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Böjtben 
 

 A múlt héten  elkapott 
egy vírus, minek  következ-
tében nem volt ajánlatos 
semmit ennem. Azt mondja a szomszéd asszony: 
 - „Akkor te már most böjtölsz?” 
 - „Nem!” – válaszoltam. „Én koplalok.” 
 

 A kettő ugyanis nem ugyanaz. Manapság sokan ösz-
szekeverik a böjtöt a nem evéssel, vagy  valamilyen ételtől 
való távolmaradással. Nem is feltétlen a húsevés megtaga-
dására gondolnak, hanem ilyen „bizonyságtételeket” hal-
lok: „Nagyon rabja vagyok a kávénak, anélkül el sem kez-
dődik a napom. Így most böjtben, gondoltam, nem iszom.”  
 Vagy egy másik : „Szeretem a sört – no csak módjá-
val – de most azzal áldozom a böjtnek, hogy megmuta-
tom, hat hétig ki lehet bírni sör nélkül is.” 

 

 Ezek éppoly téveszmék, mint az, amikor valaki a böjtöt 
tisztítókúrának, vagy fogyókúrának fogja fel. A böjt ugyanis 
egészen másról szól. Nem arról, hogy meddig bírom ki hús, 
sör, vagy kávé nélkül, még csak arról sem, hogy figyelek az ét-
kezésemre. Nem én hozok áldozatot Istennek, hanem arra 
igyekszem koncentrálni, hogy Ő mekkora áldozatot hozott 
énértem. 
 

(folytatás a 2. oldalon) 

Teremtő kezed 
 

A csendben, 
a napsütésben, 
ahogy 
a völgyet nézem: 
a fákat, 
a kúszó felleget, 
 

a lelkemmel 
szinte látom, 
ahogy áldón 
a láthatáron 
ott nyugszik 
teremtő kezed. 
 

Ámen 



A böjtnek ugyanis célja és értelme van! 
 

 A célja valóban az, hogy megtisz-
tuljunk. De nem a test salakanyagaitól, 
hanem a lelket rágó nyavalyáktól. Mert 
abból sokkal több van. S azokra nem fi-
gyelmeztet más, csak a Biblia. Ki kell 
üresítenem magamat ezektől, hogy az-
tán értelmes tartalommal töltődhessek 
fel. Mert lehet, hogy szorgalmasan olva-
som Isten Igéjét, de mégsem fogan meg a lelkemben. Ez azért van, mert már sok 
minden elfoglalta a szívemet. Van bennem be nem vallott irigység, féltékenység, 
ármánykodásra való hajlam, elhallgatok dolgokat, hogy az igazság ne fájjon, aggo-
dalmaskodom, mikor nem is kellene, bizalmatlan vagyok embertársaimmal, de fő-
leg Istenre nem tudom rábízni az életemet. Jó, jó, tudom, hogy Jézus Krisztus 
megváltott, de azért élem tovább eddigi megszokott életemet, s nem látszik meg 
rajtam megváltott voltom. Azaz, hogy másképp gondolkozom, viselkedem. 
 Bizony a böjt azt is jelenti, hogy elhatárolódom a világ hatásaitól. Nem vélet-
lenül vonult el Jézus is a böjt ideje alatt a pusztába, hanem azért, hogy minden 
olyan káros hatás, mely befolyásolná abban, hogy Istenre figyeljen, az távol legyen 
tőle. Szolgálatának betöltésére tudjon koncentrálni. Ehhez be kellett teljesen töl-
tekeznie Istennel.  S ezért vonultak el a remeték, szerzetesek egy időre, hogy meg-
üresítsék magukat, s az egyedüli hasznos tartalommal, Isten Igéjével tudjanak fel-
töltődni. A mai világban elvonulni nem tudunk, mert munkába kell járni, a háztar-
tásban el kell végezni a tennivalókat, a gyerekeknek iskolába kell menniük – de 
megteremthetjük otthonainkban a csendes percek, vagy órák lehetőségét. S igen, 
ennek lehet egyik módja, hogy egyszerűbb ételeket főzünk, hogy azzal se töltsük 
az időt, amit másra kell szánjunk. S főleg, ne azon járjon az eszünk, hogy milyen 
finomságokat találunk ki a testünknek, hanem, hogy mivel tápláljuk lelkünket. 
 Sok minden kísértés körülvesz : tévéműsorok, rádió, internet, s a múlt évben 
olvastam egy újsághirdetésben, hogy „böjti bálra várják a jelentkezőket”. Felhív-
tam az újság szerkesztőségét, hogy mégis hogy közölhetnek ilyen hírt? – s legna-
gyobb meglepetésemre a főszerkesztő nem 
azzal védekezett, hogy a hirdetések tartalmá-
ért ő nem felel, hanem azt mondta : „Olyan 
sok bál volt a farsangban, s nem fért be min-
denki a báli termekbe, hogy úgy gondolták….” 
 Döbbenet: ide jutottunk Európa köze-
pén. A test kívánságai sokkal előbbre valók, 
mint a lélek állapota.  

(folytatás a 3. oldalon) 



 

A böjt azt jelenti: megüresítem magam. 
 

 Számba veszem a rossz szokásai-
mat, amiktől szabadulni kellene. Számba 
veszem megszokott bűneimet, amikkel 
oly prímán élek együtt, s egyenként ké-
rem miattuk a bűnbocsánatot, hogy meg 
tudjak szabadulni tőlük. Számba veszem 
megkötözöttségeimet, s kérem Istent, 
hogy szabadítson fel. 

• Tudunk-e sírni a bűneink miatt? 
• Elkeserít-e, hogy még mindig ezektől szenvedek? 
• Tudom-e könyörögve kérni Istent, hogy oldozzon fel? 
• Tartok-e böjtöt a szolgálataimért? (Nem azzal, hogy egy falat se megy le va-

sárnap reggel prédikáció előtt!) 
• Megüresítem-e magam mikor készülni kezdek, hogy csakis Isten Igéje hasson 

rám, s az Ő Szentlelke töltsön el? 
 

 Ó, milyen sok a kísértés, hogy  az aktualizálásra 
figyeljünk, a világ kihívásaira keressünk választ, s köz-
ben elmulasztjuk, hogy Isten elhívásának  feleljünk 
meg.  
 Bizony böjtölni kell! És nem csak magunkért, de 
gyermekeinkért és családtagjainkért is. Hogy megért-
sük Isten útmutatását az ő életükre nézve. Bele tudja-
nak simulni az Ő akaratába, tervébe, igent tudjanak 
mondani a jóra és nemet a rosszra. 
 

(folytatás a 4. oldalon) 

Máté evangéliuma 6. rész - Jézus így tanít a Hegyi beszédben: 
 

A böjtölés 
 

16. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, 
 akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. 
 Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. 
17. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, 
18. hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; 
 és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.” 



 

A közösségi böjtöket sokan elfelejtették. 
 

 Pedig a Szentírásban több történetet is 
olvasunk, ahol a próféták böjtöt hirdettek, 
megtérést Istenhez. De nem tartották magu-
kat különbnek a népnél, hanem megvallot-
ták: tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú 
nép között lakom. 
 Vajon mikor tartunk már ilyen böjtöt? 

Mert tisztátalan ajkúakká váltunk. Sokszor mondunk féligazságokat, sejtetünk dol-
gokat a beszédünkkel, sugalmazunk, olyanná lettünk, mint a nép, mely között la-
kunk. 
• Mennyire bánt ez bennünket? 
• Hányszor tesszük szóvá? 
• Mikor emeltük fel a szavunkat ez ellen utoljára? 
• Mikor könyörögtünk megtisztulásért? 
 

 Pedig nagyon kellene. Az a szókincs, mely ma jellemző, nem Istennek tetsző. 
Hiányzik belőlünk a bátorság, hogy szembe menjünk a trenddel? Talán azért van, 
mert mi sem vagyunk tiszták. Nem üresítettük meg magunkat egészen, s nem töl-
tött be bennünket Isten Szentlelke egészen. Imádkozunk rendszeresen magyar né-
pünkért, nemzetünkért, könyörgünk Isten megtartásáért. De tartunk-e böjtöt Isten 
ellen elkövetett bűneink, nyakasságunk, magabiztosságunk, vagy épp korruptsá-
gunk, behódolásaink miatt? A katarzis akkor következik be, ha tudjuk, mitől szaba-
dultunk meg és Ki az, Aki ezentúl bennünk lakik. 
 Sok Isten-háza van Magyarországon, szép templomok és gyülekezeti termek, 
de Isten nem azokban, hanem a szívünkben kell, hogy lakozzon. Mi pedig de sok-
szor szeretnénk őt oda bezárni, de legalábbis vasárnap ottfelejteni, hogy a hétköz-
napjainkba ne szóljon bele. S aztán csodálkozunk, hogy nem mennek jól dolgaink. 
Mert nincs igazi megtisztulás. 
 Jézus azt mondja: „Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, 
hanem, ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert.” (Mt 15:11., Károli) 
 Érezzük, hogy égetnek a szavaink? 
Nem hiteles az életünk, mert másképp be-
szélünk egyházi közegben, mint a munka-
helyen, postán, vagy a boltban, ahol épp 
elénk tolakodtak. Nem a Krisztusnak jó il-
latja árad, hanem fertőzött a levegő körü-
löttünk. Van miért böjtölnünk! 
 

(folytatás az 5. oldalon) 



A böjt célja a megüresítés. 
 

 Annak érdekében, hogy megvalósul-
jon életünkben: „Neki növekednie kell, 
nekem pedig alábbszállanom” (Jn 3:30., 
Károli), az egónkat vissza kell szorítani. 
 A ma embere sokszor már a Terem-
tő helyébe képzeli magát. Tudatosan arra 
kell törekednünk, hogy meg ne feledkez-
zünk arról, mi teremtmények vagyunk.  
 

 Életünk akkor teljesedik ki, ha el tudjuk Pál apostol vallomását mondani: 
„Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus!” (Gal 2:20., Károli) Hogy ez be-
következhessék, böjtölésre van szükségünk. 
• Önvizsgálatra, 
• bűnbánatra, 
• lelkigyakorlatra, 
• csendességre. 
 

 Megüresítésre és feltöltődésre van szükségünk. Nemcsak böjtben, hanem 
minden napon! 
 

 De most ennek különösen is rendelt ideje 
van, amikor Krisztus negyven napos böjtjére em-
lékezünk. Kérjük Isten Szentlelkét, adja meg ne-
künk, hogy ne csak külsőségekben, hanem lelki-
ekben tudjunk böjtöt tartani. Hasznunkra fog vál-
ni egyénileg és közösségileg is! 
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