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Alapige: 1 Kor 7,5 Olvasmány: 1 Korinthus 7,1-16

A héten Válban egy előadáson vehettünk részt, ahol a Lepramisszió magyarországi vezetője mutatta be a
misszió szolgálatát. Saját élmények között mesélte el, hogy Indiában egy nap az utcán kisgyermekek jöttek oda
hozzá, látták, hogy aszalt gyümölcsöt eszik és kértek tőle. Ő adott. Ekkor egy férfi odalépett és hangos szóval
elmagyarázta, hogy a gyermekek ma nem ehetnek, mert böjt van.

Szigorú, vagy szabad? Hogyan élhetjük meg hitünket Isten igéjének tükrében? Bizony jelen van a törvény
szigora, jelen van az evangélium szabadsága kegyességünkben. E kettő egymást kiegészítve található meg. De
miről szól igazán a böjt? Hogyan éljünk helyesen vele? Erre tanít ma Pál gondolatmenete. A házasságról szól
elsősorban, de nagyon szépen megfogalmazódik a böjt áldása is.

Látjuk, hogy az Úr Isten a mi hasznunkra sok ajándékot készített. Ezekkel kapcsolatban azt tanítja az Írás,
hogy örömünkre vannak szánva, éljünk vele. Isten azért így hozta létre a világot, hogy abban testi és lelki jókat
találjunk.  Így a  házasságban éppúgy,  mint  az  egyedüllétben áldásra  lelhetünk.  A különféle  ételekből,  földi
javakból, melyek táplálásra, megelégítésünkre vannak, mértékkel vehetünk. Ha hálaadással élnek vele – írja Pál
Timóteusnak – akkor rendben van.

Az Ige szava most még tovább vezet minket: van annak is ideje, amikor az ajándékoktól tartózkodunk. Egy
időre, azért, hogy szabadok legyünk az imádkozásra. Ez a böjti tényező, mely nem előírásként, nem embertelen
formában van előttünk, hanem hogy felszabadítson minket Isten dolgaira.

A böjt arra szolgál, hogy felszabaduljon az időnk. Ez talán a legnehezebb. Időt szakítani. A böjtben meg kell
keresni azt, ami elhagyható, ami helyett Istenre tudok figyelni. Meg kell keresni azt, amikor csak az imádságra
figyelek, amikor eljutok Isten elé. Időt felszabadítani istentiszteletre, lelki alkalmakra.

A böjt  arra  szolgál,  hogy a  lelkünk felszabaduljon:  hogy egy kicsit  kiléphess  a  megszokott,  rutinszerű
mindennapokból.  Hogy  a  napról  napra  megterhelő  dolgok  között  új  utakat,  a  felfrissülés  lehetőségét  is
megtaláld.

A böjt arra szolgál, hogy Isten elé lépj. Az időnk felszabadításának, a lelkünk fellélegzésének így van igazán
értelme, hogy az időnk és lelkünk Vele telik meg. Hogy az áldott kincsek és ajándékok között, mellyel ő maga
örvendezteti meg az életünket legyen időnk és figyelmünk az ajándékozó Úrra, aki Önmagát adja, aki vonz
minket, hogy az ő jelenlétében töltekezzünk, igazi lelki áldásokkal.

Erősítsen meg bennünket az Ő jelenléte a most kezdődő böjti időben. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékharang szólalt meg február 16-án, pénteken 16 órakor. Ács Imre testvérünkre emlékezik csa-
ládja, szerettei, ismerősei, aki 3 éve ment el a minden élők útján. Isten szeretete legyen az emlékezők
életén!

2. Alkalmaink

Kedden 18 órakor Házi Istentisztelet lesz Nagy Ádáméknál (Szeder u. 2.)
Szerdán 18 órakor a Jelenések könyve 3. fejezetéről beszélgetünk
Csütörtökön este lesz Énekkari próba.
Február 22-24. estéin hitmélyítő alkalmaink lesznek, melyre a Pusztaszabolcs-Szabadegyházi Refor-
mátus Missziói gyülekezet lelkipásztora és bizonyságtevő tagjai jönnek közénk.
Vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk.

3. Gyülekezeti körlevél indul útjára. Kérjük a jelenlévők segítségét a levelek célba juttatásában. Ki-
emelt hírként az evangélizációt, a felújítást, valamint a jún. 28-júl. 1. közötti gyülekezeti tábort szóban
is adjuk tovább.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


