
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdések: 

 
Mit jelent számodra a böjt? Tudod mire hív Isten? 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 42.1 („Mint a szép híves patakra…”) 

  Fő ének: 25.1-2 (Szívemet hozzád emelem…”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetésre előtt: KÉ 24  
(„Tégy újjá lelkem mélyén…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes ima 

  Imádság 
  Miatyánk 
  ÁLDÁS  
 

  Úrvacsora előtt: 460 („Amint vagyok…”)  

  Úrvacsorai közösség 
Énekek: 165; 264; 274; 392; 434; 435; 436; 462; 

463; 464; 466; 467 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ 25 („Tégy, Uram, engem áldássá…”)   

  ÁLDÁS  

  HIMNUSZ 
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 beszámolók: orgonakoncert, kölcsönözhető lelki 

könyvtár (iratterjesztésnél!) 

 Jövő heti alkalmaink:  

 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 

 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 Ancora IFI  

Vasárnap 900: Kánon Kör illetve Imakör  Vasárnap 

1000: Istentisztelet és gyerek-Istentisztelet;  Házi 

Biblia Körök 6 csoportban  

 Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános 

iskolába várják a jelentkezőket március 22-ig 

 Március 30. 800-1200: Tavaszi templom takarítás 

 Többgenerációs Nyári Gyülekezeti Tábor: 

Szajol. július 14-19. (jelentkezni lehet 10000 

Ft/fő ill. 15000Ft/család előleggel) 

 Április 14. 15.30-18.00-ig tartjuk Húsvéti 

gyerek-délutánunkat: 5-10 éves korú 

gyermekeket várunk. Ehhez regisztrálni kell a 

honlapunkon. Ezen a vasárnapon délelőtt csak a 

Magocskáknak lesz gyermekistentiszteletet. A 

részvétel ingyenes, sütit üdítőt örömmel 

veszünk! (A gyülekezettől is!) 

 Augusztus 7-12. Káptalanfüredi hittantábor: 1-6 

osztályos gyermekeket várunk a gyülekezetből, 

és a gyülekezethez tartozó iskolák hittanosai 

közül. A tábor ára: 29.000 Ft, 

testvérkedvezményt és támogatást lehet kérni. 

Anyagi okokból senki ne maradjon otthon! 

Jelentkezés: Oláhné Nagy Anitánál, ápr. 15-ig, 

12000Ft előleggel. 

 KonfIFI-Ancora Hétvége: Érsekvadkert, április 

26-28 (jelentkezés Jani Lívia lelkészünknél) 

 Adó 1%-ok: Református Egyház: 0066; 

alapítványunk adatait lásd alul 
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„Böjt. Tetszik?”  
címmel 

 Igét hirdet: Jani Lívia lp  

  O L V A S M Á N Y :  É Z S  5 8   
1 Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd 
meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke! 2 Ők 
mindennap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat. Úgy tesz ez 
a nép, mintha igaz módon élne, és nem hagyta volna el Istene 
törvényét: döntést kérnek tőlem az igazságról, szeretnék Istent a 
közelükben tudni. 3 Miért böjtölünk – kérdik –, ha te meg sem látod, 
miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti 
napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, és az embereiteket mind 
munkára hajszoljátok. 4 Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt 
bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, 
nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. 5 Ilyen az a böjt, 
amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri? 
Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákruhát ölt, és hamut szór maga alá, azt 
nevezed böjtnek és az Úr kedves napjának? 6 Nekem az olyan böjt 
tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a 
járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz 
minden jármot! 7 Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a 
szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz 
el testvéred elől! 8 Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és 
hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz 
mögötted. 9 Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt 
mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz 
ujjal, és nem beszélsz álnokul, 10 ha falatodat megosztod az éhezővel, 
és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és 
homályod olyan lesz, mint a déli napfény. 11 Az Úr vezet majd 
szüntelen; kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan 
leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. 
12 Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott 
alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra 
lakhatóvá. 13 Ha nem járkálsz a nyugalom napján, kedvteléseid után az 
én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az 
Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod 
munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, 14 
akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak 
hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. – Az Úr maga 
mondja ezt.  
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Hogy állunk a böjttel? Valóban a húsvétra való felkészülést 

segítő időszak? Hogy ne csak beessünk a nagyhétre, ne csak 

átrohanjunk húsvéton… Olyan időszak lehet ez az évben, 

amikor Isten munkájának nagyon tudatosan teret engedünk az 

életünkben. Láthatólag is az elcsendesedés, a leegyszerűsödés, 

elengedés ideje. De nem csak ezé! Böjtté akkor válik, amikor 

valamit azért vonunk meg magunktól, hogy a lemondás 

tárgyának hiányát megtapasztalva, újra és újra átéljük, 

megéljük Istenre való szorultságunkat, hogy a megszokott 

életünkben keletkező hiányt, szükséget Isten elé vigyük, hogy 

Ő tölthesse be – mert neki gondja van ránk. Ez a kettősség a 

böjt lényege: azért mondok le számomra fontos dologról, 

lelkileg vagy fizikailag, hogy a hiányt Isten töltse be! (böjt ≠ 

fogyókúra, diéta) 

Arra hívlak ma titeket, így nagyböjt első vasárnapján, hogy 

figyeljünk a prófétai szóra, amely megmutatja az ember igazi 

természetét, leleplez, helyreigazít és bátorítanak bennünket, 

megmutatva azt az utat, amire Isten hív, amire Isten most is 

hív minket a böjtben. 

 

1. Leleplezés 

Először is Isten határozott, erőteljes szólásra szólítja fel a 

prófétát (Ézs 58,1). Azt akarja az Úr, hogy Ézsaiás szava 

felrázza a népet. Megint. Pedig a fogságból hazatért nép 

nyilván más volt, mint az elődei, ők már megtapasztalták, 

hogy az élő Isten helyett nem érdemes bálványokat imádni. 

Valóban! Minden nap keresik Istent, szeretnék megismerni az 

Ő útjait. Hol van akkor itt a probléma? Mit akar még Isten? 

Nem elég neki mindez? Ezt a panaszt is felfedezhetjük az 

igében: miért böjtölünk – kérdik -, ha te meg sem látod, miért 

gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? A fogságból 

hazatért nép megtartotta a vallásos előírásokat, böjtöltek és 

imádkoztak és mégis azt élték meg, hogy hiába. Mintha Isten 

nem értékelné mindezt, mintha visszapattannának a szavaik. 

És még Isten az, aki szól, hogy nincs ez rendjén? Hogy is van 

ez?  

Talán velünk is volt már ilyen. Hiába az ige olvasása, hiába az 

imádság, a lemondás, Isten útjának keresése. Mintha 

egyhelyben toporognánk, pedig mindent igyekszünk megtenni, 
amit csak tudunk. Hát mit akar Isten? Mit lehetne még itt 

tenni? Vagy az érem másik oldala: kell-e egyáltalán tenni 

bármit is, ha Isten valóban úgy szeret, ahogy vagyok? Ezek a 

kérdések előbb-utóbb mindenki életében felbukkanhatnak, 

valósággá lehetnek. Hogyan tovább? 

Isten arra hívja a népét, hogy nézzen tükörbe, az Ő tükrébe: 

Úgy tesz a nép, mintha igaz módon élne… Ez a baj. Isten 

kemény és feddő szavai azért szóltak, mert a nép böjti 

gyakorlata féloldalassá vált, és épp a lényeg maradt ki belőle. 

Vállalták a lemondást, megélték a hiányt, de nem Istenhez 

léptek közelebb, hanem megtalálták a módját annak, hogy 

másféleképpen töltsék be az életükben megjelenő szükségeket, 

és közben ugyanúgy tobzódtak a bűnökben. Az emberi oldal 

ott volt, de az Isten közelségének megtapasztalása, a lelki 

növekedés és megerősödés elmaradt. Böjtölték, mert tudták, 

hogy böjtölni kell, de mégis teljességgel hiábavaló volt a 

böjtölésük. … Istennek nem a vallásos gyakorlatok, vallásos 

formák megtartása kell, nem az, hogy az ember a vallásában is 

teljesítsen. Ez a világ követelménye, az én, az egó szükséglete, 

megnyugtatása, kiszolgálása. Ha valaki pontosan tudja, 

hogyan kell hinni, akkor megtartja az igazságot magának. A 

krisztusi szeretetből pedig elvárás, irgalmatlanság, kirekesztés 

lesz. Azért is nagyon veszélyes, amikor erre kerül a hangsúly: 

mit, hogyan tehetek én Istenért, azért, hogy szeressen, mert ez 

az óember gondolkozása. Amikor elég akar lenni valaki 

Istennek, hogy aztán megkapja a munkája fizetségét, az örök 

életet. Testvéreim, nem érdemlünk mi semmit sem. 

Pontosabban semmi jót sem. De Isten mindent oda akar adni 

annak, aki mindezt megérti. Ez a kegyelem, ami belülről 

formálja át az embert. 

Mit leplezett le a próféta? Hogy a nép már megint nem Istent 

keresi, csak Istent használja. A böjtben is. 

 

2. Helyreigazítás 

Ézsaiás nem áll meg a leleplezésnél, hanem megmutatja azt is, 

hogy az átformálódott életnek, annak, ha valaki valóban 

Istennel éli az életét, milyen gyümölcsei vannak. Megmutatja 

a próféta, milyen az igazi böjt.  

Oldás és törés. Itt kezdődik minden. El tudjuk képzelni a 

bilincsben, kötelekben szenvedő, vergődő rabokat. De éppúgy 

igaz lehet ez a lelkünkre is: a harag, a félelem, a szorongás, a 

gyűlölet mind-mind megkötöz bennünket. Az Istennek tetsző 

böjtben azonban ezeket le kell oldani, törni, meg kell 

szabadulni tőlük. Hogyan? Megint csak a kegyelemmel van 

dolgunk – Isten megváltó, megszabadító munkájával. Ha 

mélyen átélem Isten szeretetét, azt, hogy Krisztusért 
megbocsát nekem, hogy vele szabad vagyok, akkor és csak 

akkor leszek képes arra, hogy másnak is megadjam ezt a 

szabadságot. Hogy ne gyűlölködjek, hanem megbocsássak, 

hogy ne pusztító haraggal éljem az életem, hanem szelíden. 

Most, ebben a böjti időszakban is arra hív bennünket Isten, 

hogy gondoljuk át, van-e olyan, akit mi tartunk fogva? Van-e 

olyan, akinek vissza tudnánk adni a szabadságát? Nehéz út ez, 

de Isten most is erre hív bennünket. Nem küld, hív! Hogy vele 

együtt járjunk a szabadság útján. 

Az Istennek tetsző böjtben az ember eljut magától a másik 

emberig: az elcsendesedés, lemondás figyelmesebbé tesz. 

Nyitottabbá a másik szükségére, mert nem rajtam lesz a lámpa 

fénye, nem én leszek a középpontban. Ha valaki elkezd Istenre 

figyelni, kénytelen megbarátkozni a gondolattal, hogy a másik 

ember, a felebarát is egyre fontosabb lesz neki. Így 

fedezhetjük fel a testvéri közösséget: Istent keresve egymásra 

is rátalálunk. Mert mindenkinek van mit adnia: egy szelet 

kenyeret az éhezőnek, egy telefonhívást, egy ölelést, egy 

bátorító szót. Ez az igazi szolgálat: amikor Isten szeretete indít 

bennünket arra, hogy tegyünk, vagy ne tegyünk valamit. Erről 

beszél Jézus is (Mt 25,35-36.40b). 

Ilyen az igazi böjt, ilyen az Istennek tetsző böjt, ami nem 

rólunk, hanem Istenről szól. Amiben nem mi szeretnénk minél 

többet kapni, hanem alázatból, szeretetből másoknak adunk az 

Istentől kapott javainkból. Aki igazi böjtben van, az áldássá 

lesz mások életében. 

 

3. Bátorítás 

Igénk azonban arról is beszél, hogy mindezeken keresztül a 

valódi böjtben élő maga is megtapasztalja Isten közelségét és 

áldását. „Felragyog világosságod, mint a hajnalhasadás.” 

„Hamar beheged sebed.” „Ha Istenhez kiáltasz, válaszol: itt 

vagyok.” Aki így, Istennek tetsző módon böjtöl, az 

megtapasztalja Isten gyógyító, helyreállító, világosságot, 

békességet, örömöt hozó jelenlétét. Itt vagyok. Minden ember 

erre vágyik igazán, hogy ne kelljen Istentől, a másiktól, 

önmagától elszakítva, magányosan élni az életét. Az igazi 

böjtben ezt fedezhetjük fel, erre csodálkozhatunk rá: velünk 

van az Isten, mi pedig vele lehetünk – ennek örülhetünk, ezt 

élhetjük át az Úrvacsorában is! Ő most is szabadságra, életre, 

közösségre hív bennünket. 

 

Húsvétig még hosszú út vezet. Még van idő felkészülni. Mire 

hív Isten? Mit kér tőled, miben szeretne formálni? Isten Lelke 

vezessen bennünket, hogy Neki kedves legyen mind belsőleg, 

mind külsőleg a böjtünk, hogy áldássá legyen ez az időszak 
(is) az életünkben! 

 Jani Lívia 


