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KEDVES TESTVÉREIM!  

1. Bevezetés 

Élénken él bennem egy kép saját múltamból, amikor böjt első vasárnapján úrvacsoraosz-

tásra készültünk egy gyülekezetben. Egyikünk prédikált, ketten az úrvacsorában segédkez-

tünk. Az igehirdetés a böjtölésről szólt, arról, hogy milyen fontos megtartani, elhagyni az 

étkezést, mert az jótékony hatással van lelki, de testi egészségünkre is. Miközben hallgat-

tam az igehirdetést, végignéztem hármunkon. Mindhárman jól megtermett, pocakos em-

berek voltunk. S közben arra gondoltam: talán nem túl hiteles az, hogy mi beszélünk a 

böjtről. Mert az ahogyan kinéztünk és az, amiről beszéltünk, látszólagos ellentmondásban 

volt egymással. 

Ezt a személyes történetet csak azért meséltem el, mert ma a böjtről kívánok beszélni nek-

tek. S hazugság lenne és hiteltelen is, ha arról szólnék, hogy így vagy úgy kell megtartóztatni 

magunkat, miközben magam nem gyakorlom a böjtölés klasszikus formáját. De nem sze-

retnék belekezdeni egy nagy református magyarázkodásba sem arról, hogy mi reformátu-

sok miért nem úgy gyakoroljuk a böjtöt, mint sok keresztény. De ha nem ezekről, akkor 

miről fog szólni ez az igehirdetés?  

2. A böjt nem keresztény „találmány” 

Másként szeretnék beszélni a böjtről. Nem úgy, mint ami üdvösség szerző jócselekedet, 

mintha ezen múlna az, hogy Isten jobban szeressen bennünket. Nem úgy, mint aminek 

elsődleges célja valamilyen lelki és testi méregtelenítés. A keresztény böjt, ahogyan Gyö-

kössy Endre néha református lelkipásztor fogalmazott: »… a ráeszmélés ideje arra, hogy 

életünkből hiányzik Isten, és ezt orvosolni kell.«  

A böjt tehát korrekció, az önmagunktól elfordulás és az Istenhez odafordulás ideje. Mai 

igehirdetésemben ebben az értelemben szeretnék szólni a böjtről! S gondolkodásom alap-

jául a Zsidókhoz írott levél 4. fejezetének 15. és 16. versét hívom: Mert olyan Főpapunk 

van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek 

az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétke-

zett. Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten 

kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget 

és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben. EFO 

Ez a két bibliai vers – értelmezésem szerint – arról is szól, hogy mire is való a böjt előttünk 

álló 40 napos időszaka. Egyrészt arra, hogy meglássuk erőtlenségeinket, másrészt, hogy 

odataláljunk a kegyelem trónusához. Németh Péter 

3. Életünk segítségért kiált 

A felolvasott bibliai versek úgy beszélnek Jézusról, mint aki megérti gyengeségeinket. Eb-

ben a szóban, hogy gyengeség (astheneia), benne van emberlétünk minden kihívása. 

Benne van minden erőtlenségünk, bűnünk, szenvedésünk, tragédiánk. Mert bármennyire 

is tagadni akarjuk, kiszolgáltatottak és védetlenek vagyunk.  
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Életünk törékeny és sebezhető. Talán sohasem éreztük ezt ennyire, mint napjainkban! Nap 

mint nap hallgatjuk a híreket, a járvány terjedésének híreit, hallunk arról a kétségbeesett 

küzdelemről, amit tudósok, kormányok, az egészségügyben dolgozók, és az élet különböző 

területein dolgozó kimondhatatlanul sok ember folytatnak egy szabadszemmel nem lát-

ható, parányi ellenség ellen. Háborúban állunk és bizonytalan, hogy megnyerjük-e ezt a 

háborút, mert amikor azt gondoljuk győztünk, elindul a járvány egy újabb hulláma, felbuk-

kan egy újabb, egy fertőzőbb vírusmutáció, ami mindent újra bizonytalanná tesz, megkér-

dőjelez. 

De a járvány nélkül sem könnyebb az életünk! A boldogságunk enélkül is minden percben 

penge élen táncol. Elég egyetlen rossz és nem körültekintően meghozott döntés, egyetlen 

tragédia, egyetlen váratlanul érkező rossz hír, és azonnal összetörik szívünk békessége. 

Olyan könnyen törnek össze reménységeink, foszlanak szerte az álmaink, és olyan könnyen 

válhat elviselhetetlenné és elhordozhatatlanná életünk valósága. Milliók kiáltanak társ 

után, és amikor társra találnak, mérhetetlenül csalódnak benne és önmagukba. Az igazság-

talanságok és hazugságok égbekiáltóak, a szakadékok emberek és emberek között olyan 

mélyek, hogyha szándék van is ezek betemetésére, de nincsen erő és ötlet, hogyan lehetne 

ezeket egyszer s mindenkorra felszámolni.   

Soroljam még? Keserítsem még magunkat? Hiába tagadjuk, nem játszhatjuk örökké a szu-

perhőst! Nem vagyunk azok. Emberlétünk szüntelen segítség után kiált. Szavak nélkül, 

hangok nélkül.  

S a böjti időszak ennek az állapotunknak a felismerésében segíthet. Ha lemernénk szakadni 

a világhálóról, a szociális médiák gerjesztette hamis valóságról, a lájk vadászatról. Ha egy 

időre lekapcsolnánk a televíziót, kikapcsolnánk a fülünkbe dübörgő zenét, ha beengednénk 

a csendet, ami nem süket és nem félelmetes. Ha végre nem hazudnánk azt, hogy megbir-

kózunk egyedül is a problémáinkkal, mert elegendő az erőnk, elég a saját bölcsességünk. 

Ne várjuk meg, amíg végleg beborítanak bennünket a körülöttünk csapkodó hullámok! Ne 

szégyelljünk kiáltani: mentsen meg valaki, mert megfulladunk! 

4. Van segítség! 

Mert a segítségül hívott bibliai versek erre irányítják a gondolatainkat! Jézusra, mint meg-

mentőre, akinél segítségre és megértésre találunk!  

A megérteni szó (szümpathea) szimpátiát, együttérzést jelent. Jézus tehát szimpatizál, 

együttérez velünk. Ez azonban nem csupán azt jelenti, hogy rokonszenvezik velünk, mi-

közben elérhetetlen távolból figyeli kínlódásunkat. Nem csak biztat: Csak így tovább! 

Drukkolok neked! Veled vagyok, és erkölcsileg támogatlak téged! »Ez a szó sokkal mélyebb 

tartalmat hordoz! Nemcsak a „páthosz”, az érzés van benne, hanem a „pathia” is, a szen-

vedés, a baj! Jézus tehát együttérez és együtt is szenved velünk! Együtt él velünk, Ő is benne 

van abban, amit mi átélünk.« Németh Péter 

Mert olyan Főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a 

kísértéseknek, amelyek az embereket érik. – olvastuk. De téved az, aki azt gondolja, hogy 

ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus tehetetlenül tördeli a kezét, miközben aggódva és erőtle-

nül figyeli a sorsunkat! De tévedés az is, hogy Jézus Krisztus nem törődik a mi szenvedé-

seinkkel, nincsen velünk a bajban, a magányban, a tragédiáinkban! Ne gondold, hogy Isten 
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Fia hátat fordított neked, vagy elfordította a fejét, becsukta a szemét, mert nem akarja látni 

a helyzetedet, amiben vagy, amiben vergődsz, amiből kétségbeesetten kiutat keresel!  

Jézus tökéletesen emberré lett! Nemcsak úgy tett, mintha emberré lett volna. Nemcsak fel-

vette az emberség álarcát. EMBERRÉ lett! Éppen ezért tökéletesen tisztában van azzal, 

mint jelent a magány, az otthontalanság, a testi és lelki éhség és szomjúság, a betegség fáj-

dalma, a szenvedés és a kín kegyetlensége, a halál és a gyász vesztesége és keserűsége. Nem 

találsz egyetlen olyan istenséget sem az emberi mitológiákban, aki feladta volna halhatat-

lanságát, sebezhetetlenségét, emberektől való különbözőséget azért, hogy megalázva és tel-

jesen kiüresítve önmagát, feladva isteni kiváltságait, sors közösséget vállaljon az emberek-

kel és tökéletesen emberré legyen! Jézus megtette ezt, azért, hogy megértse a gyengesége-

inket! Ezért ő a tökéletes SEGÍTŐ!  

Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett. – olvassuk. S ezt 

olvasva sokan megkérdőjelezik azt, amit az előzőekben mondtam. Hogyan érthetne meg 

bennünket az, aki mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett, 

sohasem bukott el egyikben sem. De visszakérdezek! Vajon az érzi át jobban a kísértések 

erejét, aki bár néhány percig ellenáll, mégis hamar megadja magát azoknak, vagy az ismeri 

igazán a kísértés erejét, aki kitart azokban és ellenáll azoknak? Jézus a maga bűntelenségé-

vel jobban együtt tud érezni velünk bűnösökkel, mint bármelyik bűnös! 

5. Akkor… amikor… 

Hallottuk, hogy a böjti időszak elcsendesedése lehetőség arra, hogy felismerjük és elismer-

jük segítségre van szükségünk. Hallottuk, hogy van segítőnk, Jézus Krisztus személyében, 

aki azért lehet valódi segítségünk, mert tökéletesen érti és átérzi a mi gyengeségeinket. S 

miközben felismerjük erőtlenségünket Jézus mellett, ez nem még erőtlenebbé tesz bennün-

ket, hanem megtanít arra, hogy mindenre elegendő erőnk van Krisztusban! 

Ha élünk a biztatással: bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trón-

jához! (Mert) Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedves-

séget, amire éppen szükségünk van… EFO Isten megbocsátását, segítségét és kedvességét, 

más bibliafordítás szerint, irgalmát és kegyelmét RUF nem kiérdemelni kell! Nem azé lesz, 

aki a legjobb, a legtökéletesebb a hitben, aki akár böjtöléssel vagy bármi más jócselekedettel 

tökéletesebbre csiszolgatja az életét. Isten megbocsátását, segítségét és kedvességét, irgal-

mát és kegyelmét megtalálni és elnyerni lehet úgy, hogy bátran és bizalommal Isten trónja 

elé járulunk, hogy segítségét kérjük. Akkor, és ezt a szót szeretném sokszorosan aláhúzni, 

amikor erre a legnagyobb szükségünk van. 

6. Befejezés 

Mindannyiunktól csak egy imádságnyi távolságra van az a segítség, amit Isten Krisztusban 

felkínált nekünk. Mégsem élünk vele mindannyian. Mert: »Félszívű teremtmények va-

gyunk, rajongunk az ivásért, a szexért és a vágyainkért, miközben a végtelen öröm lett 

felkínálva nekünk – mint egy buta gyerek, aki a nyomornegyedben akar homokpogácsá-

kat gyártani, mert nem érti a felkínált tengerparti nyaralás fogalmát. Túl kevéssel beér-

jük.« C.S. Lewis  
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Jézus Krisztus a most kezdődő böjti időszakban sem arra hív, hogy jobb ember légy, ma-

gasabb önértékeléssel. Nem arra, hogy legyen egy terved, hogyan fogsz keresztülvánszo-

rogni a létezéseden. Arra hív, hogy fel- és elismerd a gyengesédet, hogy segítségre és egy 

erős segítőre van szükséged, és merj is odalépni Isten trónja felé minden felismert gyenge-

ségeddel, hogy kegyelmet és irgalmat találj!  

A böjt tehát korrekció, az önmagunktól elfordulás és az Istenhez odafordulás ideje. Ebben 

a böjtben is erre biztat Isten igéje: Jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok! Ti 

bűnösök, takarítsátok ki a bűnöket az életetekből! Tisztítsátok meg a szíveteket, és ne pró-

báljátok többé Istent is, meg a világot is követni! Jak. 4,8. EFO ÁMEN 


