
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Tudjuk, hogy az igazság nagyon megkérdőjelezendő fogalom. Mégis, többnyire a magunk igazságát 

tartjuk jónak, természetesnek és követendőnek. Ha véleményünk ellenállásba ütközik, akkor bíráljuk, sőt, adott 

esetben el is ítéljük a másik nézeteit. Ha nem is súlyos dologról van szó, talán el kellene gondolkodni azon, 

hogy „amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni.” (Mt 7,2) De hát mi csak ilyenek vagyunk. 

 Sorsszerű e, hogy nekünk ilyeneknek kell lennünk? Biztos, hogy nem! De vajon jó helyen keressük az 

igazságot? Persze itt már nemcsak az egyéni igazságról van szó, hanem egész emberi voltunk és létünk 

igazságáról. Hogyan kellene élnünk, hogy minden nap nyugodtan hajthassuk álomra fejünket azzal a 

meggyőződéssel, hogy aznap igazak voltunk mind gondolkodásainkban, mind cselekedeteinkben. 

 Hiszem, hogy tudjuk, hol lenne a megoldás. Ismerjük a Tízparancsolatot és a másik kettőt is: „Szeresd 

az Urat, Istenedet teljes szívből és teljes elmédből, és szeresd felebarátodat, mint magadat. ” (Mk 12,30-31). 

Mégis a legnagyobb erőfeszítésünk ellenére sem vagyunk képesek mindezeket maradéktalanul teljesíteni. Pedig 

azt is tudjuk, hogy „aki feltámasztotta az Úr Jézust, Ő általa minket is feltámasztott és előállít” (ítéletre). (2 Kor 

4,14.) 

 Isten – bár az embert jónak teremtette – látván bűnökben vergődő életét, megszánta, és fiát, Jézus 

Krisztust küldte megmentésére, „aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság 

megismerésére.” (1 Tim 2,4) 

 Látható tehát, hogy az ítélet eredménye érdekében nem tehetünk semmit. Csak hitünk az, ami által 

kérhetjük Istent: Uram, nálad van az igazság, kegyelmed szerint ÍTÉLJ MEG ENGEM. Ámen. 

Pohorely Béla 
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Istenem, add, hogy ne ítéljek –  

Mit tudom én, honnan ered,  

Micsoda mélységből a vétek,  

Az enyém és a másoké,  

Az egyesé, a népeké.  

Istenem, add, hogy ne ítéljek. 

Istenem, add, hogy ne bíráljak:  

Erényt, hibát és tévedést  



Egy óriás összhangnak lássak –  

A dolgok olyan bonyolultak  

És végül mégis mindenek  

Elhalkulnak és kisimulnak  

És lábaidhoz együtt hullnak.  

Mi olyan együgyűn ítélünk  

S a dolgok olyan bonyolultak. 

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –  

Versben, s mindennapi beszédben  

Csak a szükségeset beszéljem.  

De akkor szómban súly legyen s erő  

S mégis egyre inkább simogatás:  

Ezer kardos szónál többet tevő.  

S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, 

De egyre inkább csak igen.  

Mindenre ámen és igen.  

Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.  

Ámen. Igen. És a gonosztól van  

Minden azon felül. 

 

 

 

 

 

 

 

           Bajza József 
           (1804–1858) 

                        

             ÉBRESZTŐ 
             (részlet) 

 

 Ébredj nagy álmaidból. 

 Ébredj, Árpád fia! 

 Fölkelt a nap: hazádnak 

 Föl kell virulnia! 

 

 Ellenséges hadakkal 

 Víttál ezer csatát. 

 Szívvéreden ezerszer 

 Váltád meg a hazát. 

 

 A felvirradt kor ismét 

 Igényli szívedet; 

 Vért nem kér, csak hazáért 

 Égő szerelmedet. 

 

       



 

 

 

 

 
 

 Házasságot kötni anyagi érdekek miatt? Tényleg azért házasodnak többen, mert pénzt kaphatnak érte? 

Vajon akkor is összeházasodnának, ha nem támogatnák az egybekelést anyagilag? 

 A múltban is sok házasság létrejöttét köszönhettük az anyagi megfontolásoknak. Nincs ez másként 

napjainkban sem és valószínűleg része ez a jövőnek is. A híradások szerint az anyagi természetű állami 

támogatásnak köszönhetően megnőtt a házasodási kedv Magyarországon. Azt persze nem tudjuk, hogy tényleg 

ez áll-e a növekedés hátterében, mégis felvetődik a kérdés, hogy a házasságoknak milyen célból kell 

köttetniük? Szerelemből? Jól megfontolt gazdasági érdekekből? Vajon akkor is összeházasodtak volna-e sokan, 

ha nincs állami támogatás? A házasság eszköz a jobb anyagi létért? Az Isten tudja rovatban ismét vallási 

tanítókat kérdeztünk meg, ezúttal erről a témáról. 

 A konkrét kérdés így hangzott: Támogatja-e az ön vallása a gazdasági céllal megkötött 

házasságokat, amelyek egyébként nem feltétlenül köttettek volna meg?  

 Mézes Zsolt László, evangélikus teológus: 

 Ha az életet, megannyi vetülete közül leszűkítjük a gazdasági, a fizikális megélhetést jelentő területre, 

nyilvánvalóan egy fontos részt emelünk ki belőle, viszont nem a teljeset. A 

gazdaság olyan az ember számára, mintha csak a testi szükségleteit tartanánk szem 

előtt, a lelkieket és szellemieket pedig nem. A rész pedig nem lehet cél abban az 

esetben, ha a vallást, religióként, reintegrációként, az egységbe való visszavezetés 

gyakorlataként értelmezzük. 

 A keresztény felekezetek közül a protestáns egyházakban a házasság nem 

szentség, mivel nem tartozik Krisztus megváltó művéhez és nem kötődik hozzá az 

üdvösség ígérete. A férfi és a nő megtartására, nem pedig megváltására szolgál. A 

megtartás azonban a vallás útján, az Isten felé közeledésben egy hatalmas erőforrás. 

„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” 1Móz 2,18. 

 Az evangélikus egyházi esküvőn két ember szerelme kerül előtérbe. A 

szerelem a teremtő Isten ajándéka a férfi és nő számára. Ahogy a férfi is 

ajándék a nő számára, úgy a nő is ajándék a férfi számára. Ezért, akik házasságot kötnek, esküvel erősítik meg, 

hogy a házasság szeretetközösségében hűségesen kitartanak egymás mellett. Ehhez kérik Isten áldását, vagyis 

azt, hogy aki megáldotta a férfi és a nő házasságát általában, áldja meg az övékét is, testi, lelki és szellemi 

szempontból. 

 Miközben a házasság Isten ajándéka, a mindennapok számára feladatokat jelent. Olyan életforma, amely 

a mindennapokban megtartó erő. Megadja az életnek azt a szilárd keretét, amelyet maguk a házaspárok töltenek 

meg tartalommal, Isten szeretetének egységében. 

 Manapság korántsem magától értetődő, hogy két ember arra vállalkozzon, hogy életét Isten és egymás 

iránti hűségben élje tovább. Viszont ha erre vállalkoznak, akkor e magasabb rend átöleli őket és életük egy 

nagyobb egység megvalósítását szolgálja. 

(Forrás: 24. hu, összeállítás: Rába Géza) 

 

 

   

    Gyülekezeti hittan – hétfő 17 óra 

 

   Böjti elmélkedés – szerda 9.30 

 

   Baba-mama kör– szerda 10 óra 

 

   Hittanverseny előkészítő – péntek 16 óra 

 

   Hittanverseny Szentendrén – szombat 10 óra 

 

   Virágvasárnap, március 20. – a közös gyülekezeti ebéd kivételesen elmarad. 

 

http://24.hu/fn/penzugy/2016/01/30/sokkal-tobben-hazasodtak-iden-mint-tavaly/
http://24.hu/fn/penzugy/2016/01/30/sokkal-tobben-hazasodtak-iden-mint-tavaly/
http://24.hu/elet-stilus/2014/02/07/mezes-zsolt-laszlo/


      

 

 
 

Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy 

 sokszor szeretetlen voltam embertársaimhoz, pedig tudom, hogy  

Megváltóm önmagát adta értem.  

Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam Megváltóm áldozata:  

nevelj igazi szeretetre, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 
(Evangélikus liturgia – böjti bűnbánati imádságok) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


