
 

 

 

 
 

 

 

 

Hozzám kiált, és én meghallgatom őt 
 

 

 

Jézus így szólt az asszonyhoz: 
 

 

(Mk 5,34)) 
 

Böjt 2020. Mi is a tennivalója egy evangélikusnak ebben az időszakban? Miért pont 
negyven nap? Mi fog változni utána? Talán az első kérdésre legnehezebb a válasz. A böjti 
időszakban Istennel és magunkkal kell foglalkozni. Milyen a kapcsolatom, és egyáltalán van-e 
kapcsolatom?  

Gyakran hangzik el a lelkészi hivatalunkban a kijelentés: Meg vagyok keresztelve! Olyan 
büszkén jelentik ki, mintha pecsétként ott lenne a homlokukon jelként, és a szívükön. Ám a 
beszélgetésben tovább haladva derül ki, hogy ez egy szülők által mesélt emlék csupán. A szülő 
ennek a tradicionális kötelességének eleget tett, de már nem irányította gyermekét a konfirmáció 
felé sem.  

Gyakran vannak komoly, de meddő beszélgetéseim a hittanosok és konfirmandusok 
szüleivel is. Ezek során az derül ki, mintha az egyházi hétvégék – gondolok itt a programjainkra – 
borítanák fel a családok hétvégéjét. Azonban, ha mégis elhozza a szülő ezekre a gyermeket, akkor 
hozzá teszi, hogy „nem volt egyszerű” azt megszervezni. Lelkészként meg szoktam említeni, hogy 
nem az én kedvemnek tesznek eleget, hanem gyermekük Isten-kapcsolatát segítik elő.  

Isten-kapcsolat. A böjt lehet az az időszak, amikor Isten közelébe kerülhetünk. Higgyük el, 
hogy szükségünk van rá. De mit tegyünk? Azt tanácsolom, kezdjük el olvasni naponta, 
fejezetenként az egyik evangéliumot. A felvetődött kérdésekre keressük, és találjunk is meg a 
válaszokat. A Google sokat képes ebben segíteni. Vagy keressük meg lelkészünket, hívjuk fel, 
írjunk neki. Mélyítsük el imádságainkat, kiért és miért kell imádkoznunk.  

Az idei böjtre különösen rányomja bélyegét a kínai-vírus terjedése, amit ismételten nem a 
helyén kezelnek. Ilyen tömeghisztériát én még nem éltem meg. Üres és hiányos polcokat láttam 
én már, de nem az elmúlt harminc évben. Miért és kinek jó ez? És akinek tényleg szüksége van 
segítségre, megkapja? Sorjáznak az elektronikus levelek, és azokat szólítják meg, akik az elmúlt 
két hétben fertőzött területen jártak, vagy onnan érkezővel találkoztak. Van olyan vállalat, ahova 
két hétig nem szabad bemenni dolgozni, vagy egyetemre órát látogatni.  



Itt a vírus a közelünkben. És mi – megkeresztelt keresztények – mit tudunk tenni ebben az 
összetett helyzetben? Erősödjünk meg Istenben és az Ő Fiában, aki képes gyógyulást hozni.  

Igeversünk egy hosszabb szakasz része. Arról a többek által gyógyíthatatlan asszonyról szól, 
aki csodás módon Jézus ruhájának az érintésével gyógyult meg.  

                                 

Hitt abban, hogy ennyi is elegendő. Mese! Mese?  

Talán ez a negyven nap segít ennek a tisztázásban. Ez a bibliai szám többször fordul elő a 
Szentírásban, és alatta nagy dolgok történnek Isten és az ember között. A számmal kapcsolatos 
történetek tanúsága szerint az, aki Vele tölti el ezt az időt, az megmenekül.  

Kedves Olvasó, ki fogod próbálni? Őszinte szeretettel ajánlom, hogy csináld végig, és a 
Szentlélek meg fogja nyitni előtted a nagyhét csodálatos mélységét és magasságát a 
virágvasárnapi hozsánnától a kereszten át az üres nyitott sírig. Hited meg fog tartani téged? 
Megváltozhat az életed. A tested és a lelked is egészséges lehet! 

Jakab Béla parókus lelkész 
 

 

 

 
 

Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög megkísértse. Negyven nap és 

negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: „Ha 

Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” Azt felelte: „Meg 

van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten 

szájából származik.” Most a szent városba vitte az ördög, és a 

templom párkányára állította. „Ha Isten Fia vagy – mondta –, 

vesd le magad, hiszen írva van: Parancsot adott angyalainak, a 

kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” Jézus így 

válaszolt: „Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, 

Istenedet.” Végül egy igen magas hegyre vitte az ördög, s 

felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és 

dicsőségüket. „Ezt mind neked adom – mondta –, ha leborulva 

imádsz engem.” Jézus elutasította: „Távozz, ördög! Meg van 

írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!” Erre otthagyta az ördög és 

angyalok jöttek a szolgálatára. 
(Mt 4,1-11) 

 

 

 
 
Mindenki, aki vétkezik, megszegi a törvényt, mert épp a törvényszegés a bűn. Tudjátok, hogy ő azért 

jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, s hogy benne nincs bűn. Az, aki benne marad, nem vétkezik. Az, 

aki vétkezik, nem látta, nem ismerte meg. Gyermekeim, senki se vezessen félre titeket. Aki az 

igazságosságot cselekszi, az igazságos, ahogy ő is igazságos. Aki bűnt követ el, az ördögtől való, 

hiszen az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög művét romba 

döntse. Azok, akik Istentől születtek, nem követnek el bűnt, mert az ő magja bennük marad, és nem 

vétkezhetnek, mert Istentől születtek. Erről ismerhetők fel Isten gyermekei és a sátán fiai. (1Jn 3,4-10) 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Március 1., Böjt 1. vasárnapja 

   „Az úrvacsora ünnepe: kamasznak egy korty felnőttség,  

a templomi ünneplő tömegben másodpercnyi intimitás,  

kórházi elesettségben néhány perc méltóság,  
a mulandó testben az örök élet kenyere.” 

                                                           Szabó B. András 
 

 

 

 

   

 

Joggal nevezik az úrvacsorát a lélek eledelének, mert élteti és erősíti az új embert. A keresztségben 

ugyanis újonnan születtünk, de mégis rajta marad az emberen a test és a vér régi irhája, ezzel annyit 

akadékoskodik és kísért az ördög és a világ, hogy gyakran elfáradunk és ellankadunk, sőt nem egyszer 

meg is botlunk. Ez a szentség tehát mindennapi üdülésül és táplálékul adatott nekünk, hogy hitünk 

feléledjen és erősödjék, ne lankadjon meg ebben a harcban, hanem egyre erősebb legyen. Mert az új 

életet úgy kell élnünk, hogy egyre gyarapodjék és fejlődjék. Viszont sokat kell ezért szenvednünk. 

(Luther: Nagy káté, 1529 (249. ford. Prőhle Károly) 
 

 

 

                               
     

 Lelkészértekezlet gyülekezetünkben – szerdán 9 órától.   

 Bibiaóra – szerda 10 óra. 

 Konfirmandus hétvége – Piliscsabán. 

 Családi istentisztelet – március 15-én. 
Kedves Testvérek! 

Nemzeti ünnepünkön tarjuk a következő családi istentiszteletünket  

és az azt követő közös ebédet. 

Kérjük, hogy – a tervezhetőség céljából – a templom hirdetőtáblájára  

kihelyezett íven jelezzék az ebéden való részvételi szándékukat. 

Süteményeket szeretettel fogadunk. 

 

 

                                                                                          
 

 



 
 

irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igédtől. 

Ne vess el engem gyengeségem miatt, 

hanem támogass kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – imádság Böjt 1. vasárnapjára) 
 
 

     

 
 

Óbudai Evangélikus Heti Hírmondó. Megjelenik vasárnaponként. 
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