
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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AZ ISTEN SZERINTI BÖJT JUTALMA 
 

Igeolvasás: Ézs 58,1-14 (…) Akkor 

eljön világosságod, mint a 
hajnalhasadás, és hamar beheged a 

sebed. Igazságod jár előtted, és az 

Úr dicsősége lesz mögötted. Ha 

segítségül hívod az Urat, ő válaszol, 
ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! 

Ha majd senkire sem raksz jármot, 

nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz 
álnokul. (…) Az Úr vezet majd 

szüntelen, kopár földön is jól tart 

téged. Csontjaidat megerősíti, olyan 

leszel, mint a jól öntözött kert, mint a 
forrás, amelyből nem fogy ki a víz. 

Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat 

tesz újra lakhatóvá. (…) 
Alapige: Mt 6,17-18 Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az 

emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. 
Kedves Testvérek! Múlt hét szerdán kezdődött el a böjt, ami egészen Nagycsütörtökig tart, április 18-ig. S ahogyan a 
karácsonyra az advent készíti fel lelkiekben az embert, a feltámadás ünnepére a nagyböjti időszak. Míg Jézus 

feltámadásnak ünnepét más nyelvekben nagy éjszakának, illetve feltámadás napjának hívják (orosz, szerb, lengyel), 

addig az ünnep magyar elnevezése, a húsvét erősen a böjti időszak befejezésére utal, hiszen könnyen kitalálható, hogy a 

hús (magunkhoz) vételét jelenti. Azaz arra utal, hogy a 40 napos böjt után végre lehet húst fogyasztani. Az egyik 
legnagyobb ünnepünk elnevezése tehát meglehetősen földhözragadt, és az ünneppel kapcsolatos testi örömre utal. Ez is 

mutatja, hogy milyen nagy jelentősége volt a kezdeti időkben a böjtnek, amely valóban az ételtől, hústól való 

megtartózkodást jelentette.  
 Két hete a kéthetente tartott női bibliaórára hívtak meg, amely bibliakörben a 30-40-50 es korosztályhoz tartozó 

hölgyek vesznek részt, s megkértek, hogy beszéljek a böjtről. Derek P. böjtről szóló tanulmánya alapján jót beszélgettünk, 

készülve a böjti időszakra, és akkor ébredt bennem az elhatározás, hogy ami akkor és ott elhangzott, annak az 
eszenciájáról fogok beszélni a mai istentiszteleten. 

Az elmúlt hetekben hosszasan beszéltünk a Hegyi Beszéd boldogmondásairól, amely Máté evangéliumának 5. 

részében van leírva. A 6 fejezetben pedig Jézus az imádkozás után a böjtről beszél. És itt párhuzamot is lehet vonni: 

Ahogyan az ima lehet egyéni és közös, ugyanúgy a böjt is. S ahogyan az imádság történhet rendszeres, illetve különleges 
időben: ugyanígy lehet rendszeresen böjtölnünk, de lehet ezen túl különleges dolgokért is böjtöt tartanunk. Mi a böjt? Az 

ételtől való tartózkodás szellemi célokért. Kik böjtölnek? A Biblia tanítása szerint a böjtölés Isten népe életének 

rendszeres része. S a Szentírás segít nekünk a böjtre való felkészülésben is. Először is fontos tudnunk, hogy a böjt Isten 
akarata. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon 

bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény 

bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! (Ézs 58,6-7) Másodszor tudnom kell azt, hogy 

Isten akarata szerint böjtölök, Ő jutalmat készít számomra. Jézus azt mondja, hogy amikor pedig te böjtölsz, kend meg a 
fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki 

látja, ami titokban történik, megfizet neked. (Mt 6,17-18) Ézsaiás könyvében olvassuk, hogy akkor eljön világosságod, 

mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül 
hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, 

és nem beszélsz álnokul. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, 

mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek 
által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. (Ézs 58,8-9,11-12) 

Ha röviden, csupán címszavakban kellene összegyűjteni, hogy mit is ígér Isten az Ő akarata szerint böjtölőknek, 

akkor a következő szavakban lehetne mindezt összefoglalni: világosság, egészség, igazság, dicsőség, meghallgatott ima, 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

állandó vezetés, megelégedés, felfrissülés, tartós munka, helyreállítás. Csodálatos ajándékok, amelyeket Isten azoknak 
ígér, akik akarata szerint böjtölnek. 

 A böjt során szükségünk van célkitűzésre, amikor böjtölésbe kezdünk. Milyen lelki célokat tűzhetünk ki? Lehet 

ilyen cél az Isten előtti megalázkodás, tudván azt, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, 
felmagasztaltatik. (Mt 23,12) Lehet Istentől azt kérnünk, hogy értsük meg Isten életünkre vonatkozó üzenetét. Ekkor 

böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, 

hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. (Ezd 8,21) De lehet ilyen cél a testi illetve lelki gyógyulás kérése a magam, 

vagy mások életében. Böjtölhetünk betegségbe szenvedő hozzátartozónk gyógyulásáért, illetve a meg nem tért rokonok, 
gyermekek, szülők, házastárs megtéréséért.  

 A hozzáértők azt javasolják, hogy aki nem szokott böjtölni, ne kezdje hosszú böjttel, 1 vagy több hét böjtöléssel. 

Kezdésnek jó, ha a nap utolsó étkezését hagyja el az ember. Ha pl. nem vacsorázom, akkor ebédidőtől reggelig böjtölök, 
ami 18 óra böjt, és csupán egy étkezést hagytam ki. Kis időközökkel érdemes kezdeni, és óvatosan érdemes növelni a 

böjt időtartamát. Mi történik a böjtölés ideje alatt? Különösen sok időt fordítsunk bibliaolvasásra és imádkozásra. 

Ugyanakkor készüljünk fel szellemi támadásokra is, hiszen a Kísértő különleges szellemi erőket vesz ilyenkor latba, 

hogy akadályt gördítsen kitűzött szellemi céljaid elérése elé. Ugyanakkor fontos még az alábbi ige megtartása is, mialatt 
böjtölünk. Jézus azt mondta: „Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet 

ne az emberek lássák, hanem Atyád.” Nem kell mindenkivel tudatni azt, hogy böjtölünk, hanem tegyük ezt csendben, 

észrevétlen módon. Végül tudni kell azt, hogy a böjt alatt felléphetnek fejfájások, akár szédülés is. A vér, amely általában 
az emésztés munkájában aktívan részt vesz, felszabadul, hogy tisztító munkát végezzen, más területeken felhalmozódott 

méreganyagokat kiürítsen. Bármilyen betegségünk van, kérjük ki orvosunk tanácsát is, mielőtt böjtölni kezdünk. 

Érdemes előre tudatosan készülni, tudva ezt, hogy a böjtben ez ne vessen vissza, tudva azt, hogyha Isten szerint böjtölsz, 
Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. (Mt 6,18) Ámen. 

--------------------------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron – református lelkész------------------------------------- 

 
 Március 2-án családi farsang          

2019. március: 

12. kedd 14.30 Éneklő kör 

13. szerda  14.30 Bibliaóra 

13. szerda  16.30-18 Cserkészet 

14. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

14. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

14. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

17. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

17. vasárnap 10.00 
Istentisztelet. Szolgál: Bartha Gyula nyugd. esperes. Párhuzamosan pedig gyermek--

istentisztelet.  

17. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

22.  péntek 16.30  Filmklub: A bátorság emberei 

23. szombat 15.00 Jámbor Tibor és Szilágyi Enikő házasságmegáldó istentisztelete templomunkban 

24. vasárnap 10.00 Böjti úrvacsorás istentisztelet 

30. szombat 17.00 Pintér Béla és az Őrálló Zenekar dicsőítő koncertje 

Az elmúlt hétfőn 11 órakor álltunk meg Szoboszlai Jánosné sz. Karacs Etelka ravatala mellett. Gyászoló 

hozzátartozói számára Isten vigasztalását kívánjuk. 

Az előtérben lévő asztalon találató a berekfürdői többgenerációs egyházmegyei tábor jelentkezési lapja. A tábor 
ideje: 2019. júl 15-21. Díja: teljes ellátással: 35.000 Ft (felnőtt), 23.000 Ft (3-17 év), 0 ft (3 év alatt).  

Féléves önkéntes programra várja a 18 év feletti, de 22. életévüket még be nem töltött fiatalokat az MRSz havi 80 

órában, akik nem állnak tanulói jogviszonyban. A szervezet lehetőséget biztosít jogosítvány megszerzésére, nyelvi 

kurzusok és további képzések elvégzésére. Érdeklődni lehet a vad.lilla@jobbadni.hu email címen. 
- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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