
T 
öbb kérdéssel karöltve a böjt, böjtölés 

kérdésköre is örökzöld témája reformá-

tus egyháztagjainknak. Évről évre 

ugyanazok a kérdések hangzanak el, szinte 

mindig csak azért, hogy elhangozzanak és nem 

azért, mert a Szentírás tiszta tanításához sze-

retné a kérdező igazítani saját gyakorlatát, val-

lásos életvitelét. Ez a kérdés, vagy ezek a kér-

dések a böjtről érdeklődnek, mit jelent, kell-e a 

reformátusoknak böjtölni, hogyan kell. Az a 

fontos legtöbbször, hogy melyik napon kell böj-

tölni, milyen ételt nem szabad enni, vagy talán 

még pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy mit 

szabad megenni. És néha az is felbukkan a 

kérdések között, hogy akkor milyen jutalmat 

várhatunk el Istentől a böjtölésünkért.  

Általánosan elfogadott az a nézet, hogy a mi 

egyházunkban nem kötelező böjtölni, de ez egy 

lehetőség. És mivel nem sokat tudunk hitvallá-

sainkból, református tanítások alapján a böjt-

ről, hamar és sokan átve-

szik a körülöttünk élő embe-

rek, egyházak gyakorlatát, így 

sok református keresztyén 

böjtje teljesen azonos módon 

és ugyanazon célokért törté-

nik, mint az ortodox egyház-

ban. A legismertebb célkitűzé-

sek között szerepel a bűnbo-

csánat, a lelki megtisztulás, az 

imádság megerősítése böjttel, 

de az sem ritka, amikor valaki 

méregteleníteni szeretné a 

szervezetét, az egészségéért 

hajlandó kevés időre változtat-

ni az étkezési szokásain.  

A böjt valóban nem kötelező, 

és valóban ajánlott minden 

keresztyénnek. Amit át kellene 

gondolni, az a böjt célja, mert 

böjtöl- ni céltalanul 

értelmetlen. 

Böjtölésünk-

nek pedig 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Gyülekezeti alkalmaink:  

 Istentisztelet szom-

bat este 18 óra. 

 Istentisztelet vasár-

nap 11 óra és délután 

1530 óra. 

 Bibliaóra csütörtök 

19 óra. 

 Vallásóra szombat 

14 óra. 

 Konfirmációi elő-

késztő szombaton 

15 és 16 óra.  

M i t  j e l e n t  a  b ö j t  

Mezőköbölkúti sorokMezőköbölkúti sorokMezőköbölkúti sorok   

2010. FEBRUÁR VI. évfolyam 2. szám /18/ 

BÖJT, BÖJTÖLÉS. A böjtölés, vagyis az ételtől-italtól rövidebb-hosszabb ideig való tartózkodás rendszerint az 

istentiszteleti és kultikus gyakorlattal kapcsolatos szokás volt, amelyet gyakran említ a Biblia. Az egyetlen böj-

töt, amelyről a mózesi törvény rendelkezik, a nagy engesztelési napkor tartották (3Móz 16,29.31; Jer 36,6). 

Böjtöltek rendkívüli alkalmakkor, pl. mikor az egész nép bűnbánatot tartott, vagy amikor valami fenyegető 

veszélyt akartak így elhárítani (1Sám 7,6). Jézus korában a szigorúan vallásos zsidók rendszeresen böjtöltek (Lk 

2,37; 18,12), s maga Jézus is böjtölt megkísértetésekor a pusztában (Mt 4,2). A gyülekezetek is böjtöltek rend-

kívüli alkalmakkor, amikor szükség volt a buzgó imádságra (Csel 13,2–3; 14,23). Jézus rámutat, hogy tanítvá-

nyai egykor majd böjtölni fognak, de nem parancsolta ezt meg (Mk 2,18–22). 

Böjtölésedet ne az emberek lássák,  

hanem Atyád. (Máté 6,18) 
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A II. Helvét Hitvallás 
XIV. fejezet • A bűnbánat és a megtérés (folytatás) 

 

3. Megvallja bűneit Istennek. 
 Ama tékozló fiú is, a farizeussal szembeállított evangéliumbeli 
vámszedő is igen alkalmas példát adott nekünk arra, hogyan 
valljuk meg bűneinket Isten előtt. Amaz így szólt: Atyám vét-
keztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, 
hogy a te fiadnak hívattassam; tégy engem olyanná, mint a te 
béreseid közül egy! – A vámszedő pedig még szemeit sem 
akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, ezt mond-
ván: Isten légy irgalmas nékem bűnösnek (Luk. 15:8 skk., 
18:13)! Nem is kételkedünk, hogy Isten kegyelmébe fogadta 
őket. Ugyanis János apostol azt mondja: Ha megvalljuk bűne-
inket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa azokat és meg-
tisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy 
nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt és az ő igéje nincsen mi-
bennünk (1 Ján. 1:9 sk.). 

Gyülekezetünk emlékkönyvében  
olvasható:  
 
Mezőköbölkúti születésű vagyok és mindig örvendek, 
ha eljöhetek valamelyik családtaggal. 
Itt megtelik a lelkem a mezőköbölkúti levegővel. 

özv. Fehér Jolán 
született Polgár Jolánka 

2006. június 11-én. 

sem célja, sem annak módja nem lehet 

más, mint amit Isten az Írásban jelent 

ki. Érdemes újra elolvasni és átgondolni 

az Ézsaiás próféta könyve 58 részének 

tanítását a böjtről. Azt is fel kell fedez-

zük, hogy a böjt Isten gyermekeinek 

életében önként történik és az, aki böj-

töl az nem sajnálja önmagát, hogy mi-

lyen nagy áldozatot kell hozzon, hanem 

hálás a lehetőségért, sőt, örömmel böj-

töl.  

A böjt nem öncél, hanem mindig eszköz, 

elsősorban az imádkozás segítőeszkö-

ze, hiszen aki úgy imádkozik, hogy köz-

ben hajlandó lemondani valamiről, an-

nak imádsága is erősebb lesz. Ide tarto-

zik a bűnbánat és a hitélet szinte min-

den kérdése. Lemondással, ideiglene-

sen nélkülözhető dolgok félretevésével 

nem csak időnk lesz több, hanem teljes 

szívvel oda tudunk fordulni a lelki dolga-

ink felé. Ez pedig lelki épülésünkre van.  

A böjt leegyszerűsítve lemondást jelent. 

Ételről, szórakozásról, munkáról, bármi 

másról. Annyira felgyorsult tempót diktál 

a világ, hogy ma már mindenki szinte éjt 

nappá téve tudna, némelyek meg is 

próbálnak, foglalatosságok keresni. 

Ezért egyik leggyakrabban emlegetett 

mondatunk manapság az, hogy nincs 

időnk. Amikor pedig valami halasztha-

tatlan fontosságú dolgunk akad, akkor 

ez az első kérdésünk: mikor tehetem 

meg, mit tudnék egy időre elhalasztani, 

esetleg lemondani róla, hogy a fonto-

sabbra sor kerüljön. Ez a kérdése min-

den istentiszteletnek, bibliaórának, napi 

csendességnek: fontosabb-e Isten dol-

ga, mint a napi feladatom. Melyiket ha-

gyom el? Azt, amelyik másodrendű.  

Aki pedig felfedezte már, hogy a földi 

kincseknél, és a földi dolgok legnagyobb 

részénél a lelki épülés fontosabb, a 

mennyei kincsek elsődlegesek, az az 

ember időt szán az istentiszteletre, a 

Biblia olvasására, az imádságra és 

mindezeket időnként böjtöléssel erősíti.  

(Folytatás az 1. oldalról) 

Gyertyafényes „Csendes éj…”, 2008 karácsonyán. 

Mezőköbölkúton minden ünnep gyermekeink ünnepe is. 

Ők készülnek legtöbbször szavalatokkal, énekekkel, az 

ünnephez illő szereppel, ők köszöntötték most is a 

megszületett Isten Fiát. Amíg ünnepeinken ott vannak 

gyermekeink, amíg a szülők készítik őket és jönnek ve-

lük a templomban, addig jó reménységünk van a jövőre 

nézve, Isten segítségével bízunk a megmaradásban.  



Imasarok 
Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk mi tenéked, hogy Te a Te szent Igédet  a Te 
szent Fiad, a  Jézus Krisztus által mi közöttünk elhintetted. Kérünk is téged, hogy a Te Szentlelked által 
olyanná tegyed a mi szívünket, hogy a Te szent Igéd minálunk kedves legyen, a mi szívünkben megmarad-
jon, gyökeret verjen, és békességes szenvedésben gyümölcsöt teremjen. Hogy a bűnt utálhassuk, és mibennünk 
a Te segítségeddel megfojthassuk és minden háborúságinkban a Te kegyelmességedben és segítségedben bíz-
hassunk . Azon a Te szent Fiad Jézus Krisztus által, ki veled is uralkodik a Szentlélek egyességében mind-
örökkön örökké. Ámen. 
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Imahét 2009 

Február közepén tartottuk tavaly az imahetet. Sajnos, ezúttal nem készültek fényképek. 

Képek nélkül is emlékezünk arra, hogy Isten igéjét hirdették estéről estére a következő 

lelkipásztorok: Kállay Csaba (Kolozsvár), Bíró János (Beszterce), Ledán István (Tacs), 

Jakab István (Galambod), Bányai Csaba (Retteg), Sikó Domokos (Mezősámsond). Az 

istentiszteleteken a prédikáció után a kórus énekelt, gyermekeink pedig egy-egy szava-

lattal köszöntötték a vendéget és örvendeztettek mindnyájunkat. A vendéglelkipásztoro-

kat varrottassal ajándékoztuk meg, külön köszönet a presbiterasszonyoknak, akik kivarr-

ták ezeket. És ugyancsak a presbiterasszonyok gondoskodtak a vacsoráról is.  

Templom és környéke 

A presbiterek 2009-ben 

is munkálkodtak azért, 

hogy a templom és az 

egyházhoz tartozó épüle-

tek, területek körül am-

ennyire lehet rend legyen. 

Sor került a harangozói 

kert kerítésének kicseré-

lésére, valamint a régi és 

az új templom közötti pa-

rókia kertjében is egy 

szakaszon kicserélték a 

dróthálót. A munkálato-

kat folytatni szükséges, a 

gyülekezeti tagok bekap-

csolódását is várjuk. A 

presbiterek tavalyi több 

napos munkájáért köszö-

netet mondunk.  

Közmunka 
Harmadik éve érvényben van az a határozat, hogy minden 18 évet betöltött egyháztag 
egy napi közmunkát vállaljon. Kevesen jöttek az elmúlt években a temetőre takarítani, 
vagy fát vágni. A többség csak elvárta, hogy rend legyen a templom körül.  
2010 január elsején a közgyűlés elfogadta határozatban, hogy mindenki egy napi köz-
munkára köteles, vagy kiválthatja 20 lejjel a közmunkanapot. Mindezzel önmagunkért 
cselekszünk, hiszen úgy feltételezzük, hogy senki nem szeretné, ha a temetőre nem tud-
nánk bemenni a gaztól, nem akarhatja senki azt, hogy a kerítéseink ledőljenek, a rendetlenség legyen úrrá egyházi 
ingatlanaink környékén. Úgy, amint saját udvarunkon fáradni és dolgozni szükséges a rendért, úgy tekintsünk gyüle-
kezeti tulajdonainkra is, ezek is sajátjaink, ezekért is áldozatot szükséges hozni. Bízunk abban, hogy amit együtt 
döntöttünk el év elején, azt együtt is tesszük, és meglesz a jó gyümölcse.  

  

Ha igazad van, 

megengedheted 

magadnak, hogy 

megőrizd a 

nyugalmad. Ha 

nincs igazad, nem 

engedheted meg, 

hogy elveszítsd. 

      Mahatma 

Gandhi  
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Istenem, add… 

 Falu Tamás 
 

Istenem, add, hogy jó legyek, 

ne üssek sohasem sebet, 

hulljon ölembe két kezem, 

mielőtt vélük vétkezem. 

Ne érezze élő, se holt, 

hogy késem szívükbe hatolt, 

alhassam át az éjszakát,  

ne keltsen fel sohase vád. 

Nőszövetségi találkozó Széken 
A Dési Református Egyházmegye Nőszövetségének 

Konferenciája április 25-én került megrendezésre 

Széken. Ezen alkalommal a mezőköbölkúti gyüleke-

zetet Kovács Cecília, Deák Reményke és Lakatos 

Tünde képviselték. Sor került az egyházmegyei el-

nökség megújítására, valamint a nőszövetségi kérdé-

sek megbeszélésére.  

Kirándulás 
 Május elsején kirándulni voltunk. Külföldi testvére-
ink támogatásával a költségek kevesebb, mint felét kellett 
fizesse minden résztvevő az iskolakiránduláson. Részt vet-
tek a kecsedi iskola 5-8 osztályos tanulói, valamint a köböl-
kúti kisiskolások. Moldvában látogattunk meg kolostorokat, 
valamint az Erdély-Moldva határán levő Drakula kastélyt.  

 Keresztelés 

Április 19-én keresztelésre került sor 

gyülekezetünkben Sajnos, egyre ritkább 

esemény, ezért is külön öröm. Annak is 

örvendünk, amikor második gyermeket 

vállal egy család, így volt ez most is, 

Nagy Sándor és Lakatos Zsuzsa hozták 

el kisebbi leányukat Angela Beátát Isten 

házába, ahol részesült a szent kereszt-

ség sákramentumában. Isten gazdag 

áldását kívánjuk mindkét gyermekük éle-

tére. Szülőknek, keresztszülőknek adjon 

az Úr bölcsességet, hitet és türelmet, 

hogy nevelni és irányítani tudják gyerme-

keik életét Isten akaratával egyezően.  


