
 

 

 
 

 

 

 
 

(1Jn 3,8b) 

 
 Húshagyókedd, hamvazószerda. Nekünk, evangélikusoknak mikor kezdődik a böjt? A 

népszokásokat, más egyházi tradíciókat, vagy saját egyházunk tanítását kövessük? E kérdésben mi, 

evangélikus lelkészek is bizonytalanok vagyunk. Egyházunk hivatalosan elfogadott liturgikus könyve 

(Prőhle Ágenda) szerint a böjt az időszak első vasárnapjával kezdődik. Egy másik opcionálisan 

használható könyv (Gyülekezeti Liturgikus Könyv) szerint hamvazószerdán kell istentiszteletet tartani 

a lutheri tanítás szerint. Az evangélikus gyülekezetek lelkészei saját indíttatásuk, lelkiségük szerint 

válogathatnak? Ezt én sem értem, nem tartom helyesnek. Én nyitott vagyok, legyen hamvazószerdán 

istentisztelet (remélem, hogy lesz rá igény), de jó lenne, ha ezt püspökeink is ellenjegyeznék. 

 Az tény, hogy a böjt elkezdődik, napjai számán nem vitatkozunk, az negyven, és azt is 

örömtelien jelentjük ki, hogy a vasárnap – Jézus feltámadásának ünnepe miatt – nem tartozik a böjti 

napok közé. Liturgikus színe sem változott, lila, bár oltárterítőnk színének különös az árnyalata. Jézus 

pusztában történt megkísértése lesz a prédikáció alapigéje, szupplikánsunknak fel lett dobva a „labda”. 

 Böjt. Már nemcsak az egyház használja, érdekesen világi hangzása lett, ami többségében tisztító 

kúrákban nyilvánul meg.  

 De hogyan böjtöljünk? Tartsuk magunkat távol a különböző ételektől? Legyen böjtölésünk 

külsősség, olyan farizeusi, amit mások is látnak? Vagy elmélyüljünk Isten igéjében imádságosan, hogy 

még közelebb kerüljünk az Isten keresztfán megmutatott szeretetéhez? Én először az utóbbira teszem 

le a voksomat, nem mintha nem férne rám egy kis fizikai böjtölés, hanem mert annyira felfoghatatlan 

számomra Krisztus cselekedete. Másodszor, mert hangsúlyos a múlt idő, meghalt, feltámadt. Bár mi 

emberek bűneinkkel naponta felküldenénk a keresztfára, de bűneink bocsánatért egyszer áldozta fel 

magát. Farizeusi vagy ájtatos kereszténykedéssel nem tudjuk „látványosabbá tenni” a már 

megtörténtet, egyedül az imádságos lélek segíthet bennünket Jézus sebeit másként látni, az 

elszenvedett ostorcsapásait magunkon, és az ecetes rongy ízét a szánkban érezni.  

 A böjti időszak tehát nem lehet szokványos, az egyházi „körforgásnak” kötelező kelléke. 

Mindig személyesnek kell lennie, a sajátommá kell válnia, hogy az enyém lehessen az ajándék is. A 

jelen bűnös emberének a megtörtént múltbeli cselekmény nyújt jövőt, új életet. 

 Áldozz időt a felismeréshez és megerősödéshez, lassítsd le életed tempóját. Engedd, hogy a 

szenvedés útján végig haladt Jézus „Elvégeztetett” felkiáltása szembesítsen gyarló emberségeddel. És 

az sem jelent hátrányt, ha néhány kilótól megszabadulunk, velem együtt. 

Jakab Béla 
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„Isten mindenható, nemcsak lehetőségei, hanem tettei alapján is korlátlan Úr, hiszen 

különben nevetséges Isten volna. Isten mindent tud, és mindent előre lát, képtelen 

tévedni, megtéveszteni lehetetlen. Ha ezt a két megállapítást egész szívünkkel és teljes 

értelmünkkel elismerjük, úgy hamarosan annak a mindezekből kikerülhetetlenül 

következő igazságnak elismerésére kényszerülünk, hogy nem a magunk akaratából 

teremtettünk, hanem isteni szükségszerűségből, továbbá hogy nem tetszés szerint 

cselekszünk, szabad akaratunk jogán, hanem kizárólag Isten előre látása, tévedhetetlen és megmásíthatatlan 

terve, akarata szerint.” 

(A szolgai akarat, 1925 – ford. Jakabné Csizmazia Eszter, Weltler Ödön, Weltler Sándor) 
 

 

 
 

 Nézem a lilába öltözött oltárt. Örülök, hogy nézhetem. Szemem is lehet Isten kapuja, nemcsak a fülem. 

Ha ő ilyen nagyvonalú, miért nyomorítana kicsinyeskedővé? Nézem hát a lilába öltözött oltárt. Örülök, hogy 

nézhetem. 

 A csodálatos lilán még élesebben villan a felső fehér terítő csipkéjének öt keresztje. Nem szeretem a 

csipkét. Az oltáron különösen nem. Mintha a konyhaszekrény csíkja vonulna be a templomba vele, legfeljebb a 

minta más. Csillapodj – nyugtatom magamat. Gondolj inkább arra az ismeretlen testvérre, aki az Úr asztala 

iránti szeretetét horgolta bele a csipkébe. Kezdek megnyugodni. 

 De hát öt kereszt egymás után! Sorminta lett a legszentebb jelből? Dekoráció? Vagy, mert éppen ennyi 

fért el az oltár frontján? A szemem a liláról, az öt csipkekeresztről a feszületre kúszik. Persze, hogy öt! Nem 

sorminta, hanem a sebek száma. A teljes elutasítás jelei. Semmi sem kell belőled, Jézus! Mégis mindent odaad. 

 Oldalt még felfedezek két keresztet. Most már hét! Persze, hogy hét! A „hét ajándék” Istenének, a 

Szentléleknek a jele, számban. Ő vezet el az „öt” értelmére, a „Reminiscere…” „Emlékezz, Uram, 

irgalmasságodra…” Emlékeztess is, még ha öt plusz kettő csipkekereszttel is, de emlékeztess! 

(Forrás: Visszhang; Imádságok, olvasmányok Szerk.: Szabó Lajos. Evangélikus Sajtóosztály, Bp. 37-38.o.) 

 
 

 
 

 

 

 

 Láthatóan evangélikusok akkor leszünk, ha tudjuk magunkról, hogy semmik vagyunk, hiszen még 

jócselekedeteink – ha ugyan vannak – sem a mieink, hanem Istenéi. Ez persze a szív Isten előtti belső alázata, 

amely emberi szemnek nem látható. De vannak látható megnyilvánulásai. Mert ez az alázat megtanít láthatóan 

többre becsülni a szenvedéseket a cselekedeteknél, a keresztet a dicsőségnél, az erőtlenséget az erőnél, az 

igehirdetés „bolondságát” a világ bölcsességénél. Ennek a többre becsülésnek is van persze láthatatlan szála: 

amikor önmagunkra tekintve alkalmazzuk. Hiszen Luther nem arra szólít, hogy a magunk szenvedéseivel és  

keresztjeivel vagy a hitben való kitartásunkkal dicsekedjünk. Viszont akkor leszünk láthatóan evangélikusok, 

ha láthatóan inkább vonzódunk a szenvedő embertársainkhoz, mint a cselekedeteikben sikeresekhez. Ha inkább 

a keresztet hordozók felé fordulunk, mint hogy az elismerésben sütkérezők holdudvarába való bekerülésre 

törekednénk. Ha láthatóan inkább az erőtlenekkel vagyunk szolidárisak, mint az őket semmibe vevő erősekkel. 

 Összegezve: láthatóan akkor leszünk evangélikusok, ha a megfeszített Krisztusban magát Istent látjuk és 

tiszteljük, és őt szolgáljuk a szenvedőkben, az erőtlenekben, a megalázottakban, általában minden keresztet 

hordozó embertársunkban. Mert azokról a keresztényekről, akik másként élnek, joggal ítél így az apostol: 

„…sokan élnek másképpen: akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus 

keresztjének ellenségei; az ő végük kárhozat, a hasuk az istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert 

földi dolgokkal törődnek.” (Fil 3,18–19) 



 Az igaz egyháznak azonban nem a hívők láthatóan keresztény élete az egyetlen ismertetőjele. Luther 

idézett szavai is egyszerre állítanak követelményt a keresztény élettel és a keresztény kultusszal, az egyház 

látható istentiszteleti életével szemben. „Isten a szenvedések által kívánta magát megismertetni, hogy így akik 

nem tisztelték a teremtett dolgaiban az önmagát Kinyilatkoztatót, azok őt mint a szenvedései alá Elrejtőzöttet 

tiszteljék” – ennek a mondatnak kultikus vonzata is van. Azt a követelményt állítja az egyház elé, hogy 

liturgiájában is tegye nyilvánvalóvá és láthatóvá: a megfeszített Krisztusban a valóságos Istent tiszteli. 

Mondhatjuk úgy is, hogy az egyház a valóságos Istent megillető tiszteletét mindenekelőtt a megfeszített 

Krisztus előtti hódolattal rója le. Hiszen a megfeszített Krisztus maga az Isten igaz valóját kinyilatkoztató 

aranyevangélium: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta…” (Jn 3,16) 

 Jó lenne, ha evangélikus egyházunk istentiszteleti élete abban különbözne láthatóan a 

testvéregyházakétól, hogy megkülönböztetett hangsúlyt kap benne Istennek a megfeszített Krisztusban való 

tisztelete és imádata. 

Forrás:  Evangélikus Élet, szöveg: Véghelyi Antal (részlet) 
 

 
 

 
 

  Heti programjaink: 
 

    Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

    Iskolai hitoktatás az órarendek szerint. 

     Szerda 10 óra – a bibliaóra 

    Szerda 10 óra – baba-mama kör Anettel. 

     Csütörtök 15,30 és péntek 15,00 – konfirmációi oktatás. 
  
 

 
 

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 – bűnbánati imádságok) 

 

 


