
Böjti esték 3. 

Zsoltár 25,15 
„Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.” 

 
Böjt 3. hetében üresen marad a gyülekezeti terem. Olyan időket élünk, amikor 

naponta szembesülünk a sebezhetőségünkkel, a törékenységünkkel, az életünk lehelet 
valóságával. Furcsa átállni az élet megszokott ritmusából. Hétfőn az óvodai munkatársi 
megbeszélésen még a Titanic film egyik jelenetét idéztem fel, amikor a zenekar látható. 
Többször is feltűnnek, de csak, mint háttérszereplők. Ott vannak a rendezvényeken, a 
bálokon. Aztán amikor megtörtént a baj és már ők is ott vannak a fedélzeten, miközben 
óriási tolongás van a használható mentőcsónakokba jutásért, ők a háttérben 
letelepednek és muzsikálnak. Változott a stílus. Másként szóltak a hangszerek. 
Muzsikájuk mégis hitvallás és segítség volt. Leleményesen feltalálták magukat. Most 
ennek a „leleményes bizonyságtételnek” az idejét éli az egyház, a gyülekezet, a 
keresztyén hitünk. 
 

Kifogytak a boltok a kézfertőtlenítőkből. Szájmaszk felvásárlási őrület tört ki. 
Szomorúan hallottam, hogy valahol az országban még a mentőautóból is ellopták az oda 
bekészletezett csomagokat. Különösen is időszerű Jézus mondása: Amivel csordultig 
van a szív, azt szólja a száj. (Lukács 6,45)  
Olyan hónap/hónapok állnak előttünk, amikor minden a visszájára fordul. Korábban 
mennyit panaszkodtunk a napra pontosan rögzített hetirend miatt. Menni kell! Most azt 
halljuk, maradjunk otthon. Ámde milyen nehéz átállni! Az egyházban is eddig minden 
arról szólt: „Gyertek!” Most pedig még az egyházi megszólalóknak is azt kell mondaniuk: 
„Maradjatok otthon Testvérek!”.Ebben a helyzetben könnyen felborul a tájékozódás. 
Nem csoda hát, ha elbizonytalanodunk vagy úrrá lesz rajtunk a kedvetlenség, a félelem 
és más sötétség. Ebben a helyzetben különösen is biztató evangélium a zsoltárvers: 
Szemem állandóan az Úrra néz!  
 

Bajban fontos a látás. Annakidején a katonaságnál kiképeztek bennünket a 
gázálarc felvételére és használatára. Kipróbáltatták velünk a bepárásodott lencsés 
helyzetet. Kívül tiszta táj. A maszk lencséi azonban totál homály. Aztán elárulták a 
módszert, mit kell tenni és akkor a lencsék tiszták maradnak. A zsoltáros a hit látását 
hangsúlyozza. Szemem állandóan az Úrra néz. Nem csupán a lelki szemekre kell 
gondolni. Nem azt mondja, hogy a lelki szemeimmel az Úrra nézek szüntelen. Ugyanis a 
lelki szemek emlegetése akarva akaratlanul is szűkíti a zsoltáros gondolatrendszerét. 
Látom a bajt, szemeim az internetet pásztázzák és a hírekre tapadva figyelnek és közben 
a lelki szemeimmel az Úrra is oda-oda nézegetek. A zsoltáros minden bizonnyal 
együttlátásként és az ebből következő hit megtapasztalásaként mondta, amit mondott. 
Most is ennek az együttlátásnak van itt az ideje. Együtt látni a járványt és az Isten 
gondviselését. 
Bűnbánatnak, magunkba nézésnek az eddigi életünk átgondolásának van itt az 
ideje. A szó igazi értelmében „böjtös napokat, heteket, esetleg hónapokat” élünk. 
Sokan úgy érzik, hogy helyzetükből, pozíciójukból, érdekükből következően jelzést kell 
adni magukról. Lelkük rajta…  
 

Hallottuk, hogy egy magyar kutatócsoport sikeresen izolálta a vírust és 
elkezdődhetnek a további kísérletek. Óriási eredmény. Isten áldása legyen a 
hivatásukon! Viszont, ha biblikusan és hívő emberekként figyeljük a helyzetünket nem 
hallgathatunk a bűnbánatról, a megtérésről, a szívünk, a lelkünk, a magunkba hordozott 
feszültségek, problémák és összevisszaságok kiöntéséről. Ilyen értelemben nem csupán 

nehéz időket élünk, hanem kivételes kegyelmi időt élünk! Visszavonulhatunk a belső 
szobánkba és a bűnbánattal, a bűnbocsánat átélésével, igével, imádsággal 
kihasználhatjuk ezt a kivételes időt! A kényszer időből lehet megszentelt idő! Ezáltal 
pedig megerősödhet a szervezetünk védműve – az immunrendszer. Ez is segíthet 
bennünket, hogy visszaverjük a vírus alattomos támadását. Talán nem túlzás, ha azt 
állítom: az emberek megtérése, a bűnbocsánat által felszabadított és hit által felerősített 
immunrendszere, a járvány elleni harc fontos, sőt jelen helyzetben döntő pillére?! Nem 
tudom, de gyertek, testvérek – próbáljuk ki!  
 
 Böjt 3. hetében az Úr Jézus Krisztusra, mint az Isten Bárányára figyelünk. 
Ő a megtérésünk, a bűnbánatunk hathatós Mestere. Magára veszi bűneinket. Átveszi az 
egészségünket gyengítő nyavalyákat, az emésztő feszültséget és hasonlókat. 
A bárány – az engesztelés elszenvedője. Halála újraépíti a kapcsolatot Isten és a bűnei 
miatt Istentől elszakadt emberrel, gyülekezettel, néppel. A „bárány-motívum” Ábel 
áldozatával kezdődik és egészen Jézus Krisztusig végigvonul a bibliai kinyilatkoztatáson. 
Még a Jelenések könyve látomássorozatában is jelen van a Bárány, aki él és viseli 
megöletésének egyértelmű bélyegeit.  
Ábrahám történetében szó van a szarvánál fogva felakadt kosról. (A kosok nem szoktak 
csak úgy felakadni a bozótosban…) Ez is tehát a megváltásra utaló jel!  
Páskabárány. Vére kívülről felkenve az ajtókereten a védettség. A pusztító angyal 
elkerülte a házat. 
 
 Jézus Isten Bárányként ábrázolása a ny-i keresztyénség jellegzetessége, mivel 
692-ben a konstantinápolyi pátriárka megtiltotta a Krisztust bárányként ábrázolásokat. 
Próbáltam utánanézni a döntés hátterének, de nem találtam erre a döntésre 
magyarázatot adó dokumentációt. Rómában a döntéssel szinte egyidőben a szír 
születésű I.Szergiusz (pápa: 687-701) a mise rendjébe rendelettel beillesztette az 
áldozáskor kötelezően elhangzó „Adnus Dei” könyörgést: „Isten Báránya, aki elveszed 
a világ bűneit, irgalmazz nekünk!” 
Jézus Krisztust – a Bárányt – gyakran ábrázolják győzelmi zászlóval és kereszttel. A 
Bárány az oltáron áll és a vére az úrvacsorakehelybe folyik. Megjelenik a győzelmi 
koszorú, amely az élet győzelmét és a hit diadalát szimbolizálja. 
 

A látás, a szemlélődés és a belátó hit hetében érdemes felidézni a Reformáció 
híres evangélikus festőjének Lucas Cranachnak a képét, amelyben a hitvallását tette 
láthatóvá. Keressük meg, hányféleképpen mutatja Krisztus szolgálatát! 

 

 


