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MIÉRT BÖJTÖLÜNK? 
 

„Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a 

vőlegény, és akkor böjtölni fognak.” Máté 9,14-15     Olvasmány: JerSir 2 
 

Akkor most van-e református böjt? Jézus tanítványai nem böjtölnek? Mit tanít Jézus, amikor megkérdezik őt 

erről? Hagyományainkban – mivel konkrét szabály nem kapcsolódik hozzá – nehezebb meghatározni a böjt 

fogalmát, mégis fontos figyelmeztetés, hogy egyházi rendünknek mégis része a böjt. Jézus is tanít erről, nem 

fűz hozzá tiltást, sőt kifejezetten említ is olyan helyzetet, amikor elérkezik a böjt ideje a tanítványok 

közösségének életében is. 

Mi a lényeg? A böjtről szólva Jézus a gyász fogalmát hívja segítségül. Bizony, szoros rokonságban van e 

kettő. A böjti magatartás – régen is, ma is – arra utal, hogy valamiféle szomorúság van az ember lelkén. Persze 

nem kimondottan földi értelemben, hanem sokkal inkább lelki megszomorodás. A böjt fogalmát református 

szóhasználatunkban a bűnbánat gondolatához tudjuk talán leginkább kötni: amikor Isten előtt látjuk elesett 

valóságunkat, s ennek bizonyos tehetetlenségében fájdalom jár át bennünket. 

Van ideje? Az előzőekből következik, hogy – Jézus szavaival élve – amikor elvétetik a vőlegény, akkor 

érkezik el a böjt életünkbe. A Jézus jelenlétének hiányát megérző tanítvány böjtöl. Lehet böjt alkalma, amikor 

elvétetik a békesség a szívedből. Amikor feszültségekkel teli légkör vesz körül, amikor összecsapnak a fejed 

fölött a hullámok, csöndesedj el és tarts böjtöt. Böjt az is, amikor az egészség vétetik el – ezt még fizikailag is 

átéli az ember. Amikor elvétetik erő, egészség, rászorulsz az áldott Orvosra, keresd őt. Amikor Jézus áldó 

jelenlétének a hiányától szenvedsz, a sikertelenség, szerencsétlen helyzetek között őrlődsz, legyen hited 

erősebben Istenre figyelni! 

Van eredménye? Igazán ez különbözteti meg a farizeusok szokásától: mi azért böjtölünk, mert tudjuk, hogy 

azon keresztül újra elkérhetjük Isten jelenlétét. Nem kiérdemelni akarjuk azt, hanem tudjuk, hogy a böjt révén 

jobban Istenre hangolódva ismét elnyerjük a vele való kapcsolat megerősítő áldásait. Az ő erejével töltekezünk 

fel, hozzá kapcsolódva kikerülünk a hiány, a gyász állapotából, a bűnből és nyomorúságból, és újra helyünkre 

állhatunk. Ámen. 
HIRDETÉSEK 

1. Isten iránti hálaadással élhettünk ma az Úr asztalának javaival. Köszönjük a szent jegyek 

adományozását testvéreinknek! 

2. Halottunk van. 72 éves korában elhunyt Veszeli Ferencné sz. Treszka Ilona, aki Gyúrón, a Petőfi 

út 37. szám alatt lakott. Temetése március 1-jén, kedden 15 órakor lesz a kuldói temetőben. Isten 

vigasztalását kérjük a gyászolók életére! 

2. Alkalmaink:  

Szerdán 18 órakor folytatódik a Bibliakör sorozata. (1 Tim 2,8-15) 

Csütörtökön17 órakor Házi Istentiszteletet tartunk Tordason, Bartha Istvánné testvérünknél. 

Pénteken 18.30-kor konfirmációs előkészítőt tartunk. 

Vasárnap 9 órakor gyermekistentisztelet 

Vasárnap 10 órakor közösségi istentiszteletünk lesz, melyet szeretetvendégség követ. Köszönjük a 

felajánlásokat és a segítséget! 

Vasárnapi alkalmunk ún. Bibliavasárnap is egyben. Jövő vasárnapi perselyadományunkkal a 

bibliakiadást segítjük. 

3. Folytatódik az egyházmegyei presbiterképzés – nem csak presbitereknek! Ma délutáni alkalom: 

15 órakor Rácalmáson, a Jankovich kúria előadótermében. Téma: Az Ószövetség; előadó: Dr. 

Zsengellér József.  

4. Megérkezett a Csendes Percek bibliaolvasó vezérfonal következő (március-április) száma. Kérjük 

az érdeklődőket, keressék. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


