
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[Nagyböjt első vasárnapján szeretnék a böjtről szépen és egyszerűen beszélni előtte  

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: KÉ 77 
(„Tied a dicsőség…”) 

 
  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 
 

  Igehirdetés előtt: KÉ 23 
(„Én Uram, én Istenem…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 
  Csendes imádság 
  Ráfelelő ének: KÉ 24 

(„Én még mit sem tudtam Rólad…” 
  Imádság 
  Mi Atyánk... 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Janiné Sándor Kincső 
Soltész Sándor 
Kovács-Peterman Sára 
Csordás János 
Hámori-Fábián Zsófia 
Karsai Tamás 
Elbe Orsolya  


  Áldás  
 Záró ének: 274:1;3;4 

(„Ki Istenének átad mindent…”) 
  HIMNUSZ 
 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 

 Néhány információ a márciustól kezdődő 
időszakról 

 Jövő heti ONLINE alkalmaink:  kedd, csütrtök, 
szombat: TüKörKépeink (írás – honlapon)  
Szerda 1830: BESZÉLGETŐS BIBLIAÓRA 
(Google Meet)  Péntek 1630 KonfIFI (Google 
Meet)  Péntek 1800 ANCORA IFI (Google 
Meet)  Vasárnap 1000:  ISTENTISZTELET  / 
gyerek-Istentisztelet (videó – YouTube-on / 
Google Meet)  Házi Biblia Körök  
Hittanórák…  

 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a gyülekezet 
mindenkori másik lelkésze lakására! 

 Urnatemetőnk csak vasárnap 8.00-12.00-ig tart 
nyitva. A Temetői ügyintézésre elektronikus úton, 
telefonon van mód – személyesen csak kivételes 
esetben és előre bejelentkezve. 

 A gyülekezet lelkészei telefonon vagy neten érhetők 
el (személyes találkozás csak nagyon indokolt 
esetben) – kivéve szabadnapjukon. 

 E-mail cím változások: Gyülekezetünk hivatalos 
címe: budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu 
illetve Jani Lívia lp. új mail címe: 
jani.livia.lp@gmail.com 

 Adó 1%-hoz: Magyarországi Református Egyház: 
0066 Alapítványunk adatai a láblécben.  

 Alapítványunk az 1%-okból valóbevétele 
2020-ban: 640.000 Ft  volt, köszönjük azoknak, 
akik nekünk ajánlották fel! 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 
 

 
  O L V A S M Á N Y :  

M T  16,  24-27  
 

„Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar 
jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen 

engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki 
pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az 
embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? 

Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az 
Emberfia az ő Atyjának dicsőségében angyalaival együtt, és akkor 

megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.” 

 
  A L A P I G E :  

M T  13,  45-46  
 

„Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép 
gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre 

talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és 
megvásárolja azt.” 

Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: http://refkeresztur.hu   ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42   
Hivatalos e-mail cím: budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu  Bank: OTP 11784009-22222820  Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

 

Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán (márciustól-július 31-ig szombatféléves szabadságon)  
 Jani Lívia  06-30-835-4917;  jani.livia.lp@gmail.com   Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át   szabadnapja: csütörtök  

   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Urnatemetőnk nyitva tartása : vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30;  péntek 16.30-20.00 
Urnatemetőnk csak vasárnap 8.00-12.00-ig tart nyitva!  ügyintézés (ha lehetséges, előbb neten vagy telefonon át!): Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com  

(online) ISTENTISZTELET, 2021. február 21. 

NAGYBÖJT ELSŐ VASÁRNAPJÁN 
„BÖJT – FÜGGÉS ÉS ELENGEDÉS”  

címmel  
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. 

 



BEVEZETÉS 
Egy rövid példázat mai Alapigénk. Egy rövid történet, vagy inkább egy kép, egy benyomás… 

A példázatokat úgy mondja el Jézus, hogy mindig csak egy-egy vonása, részlete az, amivel üzenni 
szeretne nekünk – nem szabad annál jobban belemenni, az egész történet minden részletét 
alkalmazni. Mi ebben a példázatban ez a vonás? A felfedezés öröme – az elengedés és 
megragadás: mindent odaadni, azért az egyért. Testvéreim, ez a lelki élet szent mozdulása bennünk 
– és a böjt erre utal, erre tanít, ezt ízlelteti meg velünk, ebbe a mozdulatba avat be minket, ezt 
„gyakoroltatja be” velünk. 

1.) FÜGGŐSÉGEINK, AMIK KÖZÖTT ÉLÜNK 
Miért van szükségünk a böjtre, a „böjtös lelkületre”? Azért, mert az életünk csupa függésből 

áll. Alapszükségleteinket (evés, ivás, alvás…) be kell töltsük ahhoz, hogy életben maradjunk. 
Ahhoz, hogy éljünk valahogy, sok mindent elő kell teremtenünk... Egy adott kor szokásrendszere, 
társadalmi hatások, különböző kényszerűségek fonják át hétköznapjainkat, gondolkodásunkat. Ezer 
szállal kötődünk emberekhez, közösségekhez – és nagyon is függünk ezektől... 

[Sorolhatnánk tovább…] Mindezeknek ki vagyunk szolgáltatva. Ha ezekből valalmi mozdul, 
(kényszerű kölcsönhatásban) vele mozdulunk mi is… Sok példát mondhatnék, de most csak egyet: a 
világjárvány totálisan átírta és meghatározza teljes életünket… [**]  

Hát nincs szükségünk böjtre, hogy lássunk, hogy kilássunk ezek közül? 
Mindezekhez hozzájönnek rossz szokásaink, bűneink, bejáratott „ördögi köreink”, 

megkötözöttségeink…  Idesorolhatjuk más függőségeinket is (amik nélkül nem tudunk vagy nem 
akarunk élni!) – például: kávé, cigaretta..., mobiltelefon, számítógépes játékok, alkohol, drog, 
pornó… [természetesen ezek más és más szintjei, típusai a függésnek, de mégiscsak egyfajta 
függést jelentenek]** 

Látjuk tehát, hogy mennyi minden köt, leköt, megköt, megkötöz, (a) földhöz köt bennünket – 
pedig mi Atyánkkal szeretnénk élni; szívünk mélyén tudjuk, Jézus a legnagyobb kincsünk; mi már 
megtapasztaltuk Isten Szentlelkének minket átjáró csodálatos, felemelő, megtisztító erejét… A 
hétköznapok mégis ez ellen dolgoznak… Marad a vágy… Maradnak néha így megélt pillanatok… 
Marad a nyomasztó [**] lelkiismeretfurdalás… Hát nincs szükségünk böjtre, hogy lássunk, hogy 
kilássunk ezek közül, hogy tisztuljunk? 

Ennyi lenne a hívő életünk? Valóban csak ennyi  juthat belőle? A böjt éppen erre nézve 
csillantja fel bennünk reményt! A böjt alapvetően nem egy tevékenység (az is), nem egy vallásos 
cselekedet (az is), hanem egy lelki hozzáállás!  A böjt emlékeztet a lényegre, az egy lényegesre. 

 
2.) ELENGEDÉS –  

VALAMIÉRT (AZ EGYETLEN IGAZ ÉRTÉK) 
 

Az ember szenvedélyes fajta: amikor szerelmesek vagyunk, vagy amikor valami nagyon 
megtetszik nekünk (egy kocsi, egy ház, egy gitár, egy „igazgyöngy”…), elönt bennünket a vágy, 
annak megragadása utáni ösztönző erő, és képesek vagyunk mindent odaadni érte, csak hogy a 
miénk lehessen... 

Mert az ember olyan, mint egy kereskedő, „aki szép gyöngyöket keres”. Nagy kísértésünk, 
hogy rossz kereskedőkként hamis gyöngyökért adunk oda mindent… A böjt azonban megtanít arra, 
mi az igazi érték! A kereskedőnek tudnia kell, milyen egy értékes igazgyöngy – különben elmegy 
mellette! A böjt mindig kérdez: mi a fontos neked, miért élsz? A böjt tanít választani: mi az 
értékesebb számomra? 

A példázat jellegzetes hangulata az ujjongás, a megtalálás öröme! Lelki életünk áldott 
hajtóereje ez az ujjongás! Ne legyen komor a böjtötök – mondja Jézus. Ez nem egy 
„fogcsikorgatós”, „szájösszoszirítós”, „majd-csak-kibírom” kényszerű vallásos tevékenység!!! Ez 
a megtalálás öröméből fakad. Még inkább az ezután való a vágyakozásból indul ki. Már ez is öröm! 
Tudok vágyakozni! Tudhatom mi után, KI után vágyakozik a szívem! 

Tehát nem a lemondásból indul ki a „böjtös élet”, hanem abból, AMIÉRT mindez történik: 
elengedek valami jót egy JOBBÉRT! Értitek ezt a titkot? Látjuk, az ember akkor mozdul, ha 
motivált. Isten Országa akkor motivál minket, ha felfedeztük, hogy milyen értek! Hány kiváló festő 
műveit hányták el évekig, évtizedekig, mert nem ismerték fel bennük az értéket – ma pedig 
milliókat adnak egy-egy ilyen festményért (gondoljunk csak Van Gogh alkotásaira!)… 

„Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki…”  Miénk lehet Isten Országa: (olyan 
nagy, hogy) benne lehetünk; (olyan „hosszú”, hogy) elér hozzánk is, és átjárhat minket; (olyan 
„széles”, hogy) közöttünk lehet, (olyan „kicsi”, hogy) „belénk fér” bennünk lehet, (annyira látható, 
hogy ) jelen lehet általunk – Istennek uralma, csodája, ereje, szeretete, törvényszerűségei, 
tisztasága…! 

(Nehogy félreértsük tehát ezt a példázatot! Nem arról szól, hogy az Isten Országa 
megvásárolható, hogy azt mi megvehetjük, hiszen tudjuk, hogy nincs mivel fizetnünk érte, hogy 
Jézus fizetett meg érte a Golgotán, a kereszten, és mi kegyelemből kaphatjuk meg a „belépést”…) 
A gyöngyöt nem mi „gyártjuk”, hanem készen kapjuk – a tenger titka, mélységből, szenvedéséből 
jön létre. Az Isten Országát is kapjuk – Jézus szenvedése árán…! Így az igaz böjt sem a mi 
teljesítményünk – hanem Isten ajándéka lehet bennünk – de… 

 
3.) ELENGEDÉS – 

VALAMIT (AZ EGYETLEN IGAZ FÜGGÉS) 
Azonban ahhoz, hogy valamihez hozzájussunk, más dolgokat el kell engedni, más dolgokról le 

kell mondanunk. Ez a törvény! Ezt már a kicsinyke babácskáknak is meg kell tanulnia... Az Isten 
Országát (annak úrságát, erejét, örömét…) csak az tapasztalhatja meg, aki el tud engedni…  A lelki 
élet alaptörvényszerűsége is az elengedés. Teli kezekkel nem tudjuk megragadni a lelki jókat. Ezért 
a böjt az elengedés ünnepe, az elengedés „begyakorlása”, „megízlelése”. A böjt ezért tanít – 
megtapasztaltatja, hogy LEHETSÉGES AZ ELENGEDÉS! Te tudod már…? Ahhoz, hogy 
legalább kicsinyke lelki jóhoz jussak – például megnézzek vagy elmenjek egy Istentiszteletre, 
gyülekezeti alkalomra – el kell engedjek (más) dolgokat, különben nem tudom „megragadni”… 
[**] (Egyébként jól mutatja azt, mennyire fontos nekünk Isten (Országa), hogy az időnket, az 
erőnket, a gondolatainkat és a pénzünket mire használjuk, hogy „osztjuk be”!  f**] A böjt is ennek 
része, egyfajta mutatója… El tudsz képzelni néhány órát csak az Úrral? El tudod képzelni, hogy 
egy napig Istennel legyél inkább evés helyett…? [**] 

A böjt radikalizmusra hív: akár elengedek mindent Istenért... Az életünk vége is erről fog 
szólni: végül mindent el kell engednem majd – Isten kezét foghatom csak meg. Csak az tehát tud 
jól meghalni, aki ezt már megélte, legalább órákra, napokra megízlelte, és megtapasztalta, hogy ez 
boldogság, hogy Van, Aki betölti megürített kezeinket! A böjt ezt is „begyakoroltatja” velünk. 
Csak az tud elengedni, lemondani, aki tudja, hogy ISTEN megfogja üres kezét – itt a földi életben, 
a böjtben is, és majd a halálban is.  Sokan elmennek a Nagyböjt lehetősége mellett. Az tud igazán 
böjtölni, aki már tudja, milyen jó Istennel kettesben, aki már tudja, hogy ez mekkora érték! Ravasz 
László mondja, ez a megtalálás azt jelenti, hogy rájöttünk, ezért a kincsért él(t)ünk, hogy életünk 
titka megoldódott Isten Országa megtalálásában!                                                       sóskuti zoltán 


