
 
 

 

 

 

 
 

 Nekem van igazam. Amennyiben szükséges megesküszöm rá, hogy úgy volt… Sokszor és 

sokféleképpen próbáljuk bizonygatni igazunkat. Nem éppen lélekemelő érzés bizonygatni dolgokat, mert azt 

üzenjük általa, hogy lehetséges annak a történése. Csak a bűnösök magyarázkodnak, esküdöznek, a becsületes 

embernek nincs szüksége rá – ismerős ez a mondat is. Az igaz ember tetteit senki sem kérdőjelezi meg? Az 

igazról sugárzik a becsületesség? A jó csalót a legnehezebb elkapni, mert a kaméleon képességével tudja 

álcázni magát. Egy becsületes politikus mondta (vannak becsületes politikusok!), amit három mondattal kell 

magyarázni, az vesztett ügy. 

 Jézus nem magyarázkodott, pedig volt része támadásban. Tetteivel és csodáival nem magát akarta 

igazolni, hanem az Atya akaratát szerette volna ismertté tenni, hogy „minden ember üdvözöljön, és az az 

igazság ismeretére eljusson.” (1Tim2,4). A főpapi imádságban maga Jézus kéri – „Szenteld meg őket az 

igazsággal: a te igéd igazság.” (Jn 17,17) 

 A zsoltáros ilyen igazságszolgáltatást kér. A hívő ember ilyen igazságszolgáltatás után vágyakozik. Itt 

nincs trükközés, nem számít a pénz, a képzett és rafinált jogvédő, a jogi kiskapu. Isten igazságában benne van 

az élet, és az igazságszolgáltatásban benne van a bűnös is. Isten ismer engem, úgy ismer, hogy nem rejthetek el 

előle semmit. Felesleges lenne mondvacsinált okokat és kifogásokat keresni, „gyártani”. Talán úgy is 

megfogalmazhatnánk, hogy öngyilkosság a bűnös embernek önmaga fölött büntetést kérnie. És mégsem. Az, 

aki ítélet és igazság után vágyakozik, az, aki emberileg hitével elkövet mindent, hogy higgyen Istenben, annak 

lesz a legjobb védője maga Jézus Krisztus. Ő az, aki ismeri életünket, tudja rólunk, hogy életünk tanúbizonyság 

tevő élet volt-e? Ő maga ígérte meg, hogy „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is 

vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is 

megtagadom mennyei Atyám előtt." (Máté 10,32-33)  

 Mi a bizonyságtétel? A görög „martüria" szó tanúvallomást jelent. Tanú csak az lehet, akinek 

személyes érintettsége van egy bizonyos ügyben, melyet igazol, hitelesít, tanúsít. Amennyiben Jézus Krisztusé 

vagyunk, életvitelünkkel, viselkedésünkkel, tetteinkkel, beszédünkkel, tanúbizonyságot kell tennünk róla. Az 

Igéből azt tanuljuk, hogy bárhol és bármikor legyünk készen számot adni a bennünk lévő reménységről, akár 

alkalmas, akár alkalmatlan az idő számunkra. Vannak élethelyzetek, amikor csak néhány perc áll 

rendelkezésünkre, ilyenkor csak pár szóból állhat a bizonyságtételünk, de az legyen mindig őszinte, lényegre 

törő, hiteles. Ez a kiállás mentheti meg az életünket. Ez a kiállás bátoríthat az igazságszolgáltatás kérésére. Az 

ítélet vasárnapján ne féljünk és rettegjünk, mert van nekünk védelmezőnk, az értünk meghalt és feltámadt Jézus 

Krisztus. 

Jakab Béla 



 

 

Böjt 4. –  – vasárnapja 

 

 

„Szolgáltass nekem igazságot, Istenem …” 
(Zsolt 43,1)) 

 

 

 
„…megsanyargatom és szolgálatra alkalmassá teszem a testemet.”  

(1Kor 9,27) 

   
„Ha úgy érezzük, hogy Jézus-hiányunk van, nincs velünk, az Úr Jézus helyén üresség van a szívük, lelkünk, 

lényük mélyén: akkor imádkozzunk és böjtöljünk! ” „… Barátkozzunk meg a böjttel! Tisztogassuk meg a 

Szentlélek ránk bízott templomát, a testünket is. Merjünk egyszer-egyszer böjti napot tartani, kenyéren és vízen, 

és akkor megtapasztaljuk, milyen hasznos az a testünknek, lelkünknek, szellemünknek is. ”  

Gyökössy Endre 

 

 

 

 
 

Isten kegyelmébe vetett eleven és bátor bizakodás a hit, olyan bizonyosság, melyért ezer halált is vállalnánk. 

Akik magukénak tudják, boldogan, bátran és víg szívvel viseltetnek Isten és a teremtmények iránt, mert ismerik 

az isteni kegyelmet és ebben bizakodnak, a hit és a Szentlélek erejével. 

Előszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléhez, 1522  

(Luther Válogatott Művei 5:296; ford.: Szita Szilvia) 

 

 

Ez a hit – amely szerint nemcsak van Krisztus, hanem érted és érettem van – születik és épül, ha azt hirdetik, 

hogy Krisztus miért jött, mit hozott, és mit ad, milyen módon és milyen céllal kell azt elfogadni. Ez történik ott, 

ahol helyesen tanítják a keresztyén szabadságot, amelyet tőle kapunk, amellyel valamennyien keresztyén 

királyok és papok vagyunk, amellyel mindenek urai vagyunk, és bízunk abban, hogy amit teszünk, az az Isten 

előtt tetsző és elfogadott lesz. Ennek hallatán ki ne örvendezne szíve minden sarkában, és ilyen vigasztalástól ki 

ne melegednék fel Krisztus szeretetére? Mert ilyen szeretetre semmiféle törvénnyel vagy cselekedettel soha  

nem jutna el. Ki az, aki az ilyen szívnek ártani tudna, vagy azt megfélemlítené? Ha rátör a bűn tudata vagy a 

halál félelme, készen számára a reménység az Úrban, és nem fél, amikor ezekről a veszedelmekről hall, nem is 

indul meg, hanem megveti azokat mint ellenségeit. Viszont hiszi, hogy Krisztus igazsága az övé, saját bűne 

pedig már nem az övé, hanem Krisztusé. De mivel Krisztus igazságától minden bűn eltűnik, a Krisztusba vetett 

hitért szükséges – ahogyan az apostol is tanítja –, hogy a halál és a bűn ellen támadjunk és ezt mondjuk: „Hol 

van, halál, a te győzelmed? Hol van, halál, a te fullánkod? A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a 

törvény. De Istennek legyen hála, aki nekünk adja a győzelmet Jézus Krisztus, a mi Urunk által.” (1Kor 15,55-

57). Mert a halál eltűnik, nemcsak Krisztus győzelmében, hanem a miénkben is, minthogy a mi hitünk által és a 

mi hitünkben mi is győzünk. 

Értekezés a keresztyén ember szabadságáról, 1520 

(Prőhle 1983, 48-49; ford.:Prőhle Károly) 
 

 



„Töltsön el benneteket a reménység Istene 

teljes örömmel és békével a hitben, 

hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben.” 

(Róm 15,13) 

 

 
 

 

    
  Hitoktatás – a hétfői gyülekezeti hétfői hittanoktatás elmarad. 

– iskolai: az órarendek szerint. 

  Bibliaóra – szerda 10 óra. 

  Megszentelt szívek sorsdöntő időkben – Az Óbudai Evangélikus Egyházközség  Élete 1945-2014 

 Bálintné Varsányi Vilma könyvének bemutatója március 25-én,  

az istentisztelethez kapcsolódóan.      

 

 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


