
 

 

 

 
 

 

       

 

Emlékezz meg, Uram, a te könyörületedről 

 
 

 

 

 (Zsolt 115,11a) 

 

A tavasz első napjait éljük. Az időjárás néha még bizonytalankodik, de a természet 

csalhatatlan jelei arról árulkodnak, hogy megérkezett a tavasz: kidugták zöld leveleiket a tavaszi 

virágok a földből, rügyeiket bontogatják a fák. 

A tavasz a természet megújulásának ideje. Milyen jó lenne, ha velünk is megtörténne 

ugyanez, mi is megújulnánk! A mi szívünk is kiolvadna, mint a fagyos föld, talán még mások szívét 

is ki tudnánk olvasztani. Kinyílnánk, mint a szép tavaszi virágok, és szeretettel, megértéssel 

fordulnánk embertársaink felé, önuralommal fékezni tudnánk a bennünk dúló indulatokat, kedvesek 

lennénk, mint a tavaszi fuvallat, ami lágyan megsimogatja arcunkat. Mi is az „isteni természet” 

részesei lehetnénk. 

Miért ne valósulhatna meg mindez? Miért ne lehetnénk jobbak, hitben gazdagabbak? Mindez 

lehetséges, csak bíznunk kell, bíznunk az Úrban és az Ő tanítását követni. 

„Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok!” Ebben az igében mi is megszólíttattunk. 

Először Izráelt szólítja meg a 115. zsoltárban a Zsoltáros, mint kiválasztott népet, hogy 

bízzanak az Úrban, majd Áron házát, mint kijelölt vezetőket, és végül, akik félik az Urat. Nem az 

egész gyülekezethez szól, csak egy szűkebb csoporthoz. Különbséget tesz Isten igazi követői és a 

„képmutatók” között. Ugyanis sok gyülekezeti tagnak nincs igazi hite, nem bíznak az Úrban, így 

joggal nem említik őket együtt az „igazakkal”. 

Az igazi hívőket kéri, hogy bízzanak az Úrban, akik erős hitükkel és nagy bizalmukkal 

például szolgálhatnak az egész gyülekezet számára. 

A bizalom nagyon kényes dolog. Biztosan sokunkkal előfordult már, hogy bízott a hozzá 

közelálló embertársaiban, és mélységesen csalódnia kellett. Ez nem fordulhat elő, ha az Úrban 

bízunk, benne soha nem csalatkozunk. 



Egyháztudósok úgy vélik, hogy a 115. Zsoltár olyan időben született, amikor az egyház nagy 

bajban volt. Bálványimádás fenyegette a kereszténységet. Úgy próbáltak efelett győzni, hogy Isten 

segítségét kérték, és az Ő dicsőségét hirdették.: „Egyedül Istené legyen a dicsőség!” (Zsolt 115). 

Sajnos az egyház nehéz helyzete napjainkban is aktuális. Ma is sokan választanak modern 

„bálványokat”, akik vagy amelyek eltérítik a hívőket Istentől. Ezek ellen nekünk is küzdenünk kell! 

Bízzunk az imádság erejében, küzdjünk buzgó imádkozással Isten dicsőségéért, hitünk 

növekedéséért, az elöljáróinkért, hogy talentumukkal jól tudják egyházunk javát szolgálni.  

A böjti időszak alkalmas arra, hogy befelé figyeljünk, és teljes szívvel Isten felé forduljunk, 

erősítsük hitünket és bizalmunkat az Úrban. Így is böjtölhetünk, mert a böjt első sorban a lélekről 

szól, és nem az ételekről. 

Bízzunk az Úrban, mert Ő meghallgatja imáinkat, és megújítja életünket. 

Györgyné Váraljai Irén 

 
 

 

 

 
ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te 

vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és 

kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! 

Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram! Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a 

vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az 

Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te 

nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van! Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, 

hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr 

az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki 

lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult 

vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! Lásd meg 

nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet!  
                                                                                                                                        (Zsolt 25,4-18) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Március 8., Böjt 2. vasárnapja 

   „Az oltárhoz térdelve úgy vagyunk ott, 

mint mondat végén a pont:  

az előző hét befejezve, 

s amikor onnan felkelünk, újat kezdhetünk.” 
                                                          

                                                               Pethő-Szűcs Mária 

 



 
 

Túrmezei Erzsébet 

   
 (részlet) 

Otthonom a templom. 

Ajtaján belépve mindig hazaérek. 

Ismerősen csendül fülemben az ének. 

Mintha minden hangja simogatás lenne! 

Égi Atyám keze simogat meg benne. 

 

Megterített asztal. 

Éhező mellőle sose kel fel éhen. 

Megelégedhetik mennyei kenyéren: 

élet kenyerével, élet italával, 

igében, szentségben Krisztussal magával. 

 

 

 
 

Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus 

által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk 

azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, 

hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az 

állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig 

nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert 

amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen 

még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten 

azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor 

bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog 

menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten 

önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete 

által. Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által 

részesültünk a megbékélés ajándékában.                                                                                 (Róm 5,1-11) 

 
 

                               
     

 Bibliaóra – szerda 10 óra. 

 Családi istentisztelet – március 15-én. 
Kedves Testvérek! 

Nemzeti ünnepünkön tarjuk a következő családi istentiszteletünket  

és az azt követő közös ebédet. 

Kérjük, hogy – a tervezhetőség céljából – a templom hirdetőtáblá-

jára kihelyezett íven jelezzék az ebéden való részvételi szándé-

kukat. 
 

Süteményeket szeretettel fogadunk. 



                                                                                          
 

 

 
 

megvallom és bánom, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igédtõl. 

Ne vess el engem gyengeségem miatt,  

hanem támogass kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – böjti időszak – bűnbánati imádságok) 
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