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AZ IGE SORSA 
 

„Végy elő egy másik tekercset, és írd rá az előbbi igéket mind!” Jer 36,(1-8; 21-28) 
 

Március első vasárnapja úgynevezett Bibliavasárnap. Ilyenkor figyelmünk még inkább a Szentírás felé fordul. 

Persze egyébként is az van előttünk minden istentisztelet, gyülekezeti alkalom, hittan óra során, de ma az ige 

magyarázatának nem csak forrása, hanem témája is Isten igéje, annak sorsa. 

Jeremiás történetében egy nagyon különös jelenetsorozat játszódik le Isten leírt üzenete kapcsán ennek négy 

jellemző szereplőjét vesszük sorra: kit hogyan érint Isten üzenete, ki hogyan áll hozzá? Magunk elé is tükröt 

téve. 

Első pillantásra látjuk, hogy a történetben szereplő király viselkedése a legmegdöbbentőbb, aki meghallva a 

számára nem szimpatikus isteni üzenetet, a tekercset a tűzre veti. Kifejezi a mérhetetlen ellenszenvet, mellette 

annak gondolatát, hogy nagyobb vagyok Isten üzeneténél, magánál Istennél is, megsemmisítem. Az elmúlt 

korszak hangosan is kimondta ezt, ma pedig ezek nyomaival találkozunk sok emberi szívben: nem hallgatok 

Istenre. 

A király udvartartásáról azt állapítja meg az Ige, hogy legtöbbjüket még a tűzbe dobott tekercs látványa sem 

mozdítja ki érdektelenségükből. Nincs érdekükben kiállni az Isten szava mellett, mert a királyuk más irányt 

mutat. Ma is sokaknak más irányt szabnak az élet törvényszerűségei, nem látják értelmét, hasznát Isten szavával 

törődni, közönyösen elmennek mellette. 

Következőként láthatjuk a próféta magatartását, aki magáénak vallja Isten szavát és kiáll mellette. S bár nagy 

ugrás van az előzőhöz képest, ma sincs másként, nincs köztes út. Vagy elutasítjuk és elmegyünk mellette, vagy 

pedig megszólít, megfog rajta keresztül Isten. Aki napról napra olvassa, abból merít erőt, annak sajátjává válik, 

szívébe zárja és tudja, hogy az Igének küldetése van, mert tudja, hogy Isten szava megszólít és életet változtat. 

A végén lássuk meg Isten sokatmondó viselkedését. Miután megsemmisül a tekercs, Jeremiásnak újra le kell 

írnia az üzenetet. Isten újra adja, kitartó türelemmel, újra küldi népéhez szolgáit – ahogy Jézus a szőlőművesek 

példázatában (Lk 20) megfogalmazza –, végül a Fiú érkezik Isten üzenetével, mely ítéletet és kegyelmet is 

magába foglal halálán és a feltámadáson keresztül. Isten újat kezd azokkal, akik befogadják az Igét. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 

1. Emlékezés. Életének 73. évében hunyt el Veszeli Ferencné sz. Treszka Ilona asszonytestvérünk, 

akinek temetésére március 1-jén került sor. Isten vigasztaló igéje Jeremiás Siralmai 3,49-50. 55-57. 

alapján szólt. Isten vigasztalását kívánjuk a gyászolók életére! 

2. Közösségi istentiszteletünkön óvodás hittanosaink mutatkoznak be. Az alkalom után 

szeretetvendégséget tartunk. Köszönjük azoknak, akik segítségre voltak ennek előkészítésében. 

3. Alkalmaink:  

Kedden 18 órakor tartjuk a Szolgálók óráját. 

Szerdán 18 órakor folytatódik a Bibliakör sorozata. (1 Tim 3,1-7) 

Csütörtökön18 órakor Presbiteri gyűlést tartunk. Az erről szóló meghívókat a keddi nap folyamán 

minden érintetthez eljuttatjuk. 

Pénteken 18.30-kor konfirmációs előkészítőt tartunk. 

Vasárnap 9 órakor gyermekistentiszteletet tartunk, 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön pedig 

megemlékezünk nemzeti ünnepünkről. 

A szülői konfirmandus tanfolyam második részét jövő vasárnap, az istentisztelet után tartjuk. Témánk: 

A hitvallás. Várunk erre is minden érdeklődőt! 

 

4. Örömmel láthatja a gyülekezet, hogy a gyülekezeti házunk egy faragott református címerrel 

gazdagodott. Köszönjük a felajánlást és a szép munkát Pap László testvérünknek és családjának! 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


