
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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AMIKOR AZ IGEMAG A SZÍVBE HULL 

 

Igeolvasás: Mt 13,3-8; 19-23 3Aztán sok mindenre 

tanította őket példázatokkal: "Íme, kiment a magvető 

vetni, 4és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán 

jöttek a madarak, és felkapkodták. 5Mások sziklás helyre 

estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert 

nem voltak mélyen a földben; 6de amikor a nap felkelt, 

megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, 

kiszáradtak. 7Mások tövisek közé estek, és amikor a 

tövisek megnőttek, megfojtották őket. 8A többi pedig jó 

földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a 

másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. 
19Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és 

nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van 

vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. 

20Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, 21de nem gyökerezik meg 

benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. 

22Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, 

és nem hoz termést. 23Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a 

másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit." 

Alapige: Jn 6,63 A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam 

nektek: lélek és élet. 

 

Kedves Testvérek! Az Úr Jézus arról beszél János evangéliumában, hogy a test nem használ semmit, hanem a 

lélek az, aki életre kelt. Ugyanakkor felhívja arra is a figyelmet, hogy mindazok a beszédek, amelyeket Ő 

elmondott, az Ő beszéde lélek és élet. A magvető példázata pedig arról beszél, hogy Isten beszéde az ige, nem 

más, mint mag, amely ha az emberi szívbe hull, elkezd kicsírázni, elkezd felnövekedni, és ha ideális az emberi 

szív, az emberi fogadókészség, akkor idejében megtermi gyümölcsét. Az egyik emberi szívben százannyit, a 

másikban hatvanannyit, a harmadikban harmincannyit. Azért, mert e beszéd, e mag lélek és élet. 

Mert amikor mi Isten Igéjét halljuk, az nem csupán egy új információ számunkra, hanem ahogyan az Úr Jézus 

mondja: lélek és élet. Amikor olvassuk, hallgatjuk az igét, mindeközben történik bennünk, a szívünkben 

valami: Isten Szentlelke munkálkodik, és elvégzi bennünk az újjáformálást, a megújulást, a növekedést, a Lélek 

gyümölcseinek megtermését. Ezért nagyon fontos az, hogy halljuk, tanulmányozzuk az igét, hogy a belső 

emberünk, a szellemünk életre kelljen, s növekedjen általa. Így legyen. Ámen.   (Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron)     

 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

 
Március 1-én Vass Réka megkeresztelése 

   
Márcus 6-án a Nőszövetség Ökumenikus Világimanapi istentiszteletén         (Fotók: AÁ) 

 

Gyülekezetünk férfi tagjai nevében minden kedves nőtestvérünknek 

boldog nőnapot kívánunk az alábbi verssel! 

 

Szép március! Fagyot űző,  

fázó lelket melengető,  

borús napokat kergető, 

Nyolcadikán nőt köszöntő! 

 

Megállunk egy pillanatra  

gondot és bút hátrahagyva,  

hogy titeket ünnepeljünk,  

s nektek mindent megköszönjünk. 

 

Bölcsőtől a koporsóig  

ti kísértek véges-végig. 

Féltő gonddal körülvesztek,  

szeretettel dédelgettek. 

Ha bánat ér, vigasztaltok,  

s örömömben is osztoztok.  

Adni mindig készen vagytok,  

türelemből ki nem fogytok.  

 

Tőletek teljes az élet,  

ti jelentitek a szépet. 

Nem lehet ezt meghálálni,  

s nehéz szavakat találni.  

 

Ezért hát e virágot  

Köszönetképp fogadjátok! 

Március:  

12.  csütörtök 10.00 Babamama klub 

12.  csütörtök 15.30 Ifjúsági óra 

12.  csütörtök 16.30 Cserkészet 

15. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában 

15. vasárnap 10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyerek istentisztelet. 

15. vasárnap 14.00 Angol nyelvű istentisztelet egyetemistáknak (Mustard Seed Chapel) 

Ápr. 4 szombat 16.30 

Dicsőítő koncert - Csiszér László és 

zenekara, valamint az Őrálló Dicsőítő 

Zenekar közreműködésével  

- Március 9-én hétfőn 14 órától állunk meg Szilágyi László, 64 évet élt mérnök testvérük ravatalánál.  

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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