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Köszöntés: „1Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg 

népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke! 2Ők mindennap keresnek 

engem, szeretnék megismerni utaimat. Úgy tesz ez a nép, mintha igaz módon élne, és 

nem hagyta volna el Istene törvényét: döntést kérnek tőlem az igazságról, szeretnék 

Istent a közelükben tudni.”(Ézs58,1.2.) Ámen 

Ének: 

214:1-3: „Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltunk…”  

180: „A töredelmes szívet Te Uram szereted…” 

77:1-3,6-8: „Az Istenhez az én szómat…” 

Előfohász: „Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már 

meghallogatom.”(Ézs65,24) 

Böjti együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, 

s bölcsen igazgat mindeneket. Ámen 

Lekció: Ézsaiás 58, 6-14 Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom Istenünk 

Szent Igéjét, amely megírva található:  

„6Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, 

kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden 

jármot! 7Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha 

meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! 8Akkor eljön 

világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, 

és az ÚR dicsősége lesz mögötted. 9Ha 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, 10ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a 

nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a 

déli napfény. 11Az ÚR vezet majd szüntelen; kopár földön is jól tart téged, és 

csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből 



nem fogy ki a víz. 12Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott 

alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. 13Ha nem 

járkálsz a nyugalom napján, kedvteléseid után az én szent napomon, ha a nyugalom 

napját gyönyörűségesnek hívod, az ÚR szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, 

hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, 

14akkor gyönyörködni fogsz az ÚRban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és 

táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. – Az ÚR maga mondja ezt.” 

Az Úr áldása legyen az Ő Igéjének olvasásán, hallgatásán, szívünkbe való befogadásán 

és annak megcselekvésén. Jöjjetek, ezért imádkozzunk… 

Előima: Kegyelmes Urunk! 

Te, aki magad vagy a szeretet, s hosszútűrő Úrként jelentetted ki magad már választott 

néped életében is-megköszönjük Neked, hogy türelmed irányunkba még mindig tart. 

Köszönjük, hogy napjainkhoz napokat toldasz és a mai nap is a kegyelmi időszakban 

alkalom arra, hogy őszinte szívvel és alázattal Hozzád térjünk, Téged keressünk, hogy 

bűneinktől elfordulva őszinte bűnbánattal tudjunk készülni egyszülött Fiad halálának 

és feltámadásának az ünnepére. 

Megvalljuk Előtted, hogy nem vagyunk méltóak hosszútűrő szeretetedre, hiszen 

annyiszor játszottunk már a kegyelmeddel, annyiszor leraktuk már Előtted megbánt 

bűneinket, s mégis kedvteléseinket kerestük nem törődve a meghallott Ige szavaival. 

Megvalljuk Előtted, hogy itthagyva a Te hajlékodat nagyon sokszor elestünk, mert 

emberi gyengeségeinknek engedtünk, s képtelenek voltunk Téged elfogadni erős 

Istenünknek, akihez nemcsak a templom falai között kiálthatunk, hanem 

otthonainkban is, munkahelyünkön is, fáradságban és békességben, aggódásban és 

elégedettségben is.  

Kérünk Téged, hadd érkezzünk ma meg Eléd necsak testben, hanem lélekben is. Hadd 

engedjünk el minden felesleges gondolatot és emberi érzést és hadd engedjük be 

szívünkbe azt, amivel ma táplálni akarsz bennünket. Add, hogy az úrvacsorai alkalom 

necsak hagyományőrzés legyen közösségünkben, hanem a Te hajlékod legyen az a 

hely, ahonnan megújult erővel tudunk továbbmenni, irányt váltva, beléd kapaszkodva 



igaz istentiszteletként élni életünket. Miközben hitünket táplálja mindaz, amit 

Krisztusunk értünk tett, hogy mi ne a bűn rabszolgái, hanem az Ő szabad szolgái 

legyünk, akik hálából szolgálnak a bűneikért meghalt Uruknak.  

Szentlélek Isten kérünk, légy jelen közöttünk. Kérünk, használd a böjti időszakunk 

minden hetét arra, hogy közelebb kerülve Urunkhoz meg tudjuk vizsgálni Igéd 

fényében életünket, kapcsolatainkat, hitünket, szeretetünket és reménységünket. Jézus 

Krisztusért, hallgass meg minket. Ámen 

Igehirdetés előtti ének: 214:7: „Ne tégy mi vélünk a mi bűnünk szerint…” 

Textus: Ézsaiás próféta 55, 6.7. Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok 

hozzátok a Szentlélek Isten segítségül hívásával megírva található… 

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja 

el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, 

Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.” 

Böjtben élő keresztyén gyülekezet, 

szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

A böjti időszak taníthat meg bennünket arra, hogy az emberi életnek nemcsak 

hossza van, hanem mélysége is. S aki léte célját is látja, az tud igazán minőségi életet 

élni már itt a földön.  

Mai Igénk hitünk alapjával kapcsolatban ad válaszokat a Mit? Mikor? Hogyan? Miért? 

kérdésekre.  

Egy olyan nép van előttünk, amely elveszítette nemcsak az otthonát, hanem a 

hazáját is. Templomukat lerombolták, a nép vezetőit elhurcolták, ahol éltek ott nem 

sok közük volt az igaz Istenhez. Rengeteg kérdés fogalmazódott meg Izráel népében. S 

nincs új a nap alatt, ahogyan mi is egymás után helyezzük a kérdéseinket, amikor a 

körülöttünk zajló események próbára teszik hitéletünket, kitartásunkat, úton 

maradásunkat és döntéseink helyességét. Amikor olyan helyen vagyunk, ami lelkileg 



leépít, a bűnre és a  végleges romlásra megpróbálunk megoldást keresni. Mit kell 

ilyenkor tenni? 

Egy sokkal nagyobb hatalommal szemben ez a maroknyi nép esélyét sem látta 

annak, hogy ellenük mehetne…, legmerészebb álmaik között sincs, hogy talán egyszer 

újra otthon lehetnek, hogy lezárul a rabszolgaként élt fejezet az életükben.  

Amikor már sem testi sem lelki ereje nincs Isten népének ahhoz, hogy 

változtasson helyzetén, akkor szólal meg prófétáján keresztül az Úr. Hirdetve, hogy 

cselekedeteik a jelenben hatással lehetnek a jövőjükre. Pontosabban, hatással lesznek a 

jövőjükre, mert míg az ember gyakran feltételes módban beszél és gondolkodik, addig 

Isten konkrét ígéreteket adott nemcsak a választott népnek, hanem a ma élő Igét 

hallgató és Igéjével élő gyermekeinek is.   

Nem belenyugvásra buzdítja a próféta Isten népét, lemondva minden értékről, 

amit Istenükkel az oldalukon képviseltek, hanem azt mondja, hogy: „Keressétek az 

Urat, amíg megtalálható.” 

Sokszor a darabokra hulló világunkban megélt szenvedés és nyomorúság 

keresésre készteti az embert. A kegyelmi időszakban Ő még megtalálható. A böjti 

időszak elkészítetett általa, hogy megtaláljuk azt az Urat, aki nem halogatásra hívott el 

bennünket, hanem mellette való döntésre. Kimondva és megélve egy közösségként, 

hogy mi Őt keressük és Őt tarjuk életünk Urának.  

Kedves Testvéreim! Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját 

szüntelen!(1Krón16,11) 

Hogyan? „Hívjátok segítségül, amíg közel van.“ Nincs más eszközünk a halállal és a 

bűnnel szemben, mint legfőbb Segítőnk. Az ima az, ami mindig szó szerint kéznél van, 

ahhoz, hogy behívjuk Őt életünkbe. Mert hiába fogunk mi bármiről is lemondani böjti 

időszakunkban, ha a helyére nem engedjük be Istenünket, sőt nem is hívjuk be, akkor 

közelségét soha nem fogjuk átélni. Amíg csak a test böjtöl azért, hogy a testnek jobb 

legyen, addig nagyon messze járunk attól a böjttől, amit Istenünk kér. Aminek alapja 

egy imaharc, amelyben közelsége valóság és személyes válaszként élem meg üzentét: 



„ 9Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!“ Mert 

a böjt alatt az imádság, az Úr nevének segítségül hívása új szintre emeli Istennel való 

kapcsolatunkat. Keze előretol, felemel, utat mutat és vezet.  

Isten megtette irányunkba az első lépést, de mi erre hogyan reagálunk. Hogyan 

döntünk? Készek vagyunk lelépni a saját utunkról, s azt mondani vezess 

Szentlelkeddel azon az úton, ami feléd visz. Képes vagyok irányt váltani és oda térni 

Istenemhez. Az első hozzátérésemre emlékezve, ha azt mondom, hogy a mai Ige nem 

nekem szól,-hát én ott vagyok mellette- akkor nagy bajban vagyok. Mert a sötétségben 

járó ember nem tudja, hogy hová megy.  

Drága Testvérem! Szabad konkrétan megnevezni Urunk előtt azt, amin már 

csak az őszinte ima és böjtölés segíthet. Szabad kimondani, amiről lehet, hogy már 

emberileg lemondtunk, de itt-ott felgyullad egy pici remény, hogy hátha lehet változás, 

hátha jó irányt vesz a mindennapi életünk azon területe. S tudva, hogy nála nincs 

lehetetlen nem áshatom el mélyre egyetlen kapcsolatomat sem, nem seperhetek 

szőnyeg alá olyan jellegű problémákat-bűnöket, amik kihatnak a saját életemre, 

valamint a házasságom, a testvéri kapcsolataim, a gyülekezeti kapcsolataim 

egészséges voltára.  

Kedves Testvérek! A böjtben Mi válhatunk lelkileg erősebbekké miközben 

önvizsgálatunk beindul és konkrétan meg tudjuk nevezni, hogy mi az, ami akadályként 

ott van még mindig…mi az, ami kihoz a béketűrésemből, s hiába szeretnék Istennek 

tetsző életet élni, nem megy, mert mások viselkedésére és értékelésére folyik el 

rengeteg felesleges energiánk és megfeledkezünk arról, hogy mindenkinek saját 

magáért kellesz felelnie Istene előtt. Nem éri meg szennyezni gondolatainkat, ajkunkat 

és ép kapcsolatainkat mások bűne miatt miközben ítéletet mondunk ki magunkban 

csökkentjük az Isten iránt érzett bizalmunkat.  

A böjt ma is arra utal, hogy az embernek szüksége van Istenre. Nélküle soha 

nem fogjuk helyesen látni magunkat, pillanatnyi helyzetünket és képtelenek vagyunk 

értékelni mindazt, amiben élünk. Amíg nem tudom megutálni mindazt, ami én vagyok 

egyedül-Isten nélkül, addig hiába minden. Amíg nem tudom kimondani azt, hogy 



bűnös, álnok ember vagyok, ha csak a saját gondolataimmal játszok és saját utamat 

keresem, addig magamat zárom ki Isten kegyelméből. S az ember a bűnnel szemben 

örök vesztes azon az úton, amelyen saját elképzelései szerint jár, s úgy gondolja az a 

helyes, ahogyan ő berendezi és elképzeli nemcsak a saját életét és jövőjét, hanem 

másokét is. 

Drága Testvéreim! Ha megtanulunk túllátni önmagunkon, akkor van esélyünk a 

túlélésre.  

Ha megtanulunk szabaddá válni megkötözöttségeinktől és rohanásunkban egy 

pillanatra megállni, hogy testünket utolérje a lelkünk, akkor képesek lehetünk 

meghallani ma, hogy miért kell keresnünk?, miért kell elhagyni saját utunkat?, miért 

kell hozzá térni?- Azért, mert Istenünk kész megbocsátani.  

„Térjen az Úrhoz”-ban a meghívás mindenkinek szól. A szabadulás Isten ajándéka, 

amit ma is ingyen ad. S Ő nemcsak lelki megváltásról beszél, hanem testi szabadításról 

is.  

Ő kész bűneinket megbocsátani.  

Isten végtelenül kész megbocsátani, még abban az esetben is, ha úgy érezzük, hogy 

már minden esélyünket eljátszottuk. Ez a kegyelem, ami ma is keresésére hív. Ami ma 

is alkalmat készített arra, hogy elé járulva az úrvacsorai jegyekért nyúlva, s azokkal 

élve átéljük, hogy közel van hozzánk.  

Fia által testközelbe érkezett hozzánk, és Szentlelke által szívközelbe érkezett, hogy 

megszólítva Őt minden helyzetben tudjuk, hogy tőle jön a segítség, tőle jön a 

szabadítás, tőle jön a meghallgatás és általa a megbocsátás. Bűnösként ma odaléphetek 

Istenem elé tudva, hogy Krisztusom áldozata minden bűnömre válasz és minden 

bűnömre elég.  

Hagyjuk hát el saját utunkat, mint bűnösök, s gondolatainkat, mint álnok emberek. 

Térjünk ma Urunkhoz, aki irgalommal tekint minden megváltott bűnösre és kész Fiáért 

a megbocsátás gyógyító erejével megajándékozni. Ámen 



Utóima: 

Köszönünk Neked Urunk minden olyan alkalmunkat, amikor Igéd eléri szívünk 

hústábláit. Amikor nemcsak hallgatunk, hanem értünk is. Amikor személyes 

üzenetként fogadhatjuk, hogy megtalálható vagy és mi kereshetünk Téged. Kérünk, 

áld meg az idei böjti időszakunkat, hogy minden nap keresni tudjunk a 

leghétköznapibb dolgokban is, miközben rácsodálkozunk arra, hogy Te milyen szépen 

vezeted az életünket, s mennyi áldást élhetünk meg, ha készek vagyunk segítségül 

hívni a Te háromszor szent neved.  

Bocsásd meg nekünk, amikor nélküled rendeztük be az életünket. Bocsásd meg, 

amikor nem kérdeztünk meg és nem vártunk válaszodra csak jártuk a saját utunkat, 

vagy vissza-vissza térve bűnös utunkra megfeledkeztünk arról, hogy nem a mi 

akaratunkat kell beépíteni a te rendelkezéseidbe, hanem a Te akaratod teljesülését kell 

kérnünk a sajt életünkben.  

Kérünk te add ennek a böjti időszaknak a lelki töltetét. Segíts, hogy oda tudjunk 

figyelni lelki épülésünkre és hitünk erősödésére. Segíts félretenni kedvteléseinket és 

tudatosan időnkből is adni Neked, aki minőséget képviselsz az életünkben.  

Köszönjük, hogy Fiad még a böjtben is példát mutatott. Köszönjük, hogy Ő értünk, 

azért, hogy mi éljünk legyőzött minden kísértést, s felvitte bűneinket arra a keresztre, 

ami minden nap hirdeti, hogy közel vagy hozzánk…, hogy nálad van bűneink 

bocsánata, testünk feltámadása és az örök élet. Segíts ezt hittel elfogadni és megélni. 

Imádkozunk az ittlévő testvérekért és családjaikért. Kérünk, vezess bennünket a Te 

utadon, ahol megélve bűnbocsánatod és szereteted mi is meg tudunk bocsátani 

embertársainknak, s tiszta szívből tudjuk szeretni a mellettünk élőket.  

Könyörgünk idős, megfáradt testvéreinkért, gyászolóinkért- mindazokért, akik a hét 

folyamán szerettüket kísérték utolsó útjára. Könyörgünk azért a családért, amely a 

ránk következő héten fog búcsúzni hozzátartozójától. Könyörgünk a kezelések alatt 

álló testvérekért, mindazokért, akik orvosi eredményekre várnak, azokért a 



testvérekért, akik hűséggel támogatják testi betegséget hordozó családtagjukat. Urunk, 

Te maradj őriző pásztorunk, s áld meg úrvacsorai közösségünket jelenléteddel. Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Áldás: „Megbocsát az Úr és hűséges, megmutatja az utat a bűnösnek.”(Zsolt25,8) 

Ámen 

Hirdetések: 

Ének:445:5.6.: „Más nem tanít meg rá…” 

437:4 

440 

448:1-3 

 


