
 

 

 

 
 

 

 
 

A böjt elcsendesedésre, imádságra, önvizsgálatra, életünknek Isten 

előtti átgondolására hív bennünket. Erre utal a 

római katolikus egyház szép, szimbolikus cselekedete, 

szertartása böjt első napján, hamvazószerdán, amikor 

a pap keresztet rajzol a hívek homlokára és közben 

ezeket a szavakat mondja: Ember emlékezzél, hogy 

porba vétettél és porrá leszel. Böjtben szólal 

meg legvilágosabban Isten üzenete, hogy az 

embernek Megváltóra van szüksége, és az evangélium, hogy Jézus 

valóságos emberré lett, hogy értünk végigjárva a szenvedés és a halál 

útját, bűnbocsánatot szerzett nekünk a kereszten.  
(Böjti Mozaik, Bp. 2003, 8. old. Balicza Iván) 

 

 

József Attila 

 

Én úgy hallgattam mindig, mint mesét 

a bűnről szóló tanítást. Utána 

nevettem is - mily ostoba beszéd! 

Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva! 

Én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség 

barlangja szívem. Azt hittem, mamája 

ringatja úgy elalvó gyermekét, 

ahogy dobogva álmait kínálja. 

Most már tudom. E rebbentő igazság 

nagy fényében az eredendő gazság 

szívemben, mint ravatal, feketül. 

S ha én nem szólnék, kinyögné a szájam: 

bár lennétek ily bűnösök mindnyájan, 

hogy ne maradjak egész egyedül. 

1935. augusztus 7. 

 

 



 

 
1Jn 3,8b 

 Léteznek-e véletlenszerű történések? Nehéz lenne erre a kérdésre egyértelmű választ adni, mert a 

múltból visszatekintve nyilvánvaló, hogy nem a véletlen műve volt ez vagy az a cselekmény az életünkben. 

Lehet ezt de javu érzésnek is nevezni, mintha ez már megtörtént volna velünk. Én bizonytalan vagyok, de 

abban biztos vagyok, hogy életünk, sorsunk nincs előre megírva, hanem mi vagyunk annak formálói, alakítói. A 

– Segíts magadon, Isten is megsegít – sokat idézett mondás régóta arra készteti az embert, hogy tevőlegesen 

vegyen részt az életében. János apostol nem hagy feltételezési lehetőséget Jézus érkezésének célja felől. 

Konkrét célja van, az ördög munkáit lerombolni. 

 Másfél hónappal ezelőtt, karácsonykor Jézusra, a kisgyermek képében megszületett Istenre 

emlékeztünk, aki felvette ezt az emberi teste, eggyé vált velünk. Vajon ez a másfél hónap mire lett elegendő a 

mai keresztyének számára? Sikerül-e eljutni a karácsonyi idilltől Jézusnak a pusztában való böjtöléséig? Az 

ökumenikus imahét alkalmával csodálkozva vettem tudomásul, hogy a római katolikus testvérek vízkereszt 

ünnepe után nem szabadulnak meg a karácsonyfától, csak a templomokban felállított betlehemesektől. Ők még 

tovább élnek a karácsony fényében.  

 Szeretünk-e hitben felnőtté válni, elhagyni az idillt és tudomásul venni, hogy létezik kísértő. Létezik a 

Sátán, az ördög, a patás? Hogy néz ki? Már nem kígyó képében jelenik meg, mint egykoron tette. A Sátán a 

legjobban kifejlett kaméleon, aki mindenné és mindenkivé képes válni. Örömöd, bánatod, sikered és 

sikertelenségednek tud az elrontójává lenni. Egy biztos célja van, hogy elszakítson, vagy inkább, hogy 

kiszakítson Isten szeretetéből, és álságos módon a legjobbat ajánlja. Egyedül Isten ismerete, igéje tesz képessé 

bennünket a hamis ígéretek felismerésére. 

 A jó és a rossz, Isten és a Sátán harca örökérvényű csatának tűnhet, de nem szabad elfelejtenünk, hogy 

Krisztus feltámadásakor legyőzte a pokol kapuit, a Sátán hatalmát. Dolgozhat a Sátán, alkalmazhat újabbnál-

újabb trükköket, aki Jézus oldalán van, afölött nincs ereje és hatalma. 

 A böjti időszakban lehetünk ételben, italban, szórakozásban önmegtartóztatóak, de a legfontosabb, hogy 

Isten tetteire figyeljünk, és naponta adjunk hálát neki irgalmas szeretetéért, amit Fiában, Jézusban tett 

nyilvánvalóvá. 

 „Erőnk magában mit sem ér, Mi csak hamar elesnénk, De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt 

mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, Ő a mi diadalunk.” (EÉ 254,2) 

Jakab Béla 

 

 

 
 

 

 
– Gondolatok a Házasság Hetéhez – 

 Egy háborús filmen láttam azt a jelenetet, hogy egy ellenséges ügynök elfordította az útjelző táblákat 

egy fontos kereszteződésnél. Emiatt a hadsereg autói és tankjai nem a kitűzött cél felé haladtak, hanem 

csapdába rohantak. 

 Azt hiszem, valami ehhez hasonló történik ma velünk. Szeretnénk kiegyensúlyozott, békés és örömteli 

életet élni: ez lenne az úti cél. Ahhoz, hogy ide eljussunk, arra lenne szükség, hogy megbecsüljük és szeressük 

egymást. Gyakorlatilag: kutassuk és fedezzük fel a velünk együtt élő másik ember értékeit és alapvető 

szükségleteit, majd törekedjünk ezek kielégítésére. Röviden: legyünk elkötelezettek arra, hogy elsősorban a 



másik boldogságán fáradozzunk, és csak azután a magunkén. A boldogsághoz vezető útnak ezt a „közlekedési 

szabályát” az Úr Jézus fogalmazta meg: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20, 35) 

 De valaki elfordította a táblákat. 

 Emiatt hiszik azt sokan, hogy akkor lennének boldogok, ha mindent megkapnának a másik embertől, 

amire (úgy érzik) szükségük van: elismerést, kényelmet, biztonságot, kellemes élményeket, szexet. Ennek 

érdekében kötünk házasságot. Tulajdonképpen összetévesztjük a boldogságot a komfort-érzéssel. A csalódás 

szükségszerű, mert a párunk is hiányállapotban szenved, és először kapni szeretne, mielőtt eszébe jutna, hogy 

adnia kellene. 

 Eddig ez még a tévútnak csak a kezdete, ahonnan nem lenne nehéz visszafordulni. De a csalódásból 

hibás következtetéseket vonunk le, és így kerülünk zsákutcába. 

 Nem kapom meg, amire szükségem lenne, ami jár nekem? Ráadásul ő is csalódott bennem? Akkor ne 

folytassuk tovább, hanem váljunk el. A házasságot fenntartani csak addig van értelme, amíg általa megkapjuk 

mindazt, amiért létrehoztuk. Ez a válásra készülők „logikus” ideológiája. Mások már előre óvatosak. Nem 

kötelezik el magukat, nem kötik meg a házasságot, csak összeköltöznek és együtt élnek. „Hátha nem jön be – 

gondolják – és akkor nem kell végigszenvednünk a kínos és nehéz válási procedúrát.” Ideológiájuk: „Nem a 

papír és a szertartás fontos. Szeretjük egymást, az a lényeg.” Nem veszik észre, hogy a szeretetnek egyik 

legfontosabb eleme hiányzik a kapcsolatukból: a bizalom. Vannak, akik még náluk is óvatosabbak (vagy inkább 

önzőbbek?). Nem vállalnak terheket és felelősséget sem társért, sem gyerekekért. Ők a szinglik. Karriert építeni 

és vagyont szerezni könnyebb házasság nélkül. „Egyébként ma már – mondják – mindent meg lehet kapni 

házasságon kívül is, hiszen vannak félkész ételek, van mikro sütő, és senki se szól bele abba, hogy mire költöm 

a pénzemet, és mivel töltöm az időmet. Szexuális vágyaimat is ki tudom elégíteni.” 

 Válás, élettársi együttélés, szingli életforma – a kihűlt szeretet kor- és kórtünetei. 

 A Házasság Hete keretében szeretnénk rámutatni az elkötelezett társkapcsolat – a házasság – 

személyiséget formáló erejére és valódi beteljesedést adó értékeire.  

 Az Úr Jézus nem engedte, hogy megkövezzék a házasságtörő asszonyt, de világossá tette, hogy elítéli a 

bűnt, hiszen ezt mondta neki: „Menj el és többé ne vétkezz.” Mi sem akarjuk megkövezni sem a szingliket, sem 

az élettársi kapcsolatban élőket, sem a homoszexuálisokat, sem az elváltakat. Ugyanakkor el akarjuk mondani, 

hogy ezek a jelenségek miért kórtünetek korunk társadalmában, milyen kóros állapot jelei, és milyen úton lehet 

kilábalni ebből az állapotból.     

 (Forrás: Parókia Portál, Pálhegyi Ferenc, részlet) 

 

 

   

      ––– szerda 10 óra – böjti elmélkedések. 

      – február 21-én.  

       Vendég igehirdetőnk Szabó Vilmos Béla nyug. paksi esperes.  

       A házasság hetének keretein belül áldásra hívjuk a házasokat, családokat. 

       Szeretettel hívjuk testvéreinket az istentiszteletet követő közös ebédre.  

       Segítséget és süteményeket szeretettel fogadunk.  

       Az ebéd után vendégünk bemutatja röviden a Tolna-Baranyai evangélikusok életét. 

 

 

 

Megvallom és bánom, irgalmas Istenem,  

hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igédtől. 

Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel, 

az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

(Evangélikus liturgia - böjti bűnbánati imádságok) 

 

  


