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2014. október 5. 

Mandabokor 

Istentisztelet (Házasság vasárnapja) 

 

„
1
Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt 

hozzájuk: 
2
„Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki 

menyegzőt készített a fiának. 
3
Elküldte szolgáit, hogy hívják 

össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak 

elmenni. 
4
Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: 

Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, elkészítettem az 

ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen 

van: Jöjjetek a menyegzőre! 
5
De azok, mit sem törődve ezzel, 

elmentek: az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. 
6
A 

többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és 

megölték őket. 
7
Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte 

seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat 

pedig felégette. 
8
Akkor ezt mondta szolgáinak: A menyegző 

ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá 

méltók. 
9
Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak 

találtok, hívjátok el a menyegzőre. 
10

Kimentek a szolgák az 

utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, 

gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház 

vendégekkel. 
11

Amikor a király bement, hogy megtekintse a 

vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt 

menyegzői ruhába öltözve; 
12

így szólt hozzá: Barátom, 

hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az 

pedig hallgatott. 
13

Akkor a király ezt mondta szolgáinak: 

kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; 

ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. 
14

Mert sokan vannak az 

elhívottak, de kevesen a választottak.” Mt 22,1-14 

 

Drága Gyülekezet! 

 

Minden évben meghatódom, amikor a házassági évfordulósokat 

nézegetem, válogatom az anyakönyvben. Meghatódom, mert 

20,25,30,40,50,60 együtt töltött év hosszú idő. Házasságban élni, 

együtt lenni jóban-rosszban, magasságban-mélységben sokszor 

embert próbáló feladat. Na de, senki nem mondta, hogy a 

házasság egy gyaloggalopp. Senki nem mondta, hogy a házasság 

könnyű. De ami nehéz, attól még lehet szép és lehet 

gyönyörűséges. Nem a nehézségi fokozat alapján dönti el az 

ember, hogy valami jó, vagy nem jó. Egy házasságban küzdeni 

kell. A napokban beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy 38 

éve élnek házasságban, sok küzdelmen, próbatételen vannak már 
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túl, megannyi okuk lett volna, hogy elváljanak, de a nehézségek, 

a próbák jobban egymáshoz kötötték. Régen sem volt másképpen 

mint ma, sokszor rostán megy át egy-egy emberi élet, egy-egy 

házasság, de „ember küzdj és bízva bízzál…” (Madách: Ember 

tragédiája), mert küzdelem nélkül semmi nem lesz a tiéd. 

Sokszor kell küzdeni magunkkal szemben, a körülményeinkkel 

szemben, küzdeni a társadalomban. Ha lehet így fogalmazni: 

küzdelem az egész élet. S miért lenne ez másképpen a 

házassággal. Egy komoly probléma, hogy ma emberek nem 

tudnak küzdeni. Pedig egy házasságért is küzdeni kell. Már az 

elején és ez csak fokozódik. Az elején egyszerű dolgokkal kell 

megbirkózni: milyen színű legyen a konyhabútor, habarva vagy 

rántva készüljön a tökfőzelék, nyitott, netán csukott ablaknál 

aludjanak mínusz 10 fokban. Később a helyzet fokozódik: ki 

menjen a gyerekekért, vásárolni vagy szülői értekezletre, 

meghívják-e nagyit a hétvégére, vagy legyenek inkább csak 

magukban, lehet-e venni új cipőt, amikor elromlott a tűzhely és 

lehetne még sorolni. Ezek mindennapi küzdelmek. De a házasság 

szépsége ebben rejlik, hogy egészen mások vagyunk, s 

egymáshoz csiszolnak bennünket a napi dolgok. Közelebb és 

közelebb visznek bennünket egymáshoz az örömök és a 

nehézségek. És sokféleképpen lehet házasságban élni: 

- Férj: kutya egy életem van. 

- feleség: Az biztos. Sáros lábbal jössz be, összepiszkítod a 

nappalit, és várod, hogy eléd tegyem a kaját. 

 

Mindig fogjuk egymás kezét. Ha elengedem, azonnal vásárol 

valamit. 

 

Én nem erről az oldaláról szeretném megközelíteni, hanem arról, 

hogy hogyan lehet hívő emberként Krisztusban elrejtett életet 

élni. Hogyan lehet a házasság életminőségén javítani, erősíteni, 

hogyan lehet imádkozó életet élni és jó példával elől járni, mert 

arra aztán különösen szükség van. 

Néhány fontos szót írtam fel magamnak, ami a Szentírás szerint 

a házasságban (is) elengedhetetlen: 
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Mindenekelőtt a harmóniára, az összhangra van nagy szükség: 

Egyszer olvastam egy prédikációt, amiben arról volt szó, hogy ez 

a harmónia mennyire fontos, de mennyire érzékeny; „könnyen 

felbomló állapot. Drága kincs, amire vigyázni kell, amit védeni 

kell. Általában magától nem is marad meg. Mindenki tudja, hogy 

ha egy golyót egyenes síkon elgurítunk, akkor annak elvileg 

szüntelenül gurulnia kellene. Mégis lassulni kezd, és egyszer 

megáll, mert a súrlódás, közegellenállás, sok ellenerő megállítja. 

Csak ha újabb erő hat rá, akkor marad mozgásban. 

Ugyanígy van a házasságban is. Annyi közegellenállás, akkora 

súrlódás fékezi a házasságot, hogy az jó legyen, és mozgásban 

maradjon, hogy csak ha szakadatlanul hat rá erő, akkor halad 

előre. Nem megy magától! Ezzel végre józanul számolnia kellene 

minden házasembernek. Csak ha szakadatlanul tisztogatják, 

erősítik, mozgásban tartják, akkor marad mozgásban. De akkor 

minden körülmények között boldog lehet. Magától, magára 

hagyva csak elromlani tud egy házasság előbb-utóbb. Miért? 

Azért, mert elromlottunk, romlott emberek vagyunk, akik 

házasságban élünk, és ezért a házasságunk is csak elromlani tud 

magától. Éppen ezért naponkénti, szüntelen feladatunk a 

házasság karbantartása. Ennek az egyensúlynak a fenntartása, 

ennek a harmóniának a megőrzése, vagy azonnali 

helyreállítása.” – Cseri Kálmán 

Ady: Csupa pogányság volt a lelkem, 

Gondtalan vágy és vak remény. 

Forgott körültem zagyva módon 

Lármával, vadul a világ 

És én kerestem egyre-egyre 

Valami nagy Harmóniát. 

- megelégedettség. Egy házasságban tudni kell elégedettnek 

lenni. Mindig lehetne az ember elégedetlen, de az 

elégedetlenség nem Istentől van. Legyek elégedett azzal, 

amim van, amit Istentől kaptam.  
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- A házasság sosem öncélú, hogy én mit kaphatok belőle. Ez 

sosem vezet jóra. Adynak van egy sok mindent kifejező 

verse: 

„Mit bánom én, ha utcasarkok rongya, 

De elkísérjen egész a síromba… 

Ha ott fetrengek lenn, az utcaporba: 

Boruljon rám és óvjon átkarolva… 

Mindig csókoljon, egyformán szeressen: 

Könnyben, piszokban, szenvedésben, szennyben… 

Amiben minden álmom semmivé lett, 

Hozza vissza Ő: legyen Ő az Élet.” 

 

- megbocsátás-bocsánatkérés 

- Úgy élni a házasságot, hogy az tovább tart, mint ez a földi 

élet. Együtt készülni a menyegzőre, arra, ami ebben a 

jézusi példázatban is van. A házasság túlélheti ezt a földi 

életet, s együtt lehet készülni a mennyek országára. 

 


