
 

 

 
 
 

 
 (Mk4,26) 

 

Engedjétek meg, hogy fogjam meg a kezeteket, és vezesselek ki benneteket ebből a februári télből 

egy vetésre előkészített szántóföldre. Érezzétek, ahogyan fújja a szél az arcotokat, ahogyan a föld illata régi 

emlékeket idéz fel bennetek.  

Mikor sétáltatok utoljára a természetben? Mikor láttatok vagy fogtatok 

utoljára valamilyen vetőmagot a kezetekbe? És ha fogtatok, gondoltatok-e a 

magra, mint az eljövendő életre, a szárba szökkenő gabonára, az élet 

megfogant jelenlétére? 

Ezen a mai vasárnapon lehetőséged van kilépni a fizikai térből a 

virtuálisba, hogy lásd Jézust magad előtt, ahogyan tanít a Magról és annak 

vetéséről.  

Nagyon fontos a tanító személye. Jézus volt a Tanító, aki odafigyelt a 

hallgatóságára, nem engedte el őket megválaszolatlan kérdésekkel a szívükben. 

Figyelmes volt és céltudatos. A tanítás földi munkásságának egyik fontos 

személye volt. Arról tanított, amiért az Atya Őt elküldte, az Isten országáról. Ezt az ismeretet úgy szerette 

volna átadni, hogy a hallgatóság, az ember vágyakozzon utána.  

Alkalomról-alkalomra az Atyáról és országáról szóló ismeretet ajándékozta a vegyes 

hallgatóságnak. Ezt az ismeretet hasonlítja a gabona magjához. Szabó Zoltán költő a Mag című 

költeményében Isten egyik legnagyobb csodájának nevezi ezt, amelyben benne van az élet titkos forrása.  

A felolvasott igeszakasz azokhoz szól, akik az istenismeret földiajándékát megkapták, amely tudás 

hasonló a gabonamaghoz. Felteszem azonban, hogy arra talán nem is gondoltál, hogy az istenismereted, a 

Róla szóló bizonyságtételed magvetés. Pedig az a feladatod, hogy vess és vess, mert az Isten szántóföldje 

mindig elő van készítve a vetésre. Isten tehát feladatot ad nekünk. Először is magot ad a kezünkbe. Az Ő 

igéjét. Hogy olvassuk, hogy értsük. Aztán elküld minket, hogy mondjuk el másoknak is, mit értettünk meg, 

és hogyan éltük meg tapasztalatként Isten igéjének valóságát. A hívő ember bizonyságtétele arról szól, 

hogy Isten Úr az élet felett. Hatalmasabb és erősebb, mint mi, és ezért minden egyes olyan megtapasztalás 

megerősíti a hívő embert, hogy jó ennek az Úrnak az oltalmában lenni, jó ennek az Úrnak a hatalmát 

élvezni.  Ez az engedelmesség pedig magába foglalja azt a küldetést is, amellyel Isten küld bennünket 

magot vetni. Hirdetni az igét.  

Nem csak a lelkész, nem csak vasárnap délelőtt, és nem csak itt a templomban. Ti mindnyájan azért 

kaptatok meghívót az Isten országába, hogy azt másoknak is továbbadjátok. Isten rajtatok keresztül hív 

meg másokat is az Ő országába. Titeket választ ki munkatársául azért, hogy másokhoz is eljusson az 

örömhír, az evangélium. Nektek adja a magot, hogy menjetek és hirdessétek: közel van az Isten országa. 

Mekkora áldás és kihívás ez! Magvető vagy, ezt soha ne felejtsd! 

Jakab Béla parókus lelkész 



 
 

Szabó Zoltán 

 
A mag Isten egyik legnagyobb csodája, 

benne van az élet titkos forrása. 
A mag tud magában, kalászként állni, 

de tudja kenyérként az embert táplálni. 
 

Ha van kenyered, és tiszta vized, 
adj hálát Istennek, mert Ő adta neked. 
De ne elégedj, meg azzal, hogy kaptál, 
te is tudj adni abból, ami téged táplál. 

 
De ennél fontosabb az igemag lehet, 
amelyet az Úr, a szívedbe vethetett. 

Táplálhatod vele éhes, sovány lelkedet, 
sőt, belőle akár több szeletet is ehetsz. 

 
Jézus Krisztus többeknek kijelentette: 
Én vagyok az életnek ama kenyere. 

Aki ezt a kenyeret eszi, az mindenkor, 
az Atyát, a Fiút, a Szent Lelkét dicsőíti. 

 

 

 
 

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség 

borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik 

rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld föl tekintetedet, 

és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek, és hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaidat 

ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved.” (Ézs 60,1-5) „Békét adok, 

hogy az irányítson, és igazságot, hogy az parancsoljon. Híre sem lesz többé országodban 

erőszaknak, határaidban pusztulásnak és romlásnak. Isten szabadítását nevezed kőfalaidnak, és 

dicséretét kapuidnak. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem 

az ÚR lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed.” (Ézs 60,17-19) 



 

 
 

Február 2., Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap 

 

 

 

 

 

 
 

                       

 

Bibiaóra – szerda 10 óra. 

Családi istentisztelet – február 16.  
A Házasság-hete alkalmából a családok megáldása.  
Az istentiszteletet követően farsangi ebéd.  
A beöltözött résztvevők díjazásban részesülnek.  
Süteményeket szeretettel fogadunk! 

Konfirmációs hétvége - február 21. 

Hittanosok farsangja – február 22. szombat 10 óra. 
 

 
 

 

Megmutattad szeretett Fiad dicsőségét, és akarod, hogy Őt hallgassuk, mert benne gyönyörködöl. 
Kérünk, világosítsd meg szívünket Igéddel és Szentlelkeddel, 

hogy bizodalmunkat egyedül az Ő érdemébe vessük, és így bejussunk abba a dicsőségbe,  
amelyet megláttattál a megdicsőülés hegyén Őrajta,  

aki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. 
 (Evangélikus liturgia – ünnepi imádságok) 

 
 
 

 

Óbudai Evangélikus Heti Hírmondó. Megjelenik vasárnaponként. 
Kiadó Jakab Béla parókus lelkész, szerkesztő Proksza Gyula. 

Elérhetőségek · Hivatal: 06-1-3881773 · Jakab Béla: +36-20-8242989 
E-mail: obudev@gmail.com · Honlap: http://obudev.hu/ 

 

 

„A szentség az, ahol a lehetőség ajándékká változik. 
Mindig csak néhány perc, 

amely napokra, hetekre, egy életre rányomja bélyegét azéletemre.” 
                                                                                                                                      Béres Tamás 
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