
 

 

 

 
 

  
 

 
(Ef 2,22) 

 Építkezés. Sár, rendetlenség, építőanyag kupacsok, dolgozó vagy munkát tettető férfi csoport. 

Folytathatjuk a sort a gondjaikba merült építtető családdal, akik állandóan számolgatnak és idegeskednek. 

Az ember vágya a saját ház megépítése. Tudjuk, hogy ez nem a szándéktól függ, van ennek egy pénzzel 

kapcsolatos háttere is. Ez a háttér sok országban annyira meghatározóvá vált, hogy az emberek életüket 

bérleményben élik le. Az elmúlt napokban láttam a „dobozban”, hogy Stockholmban tíz évig is várni kell 

egy albérletre, mert a saját tulajdonban folytatott életet támogatják. 

 A világ változik és a lehetőségek is. Van, aki építkezhet, és mindig is lesz olyan, aki csak álmodozhat 

felőle. Én nem is álmodozom, felesleges, és mégis építkezhetek, és másokat is bátoríthatok építkezésre. 

 A karrierre felkészítők azt vallják, hogy valaki eladható legyen a „munkaerő piacon”, azt fel kell 

építeni. Mivel a világban a vonzó, mosolygós és csinos nőket, férfiakat propagálják, nehéz a hátrányos 

tulajdonságokkal rendelkezőknek labdába rúgni. 

 Igénk is építkezésről szól. Valahol az egyház és annak szolgái a feléjüket érkezőket felépítik. 

Krisztussal kompatibilissé teszik. Ismerjük a csiszolatlan gyémánt képét. A hozzánk kerülő gyermekeket, a 

házasságra készülő fiatalokat felkészítjük a Jézussal való együttélésre. Hitoktatásnak és jegyes oktatásnak 

nevezzük, mert az Ige „malteros kanalával” rakjuk sorról-sorra Isten ismeretét. Tesszük ezt imádsággal, 

alázattal és nagy félelemmel, aggódva a sikerért. 

 Böjt van, negyven napos lelki építkezés. Nincs egységes protokoll lista, mindenkinek a saját helyzete 

és igénye szerint kell formálódnia. Van, akinek az Igével körül kell bástyáznia magát, el kell szigetelődnie a 

világtól, mint amikor az építő körül szigeteli a házat. Van, akinek az Ige segítségével le kell szedni a 

„szigetelést”, sőt meg kell nagyobbítania az ajtót és ablakot, hogy a fény jobban bejusson. 

 Tehát böjtben is figyelnünk kell az életre szóló építkezésre, azt azonban nem szabad elfelejtenünk, 

hogy egyéni szükségleteinktől függetlenül a Lélek által egy házzá kell válnunk, Isten hajlékává. Pál apostol a 

bűnei miatt halálra érdemes embernek nyit meg elérhetetlen távlatot. Egyedül, önerőnkből sem építkezni, 

sem hajlékká válni képtelenek lennénk, de Jézus Krisztus és Lélek áldása által minden lehetséges. 

Jakab Béla 



 
 

 
 

 
 

Várlak, Uram, de aggódom is, mert nem ismerlek, és sokat csalódtam már. 

Várlak Uram, mert magányos vagyok, de félek is, nehogy veled még messzebb kerüljek az emberektől. 

Várlak Uram, mert hiányzik az ünnep az életemből, Uram várlak, de rettegve gondolok az ünnep 

elmúlásának  fájdalmára. 

Várlak Uram, mert rám nehezednek bűneim, de félek, hogy tisztaságod mellett még nagyobb lesz a 

 bűntudatom. 

Várlak Uram, mert fáradt vagyok, de félek is, hogy még több szolgálattal bízol meg. 

Várlak Uram, mert céltalan az életem, és nem tudom, hogy te adsz-e igazi célt nekem. 

Várlak Uram, mert üres a szívem, de nem tudom, hogy töltöd-e be igazán. Uram mégis téged várlak! 

Te adj nyugtalan szívemnek békességet, légy testvére, s akkor sok testvérem lesz. 

Te adj ünnepet, amely nem múlik el. 

Jöjj tisztaságoddal és tisztítsd meg szívemet. Adj szolgálatodra kész szívet, hogy mindenkiben téged 

lássalak.  

Add az örök célt a szívembe, hogy a földi célokat is neked köszönjem meg. 

Te töltsd be szívemet, s akkor boldog leszek. 

Jöjj Uram, várlak!                                                                                       (Forrás: Böjti mozaik 2003. 20. old.) 

         

   

 
 

 A humor mindig az élet legfontosabb dolgaival foglalkozik. Kimondja a kimondhatatlan, viccet 

csinál az elviselhetetlenből és tanít a kihívások elviseléséről. Szükségünk van a humorra böjtben is, hogy 

szembe merjünk nézni elsősorban önmagunkkal. 

 

 



 

Túrmezei Erzsébet 

 

 
 

Mi magyarok nagyhétnek nevezzük, 

de vajon átéljük-e a nagy csodát, 

fakad-e belőle új élet, erő, 

kíséri-e könnyes bűnbánat? 

 

Megragadjuk-e újra meg újra 

az értünk átszegezett szent kezet? 

Megváltónk most is felénk nyújtja, 

s hazafelé, a cél felé vezet! 

 

Hogy fiatalon rátalálhattam, 

felejthetetlen pillanat, 

életem örök csodája 

nagyhét titka marad! 
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Megvallom és bánom, irgalmas Istenem,  

hogy mindennél jobban szerettem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engem! 

 Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet, az Úr Jézus Krisztusért. 

Ámen. 

(Evangélikus liturgia - böjti bűnbánati imádságok) 

 

 

  


