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Egy®bk®nt pedig, testv®reim, k®r¿nk titeket, ®s int¿nk az Đr J®zus nev®ben, hogy amint tŖl¿nk tanult§tok, hogyan kell 

Istennek tetszŖ m·don ®lnetek - s amint ®ltek is -, ebben jussatok m®g elŖbbre. 
2
Hiszen tudj§tok: milyen 

rendelkez®seket adtunk nektek az Đr J®zus nev®ben. 
3
Az az Isten akarata, hogy megszentelŖdjetek: hogy tart·zkodjatok 

a par§znas§gt·l,
4
hogy mindenki szents®gben ®s tisztas§gban tudjon ®lni feles®g®vel, 

5
nem a k²v§ns§g szenved®ly®vel, 

mint a pog§nyok, akik nem ismerik az Istent;
6
®s hogy senki t¼lkap§sra ne vetemedj®k, ®s ne csalja meg testv®r®t 

semmif®le ¿gyben. Mert bossz¼t §ll az Đr mindezek®rt, ahogyan m§r elŖbb megmondtuk nektek, ®s bizonys§got is 

tett¿nk r·la. 
7
Mert nem tiszt§talans§gra h²vott el minket az Isten, hanem megszentelŖd®sre. 

8
Aki teh§t ezt megveti, az 

nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szentlelk®t is re§tok §rasztja. 

Kedves Testvéreim! 

Böjtölnek-e az evangélikusok? Ezt a kérdést az elmúlt héten is feltették nekem néhányan. Gondolom, az sem 

véletlen, hogy az Evangélikus Élet magazin e heti számában ugyanezen a címen találhatunk egy írást Szemerei 

János püspök úrtól, aki röviden az evangélikus hitvallásokból kiindulva keresi a választ a felvetett kérdésre.  

Mivel mai igénk, a lényegét tekintve éppen erről szól, tegyük fel mi is a kérdést: mit értünk böjt alatt? Van-e 

böjti gyakorlata az evangélikusoknak? Mi is a böjt tulajdonképpen?  

A Biblia sokszor említi a böjtölést. Még Jézus is böjtölt. Bibliai értelemben a böjt az étkezésről való lemondást 

jelenti részben, vagy egészben, meghatározott ideig. Bibliafordításunk sokszor úgy adja vissza: megtartóztatja 

magát. Az Ósz-ben gyakran kapcsolódik mellé, hogy aki böjtöl, zsákruhát vesz fel, és hamut szór a fejére. De ez 

csupán a dolog egyik fele. Az ennél sokkal lényegesebb kérdés, hogy ki- miért böjtöl? Ilyen szempontból viszont 

a Biblia lapjain is sokféle böjtről olvasunk: böjtöt hirdettek gyász idején, vagy a bűnbánat kifejezésére, esetleg 

különböző ünnepek alkalmával. De pl. rendszeresen böjtöltek a babiloni fogság idején meghatározott 

hónapokban. Az Újszövetségben is gyakran találkozunk a böjttel, Jézust többször is megkérdezik ezzel 

kapcsolatban, az evangéliumokból tudjuk azt is, hogy a farizeusok Jézus korában legalább heti egyszer, de 

inkább kétszer böjtöltek.  

És ott van Jézus böjtje, ami a mi böjti időszakunknak az előképe. Miután megkeresztelte őt János, a pusztába 

vonult, ahol 40 napon át nem evett. Azonban már ennek a negyven napos böjtnek is van előzménye az Ósz-ben. 

Nem is egy. Illés próféta böjtje, akinek egy angyal visz enni a pusztába, és ő annak az ®telnek az erej®vel ment 

negyven nap ®s negyven ®jjel az Isten hegy®ig. Mózes, amikor az új kőtáblákért megy fel, ugyanerre a hegyre, 

akkor: negyven nap és negyven éjjel volt ott az Úrnál. Kenyeret nem evett, vizet sem ivott, olvashatjuk, de az 

Isten közvetlen jelenlétében töltött idő azért speciálisnak számít, hiszen az ósz-i esetekben ez nem a saját 

döntésük volt, hanem Isten választotta ki, és hívta meg őket erre a böjtre. És azért Jézusnál se felejtsük el, hogy ő 

mégiscsak Isten fia. Ugyanakkor ezek a speciális böjtök nem kizárják, hanem inkább erősítik a böjt fontosságát, 

hiszen, ha még Jézusnak, a testté lett Istennek is szüksége volt böjtre a szolgálata megkezdéséhez, akkor a 

nyilvánvaló, hogy nekünk is fontos ez. De éppen Jézus az, aki megmagyarázza miért, és az ő szavai mondják el 

azt is, hogy mi a böjt igazi értelme. Amikor pedig te bºjtºlsz, kend meg a fejedet, ®s mosd meg az arcodat, hogy 

bºjtºl®sed ne az emberek l§ss§k, hanem Aty§d, aki rejtve van; ®s Aty§d, aki l§tja, ami titokban tºrt®nik, megfizet 

neked. 

Ebből láthatjuk, hogy Jézus korára a böjt egy magamutogatássá vált. Aki böjtölt hamut szórt a fejére, hogy 

mindenki lássa a böjtjét, hogy mindenki lássa, hogy ő milyen jó ember, ő mennyire jó kapcsolatban van Istennel. 

A reformáció korában a böjttel kapcsolatban éppen ezért mondják ki a hitvallásaink: a böjt nem érdemszerző 

cselekedet, mert ha az volna, akkor Krisztus megváltó munkájának jelentőségét csökkentené. Akkor inkább ne 

böjtöljünk.  

A baj az, hogy a böjttel kapcsolatban csak ez utóbbi mondat második fele maradt meg az evangélikus fejekben: 

ne böjtöljünk. Pedig nem erről van szó. Ahogyan elmondtam, a böjt fontos, de nem a magamutogató böjt, nem az 

önös érdekekből, fogyókúraként, az Istennél való bevágódásként, érdemszerzésként végzett böjt, hanem az olyan 

böjt, ami az Istennel való kapcsolatot teszi szorosabbá. Mai alapigénk Pál apostol 1. Thesszalonikaiakhoz írt 

leveléből éppen erről a böjtről beszél, az Istennek tetsző életről, és az ebben való növekedésről.  

 1Egy®bk®nt pedig, testv®reim, k®r¿nk titeket, ®s int¿nk az Đr J®zus nev®ben, hogy amint tŖl¿nk tanult§tok, 

hogyan kell Istennek tetszŖ m·don ®lnetek - s amint ®ltek is -, ebben jussatok m®g elŖbbre. 2Hiszen tudj§tok: 

milyen rendelkez®seket adtunk nektek az Đr J®zus nev®ben.  

Én egy kicsit sajnálom, hogy egészen pontosan nem tudjuk, hogy milyen rendelkezéseket adott nekik Pál, amikor 

néhány hónappal a levél megírása előtt Thesszalónikában járt és megalapította a keresztyén gyülekezetet, de 

azért a többi leveléből lehet sejteni. Ugyanebben az időben írja a filippikenek: 3Semmit ne tegyetek ºnz®sbŖl, se 

hi¼ dicsŖs®gv§gyb·l, hanem al§zattal k¿lºnbnek tarts§tok egym§st magatokn§l; 4®s senki se a maga haszn§t 

n®zze, hanem mindenki a m§sok®t is. 5Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus J®zusban is megvolt: 6mert Ŗ 

Isten form§j§ban l®v®n nem tekintette zs§km§nynak, hogy egyenlŖ Istennel, 7hanem meg¿res²tette ºnmag§t, 

szolgai form§t vett fel, emberekhez hasonl·v§ lett, ®s magatart§s§ban is embernek bizonyult; 8megal§zta mag§t, 

®s engedelmeskedett mindhal§lig, m®gpedig a kereszthal§lig.  



Az az indulat legyen bennünk, ami Jézusban is megvolt. Azt hiszem, hogy Pál Thesszolonikában is ezt hirdette.  

Mai alapigénk további részében pedig kiemel egy témát, amelyről valószínűleg csak érintőlegesen beszélhetett az 

alatt a három hét alatt, amit náluk töltött.  
3Az az Isten akarata, hogy megszentelŖdjetek: hogy tart·zkodjatok a par§znas§gt·l,4hogy mindenki szents®gben 

®s tisztas§gban tudjon ®lni feles®g®vel, 5nem a k²v§ns§g szenved®ly®vel, mint a pog§nyok, akik nem ismerik az 

Istent;6®s hogy senki t¼lkap§sra ne vetemedj®k, ®s ne csalja meg testv®r®t semmif®le ¿gyben. 

Hogy megértsük, miért olyan fontos kérdés ez, ahhoz tudnunk kell, hogy a görög-római világban az erotika, a 

testi szerelem megítélése mondjuk úgy eléggé liberális volt. Elég csak egy pillantást vetnünk a Pompeiben talált 

fürdők falfestményeire, szobraira, amelyeket csak 18-as karikával lehetne megnézni, úgy sem biztos, hogy 

érdemes, mert a testi szerelmet a maga valóságában ábrázolják, a közösülés részleteibe menően és nem csak férfi 

nő kapcsolatában, és nem csak férfi-férfi, nő-nő kapcsolatában, hanem akár még állatokat is bevonva. Amikor 

először szembesültem ezekkel a képekkel, akkor jöttem rá, hogy a görög mitológiai félig állat, félig ember 

ábrázolások honnan is származnak. Pál apostol, aki egy ennél sokkalta prűdebb világból érkezett Görögország 

területére, bizonyára olyan híreket kapott Timóteustól, akit elküldött Thesszoalonikába, hogy bizony a 

keresztyénné lettek számára sem egyértelmű, hogy mondjuk, ha elmegy egy fürdőbe, akkor ott meddig mehet el. 

Mert a világ legtermészetesebb dolga volt a prostitució, vagy éppen a fiatal fiukkal való összebújás, sőt, a görög-

római vallásból érkezők számára még a kultikus prostitúció is, ami azt jelentette, hogy nem csak lehet, hanem 

kell. Egy ilyen helyzetben hangzik: Az az Isten akarata, hogy megszentelŖdjetek: hogy tart·zkodjatok a 

par§znas§gt·l, mindenki szents®gben ®s tisztas§gban ®ljen  feles®g®vel.  

Pál aposotol egy olyan témában hirdet böjtöt, ami abban a korban, azon a vidéken bevett gyakorlat volt, és bár 

azt hiszem mi sem állunk jól-e téren, mégsem csupán erről kell beszélni. A Pál által említett tisztátalanság, nem 

csupán a szexuális bűnök tekintetében valósul meg. Ő a Thesszalónikaiaknak ebből kiindulva hívta fel a 

figyelmét: nem tiszt§talans§gra h²vott el minket az Isten, hanem megszentelŖd®sre, de vajon mi megtaláljuk-e 

magunkban azt, ami tisztátalanná tesz, ami bemocskol, amit – és ez a lényeg – elválaszt az Istentől.  

A böjt lényege, nem az ételektől való tartózkodásban van, hanem abban az önvizsgálatban, hogy belenézek a 

Lélek tükrébe, és megvizsgálom, hogy mi az, ami elválaszt az Istentől.  

Lehet ez a szexualitás, de lehet sok minden más is. Luther azt mondja: vizsgáld meg magad a tízparancsolat 

alapján: „nem voltál-e engedetlen, hűtelen, rest; nem bántottál-e meg valakit szóval, vagy tettel; nem loptál, nem 

mulasztottál, nem hanyagoltál-e el valamit és nem okoztál-e kárt valakinek?” 

Mondhatjuk azt, erre, amit a gazdag ifjú: mindezeket ifjúkoromtól megtartottam. De vajon tényleg így van ez? 

Vajon tényleg nincsen szükségem a böjtre.  

Testvérem vétkeztél. Hidd el! És most kimondom azt a két szót, amit senki nem szeret hallani, és mindenki azt 

mondja rá, már megint erről beszél a pap: Bűnös vagy! 

És, valóban, ha a Szentírás, ha Jézus szavai, a parancsolatokról mondott magyaráza alapján vizsgálom meg 

magamat, az életemet, akkor azt kell, mondanom, hogy semmi esélyem. Mert mit mond Jézus? Sokszor idéztem 

már a hegyi beszédet: „Hallottátok, hogy megmondtatott a régieknek: Ne ºlj! Mert aki ºl, m®lt· arra, hogy 

²t®lkezzenek felette. 22£n pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafi§ra, m®lt· arra, hogy ²t®lkezzenek 

felette, aki pedig azt mondja atyjafi§nak: Ostoba! - m®lt· a fŖtºrv®nysz®ki elj§r§sra; aki pedig azt mondja: 

Bolond! - m®lt· a gyehenna t¿z®re. Ezek alapján igaz Pál apostol állítása: nincs igaz ember egy sem. És valóban 

igaz amit mai alapigénkben is ír: bossz¼t §ll az Đr mindezek®rté  De,Pál azt is mondja: Isten azonban abban 

mutatta meg rajtunk a szeretet®t, hogy Krisztus m§r akkor meghalt ®rt¿nk, amikor bŤnºsºk voltunk. Mit jelent 

ez? Ez azt jelenti, hogy ha elismerem a bűnösségemet, ha elfogadom Isten felettem elmondott ítéletét, akkor 

rájövök arra, hogy Istenre szorulok, és értelmet nyer a golgotai kereszt, ahol Jézus azért halt meg, hogy nem 

nekem kelljen elszenvednem bűneim büntetését. Isten jogos bosszúja, őt érte.  

Szemerei püspök úr így foglalja össze írását: „Értelme és nagy értéke van annak is, amikor megszokott 

életrendünk egy fontos eleméről tudatosan lemondunk, és azt időszakosan nélkülözzük. Evangélikusként tudjuk, 

ez nem azért lényeges, hogy érdemeket szerezzünk, hanem azért, mert tudatosíthatja bennük azt, hogy Isten 

miként lát el bennünket folyamatosan kérésünk nélkül is annyiféle jóval, amelyet a napi rohanásban észre sem 

veszünk.” Annyival egészíteném ezt ki: hogy meglássuk az Isten halálig menő szeretetét az életünkben.  

Tegnap este Vince egyedül felállt az ágyában. Nagy volt az öröm, besereglettünk és néztük amint élvezi ezt a 

teljesen új helyzetet. Ugyanakkor a tapasztalat is megszólalt belőlem. Elkezdődött, most már több mindent elér, 

mostantól talán még jobban kell vigyázni rá, mert elindul egyedül a világba, és onnan föntről még nagyobbat 

lehet esni. Mi emberek azt gondoljuk, hogy már felálltunk és ahogy növekszünk, egyre több minden lehetségessé 

válik számunkra. És ez így is van. De vajon figyelünk-e rá, hogy megfelelő kapaszkodónk legyen, amikor 

elindulunk ebbe a világba? Mert lehet kapaszkodni az ágy szélébe ami nem mozdul el, lehet kapaszkodni a 

plüssmackóba, ami csak addig ad biztonságot, amíg el nem esünk, vagy kapaszkodhatunk Apa kezébe, aki együtt 

megy velünk, de megtart amikor elesnénk. A böjt ezt jelenti, lemondom a szabadságom egy bizonyos részéről, 

azért, hogy Isten kezét foghassam meg, és az ő kezében biztonságosan növekedhessem. 


