
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


 

 Van-e az életednek biztos viszonyítási pontja? 

 Természettudományos ismereteinkből és személyes élettapasz-talatunkból tudjuk jól, hogy az egész 

világ mozgásban van, mind fizikailag, mind szellemi és lelki téren. Mozog a világegyetem, a Nap, a Föld, és 

persze változnak az értékek, ideológiák, saját lelkiállapotunk, testi-lelki egészségünk is. Minden mozog és 

változik. Nem véletlenül mondta Arkhimédész is annak idején kissé kétségbeesetten: „Adjatok egy fix 

pontot és kifordítom a világot a helyéből.” 

 De hol találok ilyen biztos pontot? Van-e életednek fix, azaz biztos pontja, amely nem változik, 

amely szilárd viszonyítási alapot jelenthet. Bár sokan szeretnék hinni, de a világ nem ön-központú. Minden 

mozog és változik. Hol találok egy biztos pontot? 



 A zsoltáros segít nekünk a böjti időszak előtti „Ötvened vasárnapon”. Kijelenti, hogy a világa Isten-

központú. Az ő fix pontja az Úr. Az Úr az én kősziklám, erős sziklaváram. A Biblia – és ezen belül a 

Zsoltárok könyve – e körül a fix pont körül forog, hiszen arról van szó, hogy az ember, aki szenved, vagy 

éppen hálát ad, dicsőit vagy panaszkodik, keresi azt a biztos pontot, amelyben értelmet nyer a szenvedés, a 

hála, az öröm, a panasz, a dicsőítés. A Biblia közepén ott áll fix pontként az Úr, és körülötte kavarognak az 

emberi érzések, sérelmek, örömök, kérdések. 

 A zsoltáríró a várat, mint a védelem szimbólumát használja, amelynek bevehetetlen falai és kapui a 

menekült számára biztos védelmet nyújtanak. Nem várlátogatókról van szó, akik valamilyen kirándulás 

alkalmával szeretnének nézelődni. Én értetlenkedve állok és magamban dünnyögök egy-egy híres templom 

látogatása alkalmával a látogatókon. Ezt meg kell nézni – mondja az idegenvezető – és elmondja a történetét 

az adott műalkotásnak. A nézelődő turista kipipálja, hogy ez is megvolt a ma oly gyakran használt 

„bakancslistán”. Egy dolog viszont rendszerint elkerüli a nézelődők figyelmét, hogy amit építettek, alkottak, 

azt Isten dicsőségére tették. Sajnos mára már az európai híres templomok nem istentiszteleteikről híresek, 

hanem az építészetükről, és aki belép, az nem Istent keresi. Látogatásaim alkalmával gyakran fordult elő, 

hogy a látogatók viselkedése miatt nem éreztem az imádság megnyugtató erejét.  

 Nagyon büszke vagyok arra, hogy evangélikus vagyok. Luthert elsőként azért szerettem meg, mert 

megírta egyházunk himnuszát, amelyben kijelenti és megvallja, hogy Isten az Erős vár, jó fegyverünk és 

pajzsunk…! Erre a felismerésre lesz szükségünk az előttünk álló böjti időszakban is, hogy azt a negyven 

napot Isten közelében töltve éljük meg. Ne vezessen félre bennünket semmiféle világi huncutság, amit a 

böjttel próbálnak párosítani. Isten közelébe jutásnak a lehetősége a böjti elcsendesedés. Hidd el, sikerülni 

fog, és utána biztos, hogy Ő lesz életed biztos pontja! Áldott böjtölést! 

Jakab Béla parókus lelkész 


 

 

 

         Azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt 

hozzájuk: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és 

beteljesedik mindaz, amit a próféták az Emberfiáról 

megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, 

meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, 

megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban 

semmit sem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve 

maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. 

                                                                        (Lk 18,31-34) 

 



 
 

Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út 

mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, 

kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti 

Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel: Jézus, Dávid Fia, könyörülj 

rajtam! Akik elöl mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál 

inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és 

megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, 

megkérdezte tőle: Mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt: Uram, 

hogy újra lássak. Jézus ezt mondta neki: Láss! A hited 

megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, 

dicsőítve Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. 

                                                                         (Lk 18,35-43) 




 

Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva 

beszédbe elegyedett vele: 

 

– Milyenek itt az emberek? – tudakolta. 

– Hová való vagy? – kérdezett vissza az öreg bölcs. 

– Athéni vagyok. 

– És felétek milyen nép lakik? – kérdezett tovább az öreg. 

– Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan. 

– Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és 

önző emberrel fogsz találkozni. – mondta az öreg. 

A vándor búsan folytatta útját. 

Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen 

emberek laknak Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg 

bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az emberek. 

– Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! – válaszolta 

nem kis büszkeséggel az utas. 

– Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd! – mondta az 

öreg bölcs. 

A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé. 

 

A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg bölcs társaságában. 

Felháborodottan jegyezte meg: 

– Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy! 

Az öreg bölcs mosolyogva csillapította: 

– Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van 

tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a világon 

mindenhol barátságos emberekre talál. 

Forrás: https://idezet.wordpress.com/category/bolcsesseg/ 

 

 

 Hitoktatás  

           Gyülekezeti házban – hétfő 17,00 óra. 

Iskolákban – órarend szerint. Az iskolai hitoktatást egy főállású hitoktató,  

és három óraadó végzi 13 iskolában, 53 órában. 
 

   Konfirmandus előkészítő oktatás – minden hónap második hétvégéjén péntek      

délutántól szombat estig a gyülekezeti házban. 

 Bibliaóra – szerdánként 10,00 órakor. 

 

 A keresztény-keresztyén ember közéleti kötelessége és felelőssége címmel lelkészünk,    

Jakab Béla tart előadást március 5-én, kedden 18 órakor a Selyemgombolyítóban. 

(1035 Bp., Miklós tér 1.) 
 



       

 
 

Te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. 

Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a te utadon,  

az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – ötvened vasárnap, bűnbánati imádság) 

 

 

 
 

 


