
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
(Zsolt 43,1) 

 
 

 
 (Zsolt 84,3b) 

 

 Elfelejtettem. Elfelejtettem az ébredő természet szépségét. Elfelejtettem a zöld fű harsány színét, a 

kivirágzott kökénybokrok illatát. Elfelejtettem, ahogyan a pára ráül a völgyre, mint egy 

puha paplanként betakarva azt. Elfelejtettem a tavaszi nap fényében a még hideg 

természet kisugárzását, amelyben olyan különös érzés állni. Városi lettem, az autók 

száguldoznak, füstölnek, az emberek türelmetlenek és elégedetlenek. Bezzeg a csodás 

természet, amely Isten szeretete által évről-évre megújul, és szebbnél-szebb pompában 

ragyog. Erről szólt az elmúlt vasárnap igéje, a mező liliomairól és az ég madarairól. 

Istennek gondja van rájuk, és ha rájuk gondja van, mennyivel inkább miránk? Böjt 4. 

vasárnapján vidéken szolgáltam. Autómmal a völgy nyergét elérve elém tárult 

Nagybörzsöny, amint  a meleg párapaplanát levetve engedte át magát a napfénynek, amely megmutatta a megújult 

és hófehérre festett templom tornyát.  



 Ujjongást éreztem, olyan örömöt, amit ritkán él át az ember. Azt a pillanatot, amikor kimondjuk, hogy már 

csak ezért is megérte élni. És én elfelejtettem, hogy ilyen érzés is létezik. 

 A böjti időszak segít az „élet amnéziájában” szenvedőknek. Azoknak, akik elfelejtették, hogy küldetésük van 

a világban, az értékes élet küldetése. Értékes, mert Isten Fiát adta érte, értünk az emberért. Élnünk kell tisztán és 

erkölcsösen Isten közelében úgy, hogy naponta adunk hálát a reggelért, a vajas pirítósért, a kávéért, az életért. És 

miközben majszoljuk reggelinket, elmélkedjünk el azon, hogy miről szól ez a negyven van. Elmélkedjünk el azon, 

hogy mit jelent ez a szó „értünk”! Nagyon fontos hat betűből álló szó. Ez Isten embert mentő cselekedetének, az 

üdvösség ajándékozásnak a kulcsszava. Értünk küldi prófétáit, választott embereit, az evangélistákat, akiknek 

nemcsak tolmácsolják Isten üzenetét, hanem le is írják azt, hogy semmi se vesszen el Isten szerető szándékából. Azt 

akarja, hogy éljünk már itt e földön vele, a napi küzdelmekben általa, hogy tapasztaljuk őrző védelmét a völgyekben 

és metropoliszokban egyaránt. Vágya az, hogy egyre gyakrabban kiáltsunk fel ujjongó lélekkel megtapasztalva a 

világunkba teremtett, de vakságunk miatt régóta elrejtett kincseket.  

 Ezekben a napokban nézzünk fel a templomtornyok keresztjeire, amelyek az ég felé kiáltanak segítségért. 

Milyen áldott volt az első építész, aki így tervezett tornyot. A kereszt az áldozatos isteni szeretet szimbóluma. Ezen 

a mai vasárnapon, amikor ítéletet és igazságot kérünk magunk ellen, akkor a kereszt üzenetét ismerve kérjük azt. 

Tudjuk, hogy kik vagyunk, és mit érdemlünk. És mégis, Vele minden a mienk lehet! 

 Ujjongjunk! Isten megbocsát nekünk Fiában megmutatott szeretete által! 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

  
 

 
 

Mikor pedig felfelé mentek a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt. Akik vele 

voltak, álmélkodtak; akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a 

tizenkettőt, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog: „Íme, felmegyünk 

Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és 

átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de három nap 

múlva feltámad.” (Mk 10,32-34) 

 

 

 
 

 
 

 

Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők 

kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes 

foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor tehát 

összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük: „Mit 

akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon: 

Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak 

mondanak?” Tudta ugyanis, hogy Jézust 

irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a 

bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: „Ne 

avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, 

mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta.” 

A főpapok és a vének azonban rávették a 

sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust 

pedig veszítsék el. Erre a helytartó újra 

megkérdezte őket: „Mit kívántok, a kettő közül 

melyiket bocsássam nektek szabadon?”  



Azok ezt mondták: „Barabbást.” Pilátus így szólt hozzájuk: „Mit tegyek akkor Jézussal, akit 

Krisztusnak mondanak?” Mindnyájan így kiáltották: „Feszíttessék meg!” Azután ezt kérdezte: „De 

mi rosszat tett?” Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: „Feszíttessék meg!”  Amikor Pilátus 

látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a 

sokaság szeme láttára, és így szólt: „Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti 

lássátok!” Az egész nép így kiáltott: „Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére!” Akkor szabadon 

bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megos-toroztatta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg. 

(Mt 27,15-26) 

 

 
 

Reviczky Gyula 

 

(Részlet) 

Nincs a ki védje, nincsen pártfogója,  

Vérét szomjazzák a zsidó papok.  

Jósképpel áll; azt olvasom le róla:  

«Feszítsetek föl! Én meg nem halok!»  

Nézzétek őt! Két keze megkötözve.  

A nép üvölt: «Feszítsd, feszítsd meg őt!»  

Megszánja asszony, mégsem ő a gyönge.  

Leborulok ily óriás előtt. 

 

 
 

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

szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan 

én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő 

szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és 

örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan 

én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja 

barátaiért. (Jn 15,9-12)
 

Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy 

elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az 

Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy 

szeressétek egymást.” (Jn 15,16-17) 

 
 

 

 
   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. 

                           A Budapesti Fesztiválzenekar Barokk Együttese 

                                                                      hangversenyt ad templomunkban: 
 

                    

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 
 

Légy velünk nap mint nap kegyelmeddel,  

hogy szándékod szerint használjuk fel életünk hátralévő idejét, 

és minden kísértést legyőzve meglássuk örökkévaló országod dicsőségét,  

ahol minden térd előtted hajol meg, és minden nyelv téged magasztal,  

aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen 
 

 (Evangélikus liturgia – böjti imádságok) 

 
   

                    


