
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

 
   CSEND 
 Mit jelent számomra a böjt? 
 

 Köszöntés 
 Fennálló ének: 51:1 

(„Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem…”) 
 Főének: KÉ 1 

(„A mennyben fent a trónusnál…”)” 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 
 
 Igehirdetés előtt: 238:1-5 

(„Teremtő Istenünk, Édes Atyánk nékünk…”) 
 
 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 

 
  Csend 
  Imádság 
  Úrvacsora előtti ének: KÉ 13  

(„Kenyered és borod…”)  
 Úrvacsorai közösség – éneklés: 

226; 370; 436; 455; 458;  
462; 463; 464; 466; 467; 

  Miatyánk  
  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 

  Záró ének: 238:6-7 
  Áldás 

 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 10.00: Baba-Mama Kör  Szerda 9.00: 

Bibliaóra  Péntek 16.30 Konfirmációs óra  Pén-

tek 18.00: IFI 2.  Vasárnap 10.00: Istentisztelet 

(közben négy korosztályos csoportban 

gyermekistentisztelet); Házi Biblia Körök; hittan-

órák ovikban, iskolákban… 

 Beszámoló:  

 Házas Hétvége 

 Pénteki presbiteri gyűlés 

 Imaközösség 

 KERET-KONFI délután 

 Sóskuti Zoltán Rákosligeten – lelkész választás. 

 Szeretettel várjuk a „Kereszt-kérdések” sorozat-

ra a jelentkezőket! 

 Fekete Ágnes – Böjti csend, böjti tisztulás… 

 febr. 15. hétfő 18:30: CSVK! 

 Adó 1%: Magyarországi Református Egyház: 

0066, Alapítványunkat ld. bal felső sarokban 

 Kérjük az iskolába készülő gyermekek szüleit, 

ill. keresztelési patrónusait, hívják fel a figyel-

met a kötelező hit- és erkölcstanra való jelent-

kezésre. 

 IFI-Konfi Hétvége: április 22-24.  

(Piliscsaba) 

 Gyülekezeti Többgenerációs Hét:  

július 10-15. (Szajol) Írjuk be a naptárunkba! 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: ÉZS 53. (RÉSZLET) 
4Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordoz-

ta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoz-

ta. 5Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt 

törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, 

az ő sebei árán gyógyultunk meg. 

 

 ALAPIGE: MT 9,9-13 
9Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a 

vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: 

Kövess engem! Az felkelt, és követte őt. 10És történt, amikor 

Jézus asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, 

és odatelepedett Jézushoz és az ő tanítványaihoz. 11Meglátták 

ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: Miért eszik a ti 

mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? 12Ő pedig, 

amikor ezt meghallotta, így szólt: Nem az egészségeseknek 

van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. 13Menjetek, és 

tanuljátok meg, mit jelent ez: „Irgalmasságot akarok, és nem 

áldozatot.” Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, 

hanem a bűnösöket. 
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Mit jelent számomra a böjt? Talán először olyan dolgok 

jutnak eszünkbe, ami valamilyen negatív előjelet kap. A böjt 

valamiről való lemondást jelent. Ilyenkor NEM eszünk, NEM 

mulatozunk, NEM élvezzük az életet. (…) Egyszer valaki így 

kérdezte: „Mi, reformátusok nem böjtölünk, ugye?” A böjt 

keresztyén tradíció. A böjt biblikus. Ugye, mi reformátusok 

böjtölünk? Mert a böjt nem csupán lemondás, megtagadás. 

Hanem egyben beengedés, megerősödés, az Istennel való 

kapcsolat újraértelmezése. Egy lehetőség, amivel mi reformá-

tus keresztyének is élhetünk. 

Hogyan is böjtölünk? „Szokás azon vitatkozni ebben az 

időszakban, hogy lemondós vagy cselekvős böjtbe kezdjen-e 

az ember, ha hívő; böjtöljön-e egyáltalán a belső szobáján 

kívül, ha református; lehet-e bálozni, disznót vágni, kell-e 

megőrjíteni a vendéglátómat, hogy nekem ne bécsi szeletet, 

hanem rántott sajtot vagy füstölt lazacot szervírozzon. Kell-e 

fb-böjtöt tartani, vagy éppen ebben az időszakban nekifogni 

újra valami nagy, nehéz, átfogó kegyességi irodalomnak. Mit 

kell a meglévő rendszeren változtatni, hogy böjt legyen.” 

(B.Zs.) 

I. 

Jézus úgy beszél magáról, mint egy orvosról. Ő a bete-

gekhez jön. Az olyan emberekhez, akiknek komoly probléma 

van az életükben. Jön Lévihez, a vámszedőhöz, a hazaáruló-

hoz. Jön az ő barátaihoz, a bűnösökhöz, a részeges és züllött 

életű emberekhez. És együtt eszik velük. És vannak olyanok, 

akiknek ez nagyon nem tetszik. Ez a történet elgondolkoztat 

bennünket. Megkérdezhetjük magunktól, hogy mi hol állunk 

ebben a történetben? A farizeusok között, a tanítványok kö-

zött, a bűnösök között? Odaülök-e ahhoz az asztalhoz, a bete-

gek, a bűnösök közé?  

Ki vagyok én? Hol vagyok én? Milyen vagyok én? Beteg 

vagyok én is? Van olyan ember, aki mindig beteg. De van 

olyan is, akinek soha nincs semmi baja. Aki soha nem menne 

el orvoshoz, aki minden betegséget legyűr. Milyen bajunk, 

betegségünk van nekünk? A testi betegségekkel egy bizonyos 

szempontból könnyű dolgunk van. Tudjuk, hogy hol fáj, tud-

juk, hogy hol kell elkezdeni a kúrát. De vannak lelki betegsé-

geink is, amit viszont sokkal nehezebb lokalizálni. A lelki 

problémák sokszor összetettek, sokszor nehezebb őket diag-

nosztizálni. Mi az, ami nem működik jól, és miért nem mű-

ködik az jól bennem? Mi okozza lelkemben a sebeket, a be-

tegségeket? Min kellene változtatni, hol van szükségem gyó-

gyulásra, kezelésre, kúrára, életmód váltásra? Hogyan táplá-

lom, mivel táplálom a lelkemet? (Internet, facebook, rádió, 

TV, zenék, viccek.) Mik azok a dolgok, amik a lelkemben ott 

vannak lenyomatként? A világ lenyomataként? Néha talán 

válogatás nélkül engedjük magunkba a szemetet? 

Böjtünk kérdése ez lehet: Hol fáj a lelkem? Hol van meg-

terhelve? Hol van az a terület, amit nagyon elhanyagoltam? 

Milyen jó, hogy van egy orvosunk, aki mindent lát bennünk. 

Ő látta Léviben is azt a személyt, aki ő valójában volt: Máté, 

a tanítvány, az apostol, az evangélista. De ahhoz, hogy ő azzá 

váljon találkoznia kellett az orvossal és meg kellett hallania a 

diagnózist.  

II. 

Mert Jézus közelében jó lenni. Ő megadja a szabadságot 

arra, hogy őt válasszuk, de kényszeríteni nem fog. Olyan 

egyszerű Máté válasza Jézus szavára: „Jöjj és kövess engem! 

Az felkelt és követte őt!” A böjt akkor lehet valóságos, ha 

valóban akarunk gyógyulni, ha akarunk találkozni Jézussal, 

ha Őt akarjuk követni. Ha nem akkor inkább ne is próbálkoz-

zunk. A böjt szabad döntés, szabadon választott szenvedés a 

gyógyulás reményében. 

Kényszerű vagy önkéntes a mi böjtünk? Akarunk-e iga-

zán gyógyulni? A böjt azt is jelenti, hogy mi lépünk először 

Isten felé. Kimondjuk, hogy „itt vagyok, készen állok, vizs-

gálj meg engem.” (Pl.: Narnia: „Talán Aslan vár tőlünk vala-

mi jelet.”) Talán Ő várja azt, hogy mi tegyünk egy lépést felé, 

és akkor Ő is jön. (vö.: Jak 4,8) 

A böjt a mi első lépésünk, tudva arról is, hogy Isten 

mindannyiunkat megelőzött és ő előbb lépett. Ő küldte hoz-

zánk Jézust, Ő készítette elő a Megváltást, a húsvétot, a fel-

támadást és az ünneplést. Húsvét ünnepe idén is el fog jönni. 

Akár készülünk rá, akár nem. De én hogyan érkezek meg a 

húsvétba?  

III. 

És ez az út nem egyszerű. Sok szenvedés van rajta. A lel-

ki kivizsgálás, a lelki ultrahang is lehet kellemetlen, sőt oly-

kor fájdalmas is. De mégis a gyógyulás útja ez. Ahogy az volt 

Máténak és az ő barátainak is, amikor Jézussal találkoztak. 

Követték őt, meghívták őt, hogy együtt legyenek, hogy együtt 

egyenek, és ezzel kezdődött el az ő gyógyulásuk. Biztos volt 

néhány kellemetlen pillanat, amikor Jézus valami érzékeny 

pontra tapintott rá az életükben. Amikor átvilágította őket, 

amikor megállapította a diagnózist. Jézus arra hívta őket, 

hogy hagyják el a megszokottat, a komfort zónát és kövessék 

őt. Erre hív minket is ebben a böjtben. Elhagyni a megszokot-

tat, elhagyni a komfortosat és valami újat kezdeni.  

Jézus a legjobb orvos a világon. Ézsaiás így szólt: Az ő 

sebei által gyógyulunk meg. Jézus azért jött, hogy elvegye, 

hogy viselje a mi betegségeinket, hogy hordozza a mi fájdal-

mainkat. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt 

törték össze. Melyik orvos lenne az, aki azt mondja: „Szeret-

ném meggyógyítani magát, szóval mit szólna, ha cserélnénk? 

Én átvállalom a maga betegségét.” Jézus ezt tette a lelki be-

tegségeinkkel. És nemcsak átvette, hanem belehalt ebbe a 

cserébe. Az úrvacsorában az ő összetört testét és kiontott 

vérét vehetjük magunkhoz, ami egyben a gyógyír is számunk-

ra. Az Ő sebei árán gyógyulunk meg. 

Miből kell gyógyulnom? Lehet, hogy van olyan dolog, 

amivel nem akarok szembesülni, ami fájdalmas. Ezeket azért 

érdemes átgondolni, mert Jézus értem jött el, úgy ahogy va-

gyok. Jó, ha tudom, hogy ki vagyok, hogy mi van bennem. 

Nem kell eltitkolni, letagadni, gyorsan továbblépni, hanem 

meg szabad vizsgálni Jézus fényében azt, hogy milyen va-

gyok. Nem az a kérdés, hogy bűnös vagyok-e vagy sem. Mert 

az vagyok. A kérdés az, hogy megvizsgálom-e, hogy enge-

dem-e felszínre jönni azt, ami bennem van? Vagy inkább a 

szőnyeg alá söpröm? Ha nem tudok imádkozni, Bibliát olvas-

ni, akkor nem kell hibáztatni magam, hanem meg kell vizs-

gálni, hogy miért is nem tudok? Mik azok, amik elválaszta-

nak Istentől – emberektől – önmagamtól? 

A kisgyerekeket a téli időszakban fel szokták öltöztetni 

több rétegbe, hogy a végén csak a szeme meg az orra látszik 

ki. Talán néha ilyenek vagyunk mi is. Valódi érzéseinkre, 

kudarcainkra, jó, rossz dolgainkra felhúzunk néhány réteget. 

És néha már mi is elfelejtjük, hogy pontosan milyenek is 

vagyunk. A böjt lehet annak az időszaka, hogy leveszem 

magamról ezeket a rétegeket. Teszem mindezt azért, hogy az 

Isten átölelhessen. Ne a sok-sok réteget, hanem engem ma-

gamat. Hogy a bőrömön érezzem azt, hogy ő szeretet. Ugye, 

mi, reformátusok böjtölünk? Ilyenkor érezhetjük meg, hogy 

mennyire szeret az Isten! 

 Szabó István 


