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"Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják 
arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: megkapták

jutalmukat.
Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy 

böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami
titokban történik, megfizet neked."

Mt. 6. 16-18.

Böjti napok -  Rendkívülit kér Isten amikor böjti időt ad?
Vajon rendkívülit kér Isten amikor böjti időt ad? Egy kiváltságos időszakkal ajándékoz meg 

bennünket. A betegségeink kivonnak a normális életből, a forgalomból. Leállítanak. 
Parkolópályára tesznek. Nem véletlenül avatkozik életünkbe a betegség. El kell gondolkodni az 
életről, saját magammal törődni kell. Ha mi nem szánunk időt magunkra, bekövetkeznek, ránk 
törnek olyan idők, amikor kénytelenek vagyunk magunkkal törődni. Kénytelenek vagyunk akkor 

az orvoshoz elmenni. A gyógyszert megkeresni. A böjt nem erőszak, de Jézus beszél róla. 
Természetesnek veszi, hogy az ember él a böjttel. Foglalkozik életével, a Gyógyítójával. Kell az 

ember életében. Kell a szembenézés. Kell az önvizsgálat. Hogyan állok Isten előtt? Hogyan 
követem? Hogyan munkálom dicsőségét? Mennyire látom ajándékait?

A hagymás növények idén hamar és korán kibújtak a földből, némelyek már virágoznak. 
Odafordították arcukat, színüket a Nap felé. A tavaszi böjtben erre vár a lélek! Odafordulni 

az Úr elé. Szürkeségünkben, a monoton, egyhangú napokból odafordulni az Élet Urához. A 
hétköznapi, színtelen, megszokott térből odafordulni a Szenthez Életed, lelked

Gyógyítójához.

http://esztergom.lutheran.hu


Add kegyelmedet, hogy Krisztus életének titkait jobban megismerjük, és 
igazodjunk ahhoz, aki az örök életre vezet minket! Ámen.

Böjti evangélizáció, lelki ünnepre készülés, odafordulás 
Zákeus története alapján

Március 26. 18:30 „szállj le hamar”
Március 27. 18:30 „Uram...”
Március 28. 18:30 „azért jött...”

Böjti gyülekezeti délután, szeretetvendégség virágvasárnap ünnepén, 
meghívott vendéggel április 1. 16:00

Tudod -e?
Mindenkinek pontosan tudnia kell azokról a főbb dolgokról, amelyek egy embert 
érintenek. A halál, a bűn, a büntetés.
Tudod -e?
Fel kell fegyverkeznünk magunkat sok igével a Bibliából, hogy szembeszállhassunk az 
ördöggel, és ne téphesse szét a hitben gyengét. Luther mondja: “Mindenkinek ki kell 
állnia magáért és fegyverben lennie, hogy a sátánnal megküzdjön: Az írás egy erős, 
világos mondatára kell alapoznod, amellyel meg tudsz állani. Ha nem találsz rá, akkor 
lehetetlen, hogy megállj. A sátán akkor úgy rángat téged kénye-kedve szerint, mint egy 
száraz levelet.”
Tudod -e?
Az imádság, az ének, az Ige a Szentírásból, az oltáriszentség mind Isten ajándékai, és 
számunkra szükséges ajándékok, amelyekkel muszáj élnünk, különben az ördög 
markában vagyunk.
Tudod -e?
Jézus könyörög értünk az Atyánál, hogy el ne vesszünk, és megmeneküljünk az ítélet 
idején.
Tudod -e?
Hit nélkül nincs üdvösség!
A hit arra Jézus Krisztusra irányul, aki Isten fia, és aki minden bűnünket a nyakába 
vette, kibékített az Istennel bennünket. Akárhányszor támad az ördöge ártani akar, 
megkárosít, Isten nem vet el, hanem elrejt irgalmas szívében és nekünk ajándékozza a 
mennyet.



Tudod -e?
Isten szeretetének jele nem abban van, hogy minden szenvedéstől, rossztól megó' 
hanem abban, hogy minden evilági nehézségben, szenvedésben mellettünk van, nem 
hagy magunkra bennünket.
Tudod -e?
A legnagyobb kincs Krisztusban lenni. Mert benne közösségben vagyunk Öveit 
Jézussal, az Atyával, az angyalokkal, és mindazokkal, akik már levetették föle 
sátrukat. Miközben a világ embereket uszít egymás ellen, a másikat ellenfélnek, vág 
munkaerőnek tekinti, akiből hasznot lehet húzni, addig Krisztus testvérei ad 
másikban, közösségbe hív, egybekapcsol mindenkit.

Lk 24.46. “A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia 
halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden 
nép között... ”

Szenvedni senki sem szeret, és nem is akar. Fájdalomcsillapítók, kerülőutak, kiskapuk 
mind azért terjedtek el, mert a szenvedést jó kikerülni. Okos világunkban sok 
szenvedéstől, sok nehézségtől menekülünk meg, ami korábban elhordozott teher volt. 
Mégsem szűnik meg. Sőt! Mennyi kínnal jár a halál. Mennyi hirtelen tragédia borítja 
fel egy család életét. Mennyi katasztrófát sejtet a klímaváltozás. Mennyi kiüresedett 
életről hallunk. Ne higgye senki, hogy a szenvedést meg lehet úszni. Dag 
Hammarskjöld mondta egykor, az a rettenetes, ha ha nincs, akinek a terhét 
elvállalhatnám. Jézusi lelkület ez. Pál így ír róla: “egymás terhét hordozzátok”. Nem a 
magaméról van szó, hanem máséról. A böjti idő Krisztus szenvedéséről emlékeztet, 
elmélkedtet. Aki másért szenvedett. Értünk.
Már csúnyán eltorzult a világ, és benne eltorzult az ember gondolkodása is. 
Bekövetkezik, hogy mégis az szenved, mégis annak halmozódnak a tragdiái, mégis az 
boldogtalan, mégis csak az a csalódott, aki mindent meg akar úszni, aki nem indul el, 
hogy valahol, valakinek a terhét segítse hordozni. Akit nem kapcsol össze valakivel 
Krisztus áldozatos, önzetlen szeretetetének gyakorlása. Hit és cselekedet együtt jár. 
Krisztus hit és valaki felkarolása elválaszthatatlan.
Krisztus azzal győzte le az ördögöt, hogy bűnbocsánatot hozott. Legnagyobb ellensége 
a bűnbocsánat az ördögnek. És ahol bűnbocsánat, Jézusi lelkület van, szeretet 
gyakorlás, kereszt és teherhordozás van, ott a Krisztus trónol köztünk. Győzd le a 
kísértőt, a mindent felborítót, és bocsáss meg a gyermekednek, a szüleidnek, a 
házastársnak, annak aki helyett az ördög néz szembe veled, és töitse be Isten szeretete a 
világot!

Testvéri szeretettel kívánok Húsvéti reménységet, Húsvéti örömöt a feltámadás 
ajándékával! Ferenczy Andrea evangélikus lelkész



ISTENTISZTELETI ALKALMAINK

| BÖJTBEN:
Esztergomi Evangélikus Templomban:

Március 26 18: 30: - Zákeus - esti böjti óra 
Március 27. 18: 30: - Zákeus - esti böjti óra 
Március 28 18: 30: - Zákeus - esti böjti óra

Virágvasárnap április 1. Istentisztelet

Virágvasárnap: április 1. 16: 00 böjti gyülekezeti délután

Naqycsütörtök: Április 5. 1830 istentisztelet - úrvacsorai közösséggel

Nagypéntek: 18: 30 passióolvasás

Nyergesújfalu, Református Imaházban
Nagypéntek: 17: 30 passióolvasás (április 6.)

| Húsvét ünnepén:

Esztergomi Evangélikus Templomban:
Húsvét első ünnepe 10:00 istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Húsvét második ünnepe: 10.00 istentisztelet

Dorog, Református Templomban evangélikus istentisztelet 
Húsvét második ünnepe: 9:00 istentisztelet

Nyergesújfalu, Református Imaházban
Húsvét második ünnepe: 11:30 istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Esztergomi Evangélikus Templomban: 
Április 15.10:00 Keresztelési emlékünnep
Áldásvétel az oltár előtt.


