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IGE-MAGVAK 
 

Alapige: Márk 4,26-29        Olvasmány: Márk 4,3-8 
 

Isten csodálatos egyszerűséggel adja elénk a leghatalmasabb üzeneteket Jézus példázataiban, mi 

több maga Jézus is, mint a testté lett Ige éppúgy mutatja: milyen tökéletes módon alkalmazkodik Isten 

hozzánk, hogy megérthessük őt. Ma, amikor Bibliavasárnap alkalmán jövünk össze, erre figyelünk. 

Jézus ma felolvasott két példázata egyszerű képekben szól az Igéről, az Isten hozzánk intézett 

szaváról, annak hirdetéséről, befogadásáról és hatásáról.  

Jézus az Igéről úgy beszél, mint ami lényegében az ÉLETet jelenti számunkra. Mag, magvetés, 

sarjadás, növekedés, termés… most a tavasz első napjaiban ezeket szemléljük a természetben, az 

újraéledést, az életfolyamatokat. Jézus ezt szemléltetésként használja, miközben az Isten országáról 

beszél. Úgy mutatja be azt, mint az igazi életet, ami Istentől való, örök, teljes és tökéletes. Nem 

csupán az általunk tapasztalt töredékesről, nyomorúságosról tanít tehát, hanem arról, amit Isten a maga 

teljességében ajándékoz nekünk. 

Ennek a folyamatnak a kezdetén látjuk a magot és a magvetést, amely az Isten szava, és annak 

elhintése. Ennek nincs előzménye, Isten egyszerűen szeretné, ha az ÉLET a részünkké válna, ő szól, 

tanít, figyelmeztet, bátorít – mikor mire van szükség. Mint mennyei Atya a helyes irányba szeretné 

terelni életünket, ahogy szülő a gyermekét. Szülőként átéljük, van, amikor a tanács azonnal hat és 

valamikor elraktározódik. Nem tudjuk, mikor éri el célját, de reményünk van arról, hogy a szó, a 

nevelés jó irányba segíti gyermekünket. Isten is így van az ő szavával, szeretetből fakadóan tanít 

minket az ÉLETre. 

Ám az is tükröződik e példázatban, hogy mennyire jól ismeri az embert. Ennyi abszurd helyet alig 

lehet felsorolni: hogyan is vetne valaki az útfélre, tövisek vagy sziklák közé? Ez bizony rólunk szól. 

Néha tudunk lelkesedni Istenért, de aztán mégis valahogy erősebb a kísértés, vagy a közöny, amely 

nem engedi, hogy Isten szava ÉLETET teremjen bennünk. Isten így lát. 

Ezért mutatja fel azt, ami természetes következménye annak, ha komolyan vesszük, befogadjuk és 

megfogadjuk Isten szavát: annak gazdag áldását tapasztaljuk meg. Jelenti ez már mostani életünkben a 

jó térhódítását, az áldásban való meggazdagodást, és kiteljesedve az Istentől jövő örök életet. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 

1. Emlékezés  

Szomorú szívvel, de Isten akaratát keresve és abban békességre lelve emlékezünk meg arról, hogy 

az elmúlt héten, csütörtökön kísérték ki utolsó földi útjára a svájci Biel városában Thoma Eliane 

asszonytestvérünket, aki 52 évet kapott e földi életben. Svájcban élő testvérünk az elmúlt években, 

súlyosbodó betegségéig, Szentgyörgypusztán lakott. Isten vigasztalása kísérje szerettei életét, így 

kérjük ezt most külön a család gyúrón élő tagjaira az Úr Jézus szavaival: „Én vagyok a feltámadás és 

az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.” János ev. 11,25 

2. 80. születésnapja alkalmából köszöntjük gyülekezetünk közösségében Denkó Mihályné, Zsófi 

nénit. Isten áldását kívánjuk életére! 

3. Közösségi istentiszteletünkön a felsős tagozatos hittanosok – közöttük nagyobb számban a 

konfirmációra készülő 6-7. osztályosok – mutatkoznak be. Alkalmunk egyben bibliavasárnapi 

megemlékezés is. Az istentiszteletet szeretetvendégség követi. Köszönet a készülődésért! 

4. Gyülekezeti alkalmaink 

Szerdán 18 órai kezdettel folytatjuk a II. Helvét hitvallás olvasását. Az énekkari próbát szerdán 19 

órakor tartjuk. 

Csütörtökön 17 órakor egyházmegyei közgyűlésre kerül sor Gárdonyban. Szombaton 13 órakor 

indulunk ifjainkkal Sárszentmiklósra, egyházmegyei ifjúsági találkozóra. 



 

Jövő vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön megemlékezünk nemzeti ünnepünkről is. Az 

azt követő héten lesz hitmélyítő alkalomsorozat gyülekezetünkben. Március 16-tól, esténként 18 órai 

kezdettel Pogrányi Károly, diósdi lelkipásztor hirdeti Isten aktuálisan megszólító szavát közöttünk. 

Hívjunk magunk mellé másokat is! 

5. Köszönjük a már visszajuttatott, presbiteri tisztújítással kapcsolatos kérdőíveket. Az elmúlt héten 

már több mint 10 ív visszaérkezett. Várjuk a következő hetekben is a kitöltött lapokat. 

6. Bibliavasárnapon perselyadományunkkal a Szentírás kiadását és terjesztését segítjük. Isten iránti 

hálaadással adakozzunk e célra! 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


