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ZSOLTÁR 119,114-128 
Böjti gondolatok – járvány idején 

 

„Rejtekhelyem és pajzsom vagy, igédben reménykedem. 115 Távozzatok tőlem, ti, 

gonosztevők! Én megfogadom, Istenem, parancsolataidat. 116Támogass engem 

ígéreted szerint, hogy éljek, és nem szégyenítsd meg reménységemet! 117Erősíts 

engem, hogy megszabaduljak, és mindig törődni fogok rendelkezéseiddel. 118Elveted 

mindazokat, akik eltérnek rendelkezéseidtől, mert ármánykodásuk galád. 119Salaknak 

tartod a föld minden bűnösét, ezért szeretem intelmedet. 120Megborzad a testem, mert 

rettegek tőled, félek ítéleteidtől. 121Azt tettem, ami törvényes és igaz, ne szolgáltass ki 
azoknak, akik sanyargatnak engem! 122Vállalj kezességet szolgádért, hogy a kevélyek 
ne hatalmaskodjanak rajtam! 123Szemem epedve várja segítségedet és megígért 
igazságodat. 124Bánj kegyelmesen szolgáddal, taníts engem rendelkezéseidre! 
125Szolgád vagyok, adj értelmet, hogy megismerjem intelmedet! 126Itt az ideje, hogy 
cselekedj, Uram, mert megszegték törvényedet! 127Én pedig szeretem 
parancsolataidat, jobban az aranynál, a színaranynál is. 128Ezért mindenben helyeslem 
utasításaidat, és gyűlölök minden hamis ösvényt. 

 
 Böjtben – de különösképpen is az idei év kivételes időszakában - időt kapunk az életünk, a dolgaink, a 
hitéletünk őszinte átgondolására. Kísértést jelent a koronavírus okozta epidémiát olyan szerencsétlenségként 
beállítani, ami derült égből villámcsapásként, csak úgy, jött. Rátört a békés emberekre. Bitangul rárontott 
népekre. Megszeppentünk. Az első napokban megilletődötten visszahúzódtunk az otthonainkba. Ebben a 
kezdeti megilletődöttségben több írásban is találkoztam Túrmezei Erzsébet egykori diakonissza költőnő versével.  

 

Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem  
 

1. Most nem sietek,     
most nem rohanok, 
most nem tervezek, 
most nem akarok, 
most nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

 
2. Most megnyugszom, 

most elpihenek 
békén, szabadon, 
mint gyenge gyerek, 
és nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

 
3. S míg ölel a fény 

és ölel a csend, 
és árad belém, 
és újjáteremt, 
míg nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten, 

 
4. új gyümölcs terem, 

másoknak terem, 
érik csendesen 

erő, győzelem… 

ha nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

 
Ennek a versnek visszatérő sora: „Nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.” Itt érzem 
a vers és a mostani helyzetünk kiáltó ellentmondását. Adódik a kérdés: Csak én érzem, vagy ti is érzitek 
Testvérek? Hadd indokoljam meg röviden, miért nem gondolom időszerűnek ezt, az egyébként szép és értékes 
költeményt! Vissza kellett vonulnunk az otthonainkba. Be kellett húzódni a portánkra. Otthonfogság. 
Lakásfogság. Szobafogság. Még nem is beszéltünk a karanténról. Könnyen adódik a helyzetet kényszerűségből 
elszenvedő ember kifakadása: „semmittevésre vagyunk ítélve!”. Mi van az egyházi élettel? Nincsenek 
gyülekezeti alkalmak. Nincsenek böjti hétközi összejövetelek. Nem tud próbálni az énekkar. Le kellett mondani 
a nyári közösséget építő kirándulásainkat. Az a kérdés, hogy szünetel a gyülekezeti élet vagy más üzemmódban 

http://rakoscsaba.plebania.hu/turmezei-erzsebet-ha-nem-teszek-semmit-sem/


haladunk tovább? Valóban semmitevésre vagyunk félreállítva? Ezért is gondolom a vers visszatérő 
gondolatát a mai helyzettől idegennek, abszolút időszerűtlennek. Meglátásom szerint Isten nem 
semmittevésre ítélt bennünket! Isten többet akar, minthogy maradjunk veszteg és tűrve engedjük, hogy 
szeressen bennünket. 
 

Böjt van. Epidémia járvány van. Mindkettőben előtérben van a harc, a katonai fegyelem, a vezénylő 
parancs. 

 

A hét elején elővettem a Váci Leváltár által összeállított dokumentumgyűjteményt. Kíváncsi voltam a 

járványokkal, karanténokkal kapcsolatos iratokra. Találtam egy határozatot - 1825. március 27-én készült. 

Városi intézkedést kellett elrendelni, mert a váci Temető utcában lakó gyermekek között döbbenetes 

arányban megsokasodtak a halálozások. A feltűnő rejtély kivizsgálására kirendelték a városi orvost – 

Dr.Lórenz Leopoldot – akinek feladata volt minden házba bemenni és a kötelező vizsgálatokat elvégezni. 

Megállapította, hogy a gyermekek között megjelent a himlő, a skarlát, a torokgyík vagy torokgyulladás. A 

megbetegedések nem igényelnek epidémiás intézkedést. A gyermekek elhalálozása okaként az apák 

gondatlanságát jelölte meg, mivel a házakban nem gondoskodtak a megfelelő szellőzés megoldásáról. A 

levegőtlenség és a nedves, dohos falak elősegítették a betegség terjedését. A városi orvos ismertette az 

apák feladatait, előírta a tennivalókat és ezt követően parancsban utasította is őket.1 
 

Böjt a hit harcának időszaka. A bűnbánat - ha komolyan vesszük és valóban megéljük – az egyik 
legnehezebb küzdelem, mert közelharc és tusakodás. Önmagunkkal kell szembenéznünk. Isten világosságában 
kell tükörbe néznünk. Ez pedig kellemetlen, mert Isten világosságában látszik a hiba. Mindenki megismeri vétkes 
önmagát. Az Isten ellen lázadó, hitetlen, önző, makacs, csökönyös óemberünk megregulázásáról van szó. Ebben 
a küzdelemben a mindhalálig engedelmes, győzedelmes Jézus Krisztus a hős Vezérünk. Királyi zászló jár elől, 
keresztfa titka tündököl – énekeljük. 

A böjttel együtt jár a megszomorodás, a megrendülés, akár a kétségbeesés érzése is. Hogyan is 
mondta Jézus? Aki alázatos, felmagasztalást nyer. Ezt az alázatosságot lehet gyakorolnunk. Előttünk van Jézus 
keresztútja. Megalázta magát, sőt megüresítette magát, szolgai formát vett fel, engedelmes volt Istennek 
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Az alázatosság lényegét kifejezi az apostoli gondolat: „Élek többé 
nem én, hanem él bennem a Krisztus.” Győzött bennünk Krisztus. Átvette a parancsnokságot. Krisztus 
vezényel. Krisztus kiképez az élet megpróbáltatásaira. Krisztus mindig úgy szeret! Megmozdítva szeret! 

 

Nemrég elém került egy életinterjú Benkő Péter színművésszel. A beszélgetés közben szóba került a 

Szinművészeti Egyetem és a falakon belül jelenlevő módszertani feszültségek. Egy kedves élményét is 

felelevenítette. Új tanár-rendező kapta meg az osztályát, aki a modern színészképzés módszereit vezette be. 

Olyan darabot hozott a gyakorlati órára, amiben fáradt, a kimerültség határán levő karaktert kellett 

bemutatni. Ehhez az előző órán felkészítette az osztályt. A színésznövendékeknek egy órán át kellett az 

iskola földszinti bejárata és a padlásfeljáró közötti lépcsőn fel-le szaladgálni. Közben a rektori iroda előtt is 

többször elcsattogott a társaság. Szinetár Miklós volt a rektor, aki a sokadik robaj hallatán kitárta az iroda 

folyosói ajtaját és a csapzott menet elé állt. Megkérdezte tőlük: Maguk meg mit művelnek? Megszólalt az 

egyikük: A következő órára a kimerültségig kell fárasztani magunkat, hogy megfeleljünk a bemutatandó 

karakternek. Erre a rektor elmosolyodott és megkérdezte tőlük: Milyen intézményben vannak? Mik is lesznek 

maguk? Színészek szeretnénk lenni! – hangzott a megszeppent válasz. Akkor meg jegyezzék meg, hogy a 
színész abban különbözik mindenki mástól, hogy nem beleszakad, hanem eljátssza. Játsszák el maguk is! 
 

A keresztyén élet ebben különbözik a színjátszástól. Nem elég eljátszani. Nem elég magunkban vezekelve 
gyötrődni. Böjt lényege a Krisztus-kapcsolat megújulása. Győz bennünk a Krisztus. 
 
 Az idei böjti időszak a járvánnyal folytatott küzdelemmel kapcsolódik össze és lesz mindnyájunk 
számára - hátralevő életünkre - emlékezetes. Szokatlan megélni a parancsolat, a korlátozásokat. Az 
engedelmességen vagy a vigyázatlanságon életek múlhatnak. 

A 118. Zsoltárból választottam néhány verset. Az indító mondat különösképpen is megindító: Rejtekhelyem és 
pajzsom vagy, igédben reménykedem. Károli fordítás a rejtekhelyet menedéknek nevezi. A zsoltáros Isten 

közelségét a személyes biztonságának tudja. Milyen nagy a tülekedés a szájmaszkokért. Isten igéje rejtekhelyről 
és pajzsról, az igébe vetett reménységről szól. Olyan ember vallomásáról van szó, akinek biztonságban van az 
élete. Van hová visszavonulnia, van pajzsa – védőfelszerelése - amit maga előtt tartva biztonságban tudhatja 
magát. Van kilátása – az ige az élő reménysége. 
Isten ezt a jelenlegi helyzetet is arra adta, hogy neveljen bennünket. A járvány elmúltával más lesz az élethez 
viszonyulásunk. Nem tudom milyen lesz, de abban biztos vagyok, más lesz. Lehet jobb! Lehet Isten akarata 
szerintibb! A zsoltár egy olyan életet, emberi élethozzáállást hirdet, ahol tudatosan számolunk Isten akaratának 
rendjével. Megvan a teremtés rendje. Megvan az élet rendje. Isten rendelkezik. Az emberek törődni fognak Isten 
rendelkezéseivel. 

 
1 PML VO Püspök-Vác Mezőváros tanácsülési jegyzőkönyve 569. szám. Vác Történelmi Tár 314.o. 



Megdöbbentően ír Pál apostol a római levél elején: Ismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint 
Istent, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Isten 
kiszolgáltatta őket szívük vágyainak és a tisztátalanságnak. Isten igazságát hazugsággal cserélték fel. Még 

keményebb gondolatokkal is találkozunk a felsorolásban. Ezek a szomorú tények sajnos a XXI. században is 
jelen vannak. Tehát nem az ókor letűnt, elmúlt, rég volt rémségei! Isten jelzést adott. Megmutatta, igenis le tudja 
állítani a túlpörgést. Milyen helyzetben következett be ez a megbicsaklás? Amikor meglendültünk a jólétben. De 
mi következett ebből a fellendülésből? Isten ítéletet mondott az életünkről. Provokál. Várja, mi lesz az 
emberiség és ezen belül a keresztyén emberek reakciója.  

A megváltozott helyzetünk lehetőség, kegyelmi idő – a cselekvésre kapott idő. Soha nem volt a 
jelenlegi nemzedékek idejében ilyen időszak, amikor ennyit lehetett volna tudatosan foglalkozni a hittannal, a 
hitélettel, az igeolvasással, az Isten-kapcsolat és a Krisztus-közösség ápolásával. Sokan már kitakarították a 
kamrát – talán már kétszer is rendbe tették a lakást. Nemrég láttam egy szellemes képet, amelyben egy 
elhanyagolt kert látható – így nézett ki a koronavírus előtt… A következő, mellé tett képen pedig egy hibátlan 
angolkert látható – ilyen lett a járvány végére. De jó lenne, ha ez a kép a keresztyén hitünkben, az Istennek-
engedelmességünkben, a Krisztussal-naprakész közösségünkben is így lenne! 
A zsoltáros bennünket is Isten biztonságába hív: Legyen rejtekhelyünk és pajzsunk Isten vigyázása! A 

zsoltáros egy másik imádságban ezt mondta: „Minden oldalról körülfogtál, rajtam tartod kezedet. csodálatos 
nekem ez a tudás.” 2 Ez a biztonság! 

Dolgoznunk kell a meglevő hitünkön! A hitet a Szentlélek teremti. Adja. Mi pedig kapjuk. Ettől kezdve a hitünk 
olyan, mint a kutya, vagy a macska. A miénk, tehát felelősek vagyunk értük. Dolgoznunk kell velük. 
A zsoltáros is dolgozott a hitével – Nemcsak elbújt az Isten adta rejtekhelyén. Átélte a helyzet komolyságát. 
Megborzadt a teste, mert megrettent és félt Isten ítéleteitől. Ez a járványos helyzet megtanít bennünket 

megérteni, miért írta Luther Márton a Kis Káté parancsolatainak magyarázatában: Mindennél jobban kell Isten 
félnünk és szeretnünk és benne bíznunk3. Isten meg tud rendíteni. Le tudja állítani az emberiséget és 

Krisztusban felkínálja az újraindítást. Magam is így tekintek az idei Nagyhét, Nagypéntek és Húsvét ünnepére. 
Isten újraindítja az életünket! Legalábbis adja a lehetőséget. A zsoltáros élt az alkalommal. Foglalkozott Isten 
igéjével. Gondolkodott rajta. Ápolta hitét. Ennek pedig meg is lett a gyümölcse – a hitvallása, az elköteleződése: 

Én pedig szeretem parancsolataidat, jobban az aranynál, a színaranynál is. Ezért mindenben helyeslem 
utasításaidat, és gyűlölök minden hamis ösvényt. 
 

 Ady Endre: Menekülés az Úrhoz című versét ajánlom a pusztán csodára várakozás helyett! 
 

  Be szép a régi kép, a tiszta, 
  Be szép volt világot élni, 
  Be szép volt az a lázadó, 
  Mégis uras, szent Össze-Vissza. 
 

  Imádkozni is tudtunk néha, 
  De mindenkép Istené voltunk, 
  Nem-akartan és nem-tudón, 

  Legbőszebb óránk sem volt léha 
 

  Be szépeket elhittünk akkor, 
  És a Poklot elfeledtük 
  És most a Pokol muzsikál: 

  Fülünkben száz és szörnyű akkord. 
 

  Megszakad szép imádkozásunk, 
  Pedig valahogyan: van Isten, 

  Nem nagyon törődik velünk, 

  De betakar, ha nagyon fázunk. 
 
  Imádkozzunk, hogy higyve higgyünk 
  Van Isten, de vigyáz Magára 
 

A „menekülés ideje” van. A zsoltáros megtalálta a helyét Istennél.  Rejtekhelyem és pajzsom vagy, igédben 
van a reménységem! Ezt a biztonságot keressük! Jézus ígérete legyen biztatás: Aki keres talál, aki zörget, 
annak megnyittatik. Járvány van! Áldott az az ember, akinek van rejtekhelye, védőeszköze, igéből kiformálódó 

élő reménysége! Ha a Pokol muzsikál, a Krisztusban győztesek éneke még szebben és még hívogatóbban 
hangzik! Ha a Pokol muzsikál hallgathat-e Krisztus tanítványa? Bizony, nem mindegy mivel van tele a 
szívünk! 

 
2 Zsoltár 139. 
3 Luther Márton: Kis Káté 1.parancsolat magyarázata 


