
Pintér Károly és Nagy Erzsébet 
esküvőjén.

Textus: I. Kor, 6, 19-20,
"Nem a magatokéi vagytok, mert áron vitettétek meg, dicsőitsetek azért 
az Isten a ti testetekben és, lelketekben, amelyek az Istenél."

Testvéreim a Jézus Krisztusban, drága Szolgatársaim!

N e k e m  jutott az a kedves feladat, hogy esküvőtök alkalmából 
hirdessem Isten igéjét. Ti, akik mindketten az evangélium szol
gálatában állotok, megszoktátok, hogy Isten nagyon józanul és re
álisan szól az emberhez, nem határozza meg őt semmiféle hangulat. 
Ma is igy szól hozzátok józanul, reálisan és nagyon komolyan. És 
én az Ő szavainak tolmács vagyok, ebből a számotokra olyan sokat 
mondó igéből hirdetem néktek az Isten szavát.

Mit mond az Isten ti nektek?
I . Nem a magatokéi vagytok. A szerelem, a házasság az életnek az a 
területe, amelyről szeretjük azt hinni, hogy az egészen a mi ü- 
gyünk. Nem szólhat bele senki és nem tartozik senki, másra, csak ránk: 
a ti ügyünk, a magunk legbensőbb élete.
Az egyház szolgáját is megkisértheti ez a gondolati a szolgálatom, 
a munkám, az éveim mind-mind Istenéi, de a házasságom, a szerelmem 

az otthonom az enyém.
Ti nem a magatokéi vagytok. Minden itt a földön a tiétek, de ,ti az 
enyéim vagytok a házas életben is.
Ez nem ünneprontás Isten részéröl. E gyszerü figyelmeztetés csupán. 
Aki igazán szereti az Istent, az nem érzi tehernek., hogy Isten min
den percére, egész életére, a házas életére is igényt tart. 
II. Áron vétettetek meg. Az előző mondat magyarázata ez. Indoklása. 
A Szentirást ismerve hozzátehetjük ezt a jelzőt: drága áron. Nem 
aranyon, ezüstön vagy drága kövön, hanem Jézus Krisztus drága vérén, 
Itt magasodik föl ebben az igében a kereszt. Itt lesz naggyá ebben 
az órában a megváltas csodája. Azt jelenti ez másként, hogy drágákvagytok 

az Isten szemében! Szeret titeket, ugy szeret, hogy tiéret- 
tetek odaáldozta Egyszülöttjét, hogy ti legyetek az Ő gyermekei, 
Értsétek meg Istent, értsétek meg, hogy milyen drágák vagytok az

Esküvöi igehirdetés.

Deák tér

Ő szemében.
Drágák vagytok egymás előtt. Bizonyára sokszor szólitottátok meg igy 
egymást. Egy-egy sor irás, egy- egy kedvea szó, egy-egy emlék tárgy 
milyen drága volt eddig is az almit négy esztendő alatt, hi szen 
szerettétek egymást. Most lIsten azt mondja, hogy az Ő szemében is 
ilyen drágák vagytok és ez meg annál is fontosabb, mint hogy drá- 
gak vagytok egymás előtt.
Drágák vagytok nekünk is. Annak a seregnek, akik itt összegyültek 
és azoknak akik most távol vannak, de gondolatban itt állnak ők is.
A szülőknek, akik áldozatos szeretettel és fáradsággal neveltek.
A testvéreknek, akik most olyan szeretettek néznek rétok. Jóbarátok-
nak, volt évfolyamtársaknak, drága vagytok ennek a deák-téri gyülekezet- 

nek, hiszen menyasszony testvérem te hirdetted gyermekeinknek egy 
éven keresztül a legjobb hirt, az evangéliumot és a gyülekezetben 
nekünk, volt munkatársaidnak, akik olyan kedves ás gyümölcsökben is 

gazdag esztendőt töltöttek el veled, menyasszony testvérem. Drágák
vagytok a tordasi gyülekezetnek és a fancsali gyülekezetnek, ahonnan



jöttél völegény testvérem és ahova együtt mentek vissza szolgálni.
Sok drága emberi kapcsolat! Sokan szeretünk titeket, sokan örülünk 
veletek ma, sokan imádkozunk értetek, mert drágák vagytok számunkra 
és ugy érezzük a mieink vagytok, hozzánk tartoztok. Van igazság eb
ben s mondatban: mégsem mondhat titeket senki a magáénak maradék nél
kül, nincs joga rá. De Isten modhatja ezt: enyéim vagytok. Neki van 
joga rá. Áron vétettetek meg, drága áron.
Ez valami nagy biztatás! Mert Aki az Ő Fiának nem kedvezett, értetek 
adta, hogyne adna tinéktek mindent amire szükségetek van. Jövötöket 
nem ismerjük, ti sem ismeritek, de ismerjük azt az Istent, Aki a jö
vő nek és Ura és most azt mondja rólatok: enyéim vagytok, mert drá
ga áron vettelek meg titeket. Igy tudjuk mi ia, hogy jó kezekben van 
a sorsotok, életetek, jövendőtök.

moly egyszerü, világos programja, mindig észben lehet tartani.
Nem könnyü a papi családi élet. Gyülekezetbe kerültök, emberek közé, 
akik nemcsak figyelni fognak benneteket, hanem kritizálni, birálgatni 
is szigoru mértékkel. Szolgálatotok beszédben áll, de ennek a szónak 
csak ugy lesz hitele, ha van fedezete: közös életetek, házas ágtok. 
Van aki nehezen érti a szavakat, de az életből tud olvasni. Dicsőit
sétek azért az Isten a ti testetekben és lelketekben. Hiába beszél
tek majd bocsánatról, ha azt l á t j á k , hogy haragot tartotok, türe
lemről, ha nem birjátok egymást elviselni, szeretetről, ha az élet 
nehézségei nagyobbnak bizonyulnak, mint szeretetetek, Isten orszá
ga kereséséről, ha közben kapzsiak vagytok, közösségről, ha nincs 
meg nálatok, s alázatról, ha gőgösen és büszkén jártok az emberek 
között. Ugy kell élnetek, hogy dicsőitsétek az Istent.
Sem könnyü, de szép feladat a gyertya, a só, a hegyen épitett város 
szerepét betölteni. Nem könnyü, de szép, amire most vállalkoztok,
Emberi jó kivánságok és jótanácsok között ne felejtsétek az Isten 
utravalóját:
Nem a magatokéi vagytok, 
áron vétettetek meg,
dicsőitsétek az Istent a ti testetekben és lelketekben!

Ámen.

Hafenscher Károly.

III. Dicsőitsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben-
igy hangzik a mondat harmadik része. Ez a ti életprogramotok. Ko-


