, amikor a mag köves talajba hullik? Arról szól, aki meghallgatja az üzenetet, és azonnal
örömmel fogadja, de az nem gyökerezik meg a szívében, és csak rövid ideig él benne. Az ilyen ember
hamar elveszti a hitét, amikor üldöztetés vagy valami baj éri az Ige miatt, azonnal megbotránkozik.
22. a tövisek közé esett mag azt jelképezi, amikor valaki meghallgatja az Igét, de ahogy múlik az idő, az
élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elnyomják bennük Isten üzenetét, és teremnek gyümölcsöt.
23. Végül pedig a jó földbe, talajba vetett mag azt jelképezi, amikor valaki hallja az üzenetet, meg is érti,
jó és őszinte szívvel befogadják, megőrzik, és türelmes kitartással jó gyümölcsöket teremnek.
Nem is az Igében van a hiba, hogy az egyik esetben meghozza a gyógyulást, szabadulást, megoldást a
másik esetben pedig nem.
A különbség bennünk van, hogy milyen talajba fogadjuk az Igét.
Nem mindegy, hogy mimódon és hogyan hallgatjuk az Igét: van-e fülünk a hallásra és nyitott-e a szívünk a befogadásra.
Mit hallunk és mimódon hallgatjuk. Bibliai hit csak az Ige hallásából épülhet ki bennünk, és azáltal, ha
nyitott szívvel fogadjuk be azt.
Márk 4,23-25
Olyan mértékkel kapunk megértést az Igéből, amilyen mértékkel hallgatjuk azt. Sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok, vagyis bővölködünk a megértésben.
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