
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Ézs 66,10) 

 Örüljetek! – erre buzdít a böjti időszak negyedik vasárnapja. Laetare – örülj, örvendezz. Katolikus 

testvéreink ezen a vasárnapon virágot is tesznek az oltárra, az orgonista játszhat klasszikus darabokat is. 

Kitörnek teljesen a böjti csendességből. Feltehetjük magunknak a kérdést, miért és minek is örülünk ilyen 

nagyon? Van valami különös ok arra, hogy az egész világ örvendezzen? Olyan világban élünk, ahol 

„vidámkodni” kell. A TV reggeli hírműsorban arról tudósítottak, hogy veszélyben van az egész világot érintő 

természetvédelmi megállapodás. Az egyéni érdek mindig felülkerekedik az ésszerű logikán. Minden 

iparmágnás és az őket támogató országok tudják, hogy kiapadóban vannak természeti kincseink, és a 

meglevőkre nem vigyázunk eléggé. Mégis. 

 Örvendjünk azért, hogy félrevezetett százezrek vagy milliók arra várnak, hogy elhagyják otthonaikat, és 

a lélekvesztőkbe szálljanak a hamis ígéret földje, Európa felé? 



 Jézus a Jeruzsálembe történt bevonulása előtt elsiratja a várost, tudja, hogy négy évtized múlva kő-

kövön nem marad. Elpusztul a templom, a zsidóság hitének fellegvára, és elkezdődik a látás nélküli hit 

korszaka sok-sok szenvedéssel. Jézus – az Atya jobbján ülve – biztosan tudja Európa végét, a világ végét 

egyaránt. Biztos, hogy sír vagy zokog, látva, hogy a hit, hitélet, szeretet, emberség, önfeláldozás hiánycikk lett. 

 Örvendjünk annak, hogy zaklatott világunkban nincs időnk sem Istenre sem egymásra? Rohan az ember, 

mint pók a falon – a mondás szerint –, szövi hálóját, és észre sem veszi, hogy saját magát köti gúzsba. 

 Örvendj evangélikusság akkor, amikor egy huszonöt éves létszámjövendölés szerint a jelenleg szolgáló 

264 aktív lelkész helyett 151 lesz, és ebből a harmada nyugdíj előtt? Egy biztos, hogy lesznek üres 

templomaink, akár lebontásra ítéltek is. A jelenlegi szórványok el fognak tűnni, és olyan települések és vidékek 

válnak szórvánnyá, amelyekről soha nem gondoltuk volna. Életünk, küzdelmünk és hitharcunk hiábavalóság? 

 Kedves Olvasó! Isten ebben a bizonytalanságban, emberi szűklátókörűségben, önközpontú világban 

szólal meg ezen a vasárnapon. Örvendj világ! Örvendj, ahogyan Jeruzsálem örvendhetett. Isten nem felejti el az 

övéit! Isten velük van és velük lesz, amíg emberileg elkövetünk mindent Isten követéséért és szolgálatáért. Nem 

Isten tette ilyen szörnyűvé a világot, hanem a bűn, amelybe születtünk, és amelyben meg is fogunk halni. 

Életünk és halálunk azonban nem reménytelen vállalkozás. Isten megmentette életünket egyszülött Fia élete 

árán. Ennek újbóli felismeréséről – és az abban történtek megismerésről – szól a böjti időszak. Ismerd és 

fogadd el kedves Olvasó – hogy Isten mindent érted tett. Nagypéntek és húsvét a világ, a megváltottak ünnepe, 

de személyes, mert a Tied is. Sőt, legfőképpen a Tied, mert ha az örvendezés ürömüzenete a Tied, akkor azt 

tovább fogod adni, és egyre többen döbbennek majd rá, hogy a szerető Istennel lenni jó, Őt szolgálni felemelő.  

 Nem vagy egyedül! Örülj szívből, mert a legcsodálatosabb ünnepre készülünk, amit Isten nekünk adott 

Fia kereszthalála és feltámadása által. 

  Áldott böjtöt, böjtölést és húsvétot kívánok örvendező szívvel. 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 
  

 

 

 

 „Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal 

meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, 

elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem 

szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki 

nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: 

Atyám, ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! Atyám, 

dicsőítsd meg a te nevedet!” Erre hang hallatszott az égből: „Már megdicsőítettem, és ismét 

megdicsőítem.” A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt; 

mások azonban így szóltak: „Angyal beszélt vele.” Jézus megszólalt: „Nem énértem hallatszott ez a hang, 

hanem tiértetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha 

felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”  Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog 

meghalni.                                                                                                                                               (Jn 12.24-33) 

 

 
 

 
 

 

Tanítványaihoz pedig így szólt: „Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se 

testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a 

hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel 

értékesebbek vagytok ti a madaraknál! De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is 



meghosszabbítani életét? Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt?
 

Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy 

Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, 

amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, 

kicsinyhitűek! Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne 

nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, 

hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is 

megadatnak nektek. Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek 

adja az országot!”                                                                                                 (Mt 6,22-32) 
 

 

 
 

 
 

Ó Jézusom, szegényed Kér, vár, epedve hív: 
Te készítsd el, tenéked Lesz otthonod e szív. 

Jer hű szívembe hát! Habár szegény e szállás, 
De mindörökre hálás, Úgy áldja Krisztusát. 

(EÉ 140, 3-4.) 

 
 

 

 
   Heti programjaink: 
 

    Hitoktatás – 

    Gyülekezeti házban – hétfő 17 óra. 

    Iskolákban –  órarendek szerint. Az iskolai hitoktatást  

    1 főállású hitoktató és 3 óraadó végzi 13 iskolában,  53 órában. 
     

    Konfirmációra felkészítő oktatás minden hónap harmadik hétvégéjén péntek késő  

    délutántól szombat délig a gyülekezeti házban 
     

    Bibliaóra – szerdai napokon 10 órakor. 

 

 



 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Nem kímélted egyetlen Fiadat,  

hanem mindnyájunkért odaadtad, hogy bűneinket hordozza a kereszten. 

Add, hogy szívünk meg ne rettenjen és el ne csüggedjen a kísértésben,  

hanem igaz hittel ragaszkodjunk hozzád, az Úr Jézus Krisztus által.  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia – böjti imádságok) 

 
 

       


