
 A böjt bojkottja helyett  

ISTENNEK TETSZŐ BÖJT 

 Böjt különleges lehetőségeiről olvastam egy régi írásban. Isten nem csak az étkezésben 
ajándékozott meg bennünket a böjt lehetőségével. Van szóböjt is, amikor nem fecsegünk-
locsogunk annyit össze-vissza – akaratlanul is terhelve, sebezve egymást. Van indulat-
böjt, ha nem lobbanok, nem ger jedek olyan gyorsan haragra; ha szégyellni tudom 
magamat heveskedésemért. Az az indulat legyen bennem, ami volt Krisztus Jézusban is. 
Lehet indulatot cserélni – türelemre, alázatra. Azután van gondolatböjt is. Sok elfojtott 
bosszúvágy, sok sötét gondolat kavarog bennünk. Nem bírunk uralkodni sok szennyes, 
még álmainkat is megzavaró képzelődéseinken. Gondolatainkat is vigyük oda – Őelé, 
hogy teremtsen rendet bennünk, és adjon jó gondolatokat. Vagy talán zsebünkön kellene 
elkezdeni böjtünket, tudván, hogy mindenünk az Úré, és hol vagyunk attól, hogy ebből a 
mindenből legalább a bibliai tizedet odaadnánk Urunk ügyére.  

Böjt tehát minden ki nem mondott sértő szó. „Uram, tégy závárt a számra, hogy ne 
vétkezzem ellened.” Böjt minden meg nem torolt sérelem, böjt az, ha időmből többet 
áldozok családomnak, gyülekezetemnek, és valódi böjt az, amikor van bátorságunk ön-
magunkat odaadni az Úrnak, hogy azután Ő odaajándékozza önmagát nekünk, amit leg-
személyesebben az úrvacsorában élhetünk át. Emlékeljük ismételten a Kis Kátéból Lu-
ther Márton tanítását az úrvacsora áldásáról: „a böjtölés és testi készülés szép külső rend, 
de csak az igazán méltó és jól készült, aki hisz abban az igében 'érettetek adatott' és 
'kiontatott bűnök bocsánatára' … Ez a szó 'érettetek' nem követel mást, csak hívő szí-
vet.” 

Böjtöljünk tehát Istennek tetsző böjtökkel! 

 Részlet Bárdossy Tibor ny. lelkész áhítatából 
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Örömmel számolunk be arról, hogy folyamatosan 
érkeznek az adományok a  

 

KASTÉLYDOMBI LUTHER-KÁPOLNA  
építésére.  

 

Eddig mintegy 1.7 millió Forint gyűlt össze. Köszönjük és 
kérjük Testvéreink további adakozását. Ne felejtsük: a Déli 
Egyházkerület ugyanakkora összeggel támogatja a temp-

lomépítést, amennyit a gyülekezet összegyűjt! 
Az adományokat az alábbi számlára várjuk: 

 
FHB bank - 18203349-06020437-40010012 

 

„A jókedvű adakozót szereti az Isten” 
——————————————————————————————- 

 
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 

 

0035 

Ne felejtsünk el rendelkezni adónk  
kétszer egy százalékáról! 

AZ ÉLŐ KÖVEK  ALAPÍTVÁNY 
a pestszentlőrin-pestszentimrei  gyülekezetért 

 
ADÓSZÁM: 18270208-1-43 

————————————————————————- 
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HOGYAN SZERETTE JÉZUST AZ ATYA? 
Ö az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm - hangzik az égi szózat Jézus megke-
resztelkedése után. Ezt követően Jézus, az Atyával való tökéletes szeretetkapcsolatban 
él és erről többször szól követőinek. Hogyan lehetséges, hogy a kereszten mégis így 
kiált fel: „Én Istenem, miért hagytál el engemet?” - Ott a kereszten már nem szerette 
Jézust az Atya? Ezt a kérdést Jézus már jóval kereszthalála előtt így válaszolta meg: 
„Úgy szeretette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta…” 
HOGYAN SZERETTE ISTEN A VILÁGOT?  
Úgy, hogy Jézust ajándékozta a világnak. Odaáldozta Fiát, de nem hagyta a halálban. 
Akkor is szerette, amikor kiszolgáltatta őt az emberi gyűlöletnek. Sőt, ha lehetséges, 
éppen akkor szerette legjobban! Ezt fejezi ki böjti oltárképünkön a szenvedő Krisztus 
felett kicsorduló atyai könnycsepp. A Golgotán a szenvedő szeretet könnycseppje 
csordul ki Krisztus arcán értünk. Ez a szeretet állíthatja meg az emberi gyűlölet árada-
tát és formálhat bennünket a krisztusi szeretet befogadóivá és továbbadóivá. Krisztus 
tekintete sírásra indítja Pétert, akinek arcán az  őszinte bűnbánat könnycseppje jelenik 
meg.  
HOGYAN SZERETÜNK MI? Önmagunktól képtelenek vagyunk az igazi szeretetre. 
Csak Jézus szeretetében megmaradva tudunk szeretni. Ha elszakadunk tőle - az a halá-
lunkat jelenti! 

 
„Krisztus szeretete szorongat minket, aki azért halt meg  

mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek.”   
2 Kor 5,14-15 

Március hónap igéje:  
Jn 15,9  

Ahogyan engem szeretett az Atya,  
úgy szeretlek én is titeket:  

maradjatok meg az én szeretetemben. 

 

Megtért Teremtőjéhez: 

KÁKONYI JÁNOSNÉ / HÉREG MARGIT(92)   

„Jézus add, hogy hozzád térjek—Veled haljak, veled éljek!” 



29. hé 17.30 TERE-TORI 
02. sze 16.00 - Felnőtt torna (Gimnázium) 
03. csü 18.00 - BÖJTI EST - PLŐRINC 

04. pé  18.00 - Eszterág-ifi 
05. szo (munkanap!) 
06. va  Böjt 4. vasárnapja  
 10.00 – istentisztelet   
 KÖZGYŰLÉS 
 GYERMEKEKNEK BÁBJÁTÉK 

07. hé 17.30 – Tere-tori  
09. sze 16.00 - Felnőtt torna (Gimnázium) 
10 csü 18.00 - BÖJTI EST - KISPEST  

12. szo 10.00 – Konfirmáció óra   
13. va  Böjt 5. vasárnapja  
 10.00 – istentisztelet + úrvacsora   
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

14. hé (munkaszünet) 
15. ke Nemzeti ünnep  
16. sze 16.00 - Felnőtt torna (Gimnázium) 
17 csü 18.00 - BÖJTI EST - P.ERZSÉBET 

18. pé  18.00 - Eszterág-ifi 
19. szo 10.00 – Konfirmáció óra  
 20. va VIRÁGVASÁRNAP 
 Plő: 10.00 – istentisztelet + úrvacsora 
 KISPEST: 17.00 PARK-PASSIÓ 
 rossz idő esetén csak a templomban 
21. hé 17.30 – Tere-Tori 
24. csü NAGYCSÜTÖRTÖK 
 18.00 ÉLET KENYERE  
 Rendhagyó úrvacsorai alkalom 
25. pé NAGYPÉNTEK 
 10 óra –  istentisztelet + úrvacsora  
 17.00  PARK-PASSIÓ 
 rossz idő esetén csak a templomban 

27 va HÚSVÉT ÜNNEPE 
 Plő: 5 óra – Hajnali virrasztás  
 Plő: 10 óra – istentisztelet + úrvacsora   
 (Grádics éneklés) 
28. hé HÚSVÉT MÁSODNAPJA 
 Plő: 10 óra – istentisztelet + úrvacsora   

LEVÉL - a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség  havi  hírlevele  
1183 Bp., Kossuth tér 3. TEL.: 290-6408 E-MAIL: pestlorinc@lutheran.hu;  

WEB: http://elokovekgyulekezet.hu ; Bankszámlaszám: 117-18000-20328597  
Lelkészek: Győri Gábor (20/824-2410); Dr. Korányi András (20/824-6410);  

Horváth-Csitári Boglárka (20/499-72-12) 

2. sze 14 óra Bibliaóra  
3. csü 9 óra Baba-Mama Klub 
6. va  BÖJT 4. VASÁRNAPJA 
 8 óra istentisztelet  
8. ke 18 óra Középkorúak bibliaórája 
9. sze 14 óra Bibliaóra 
10. csü 9 óra Baba-Mama Klub 
11. pé 17 óra IFI 
12. szo 15 óra Társasjáték Klub 
13. va  BÖJT 5. VASÁRNAPJA 
 8 óra istentisztelet + úrvacsora 
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
16. sze 14 óra Bibliaóra  
17. csü 9 óra Baba-Mama Klub 
19. szo   17 óra Fiatal felnőtt kör 
20. va  VIRÁGVASÁRNAP 
 8 óra istentisztelet + úrvacsora 
22.ke 18 óra Böjti Keresztút (ref.tpl)  
24.  18 óra Nagycsütörtök + úrv. 
25.  18 óra Nagypéntek 
27. va  HÚSVÉT ÜNNEPE 
 8 óra istentisztelet + úrvacsora 
28. hé  HÚSVÉT MÁSODNAPJA 
 8 óra istentisztelet + úrvacsora 
30. sze 14óra Bibliaóra 
31. csü 9 óra Baba-Mama Klub 


