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volt a Jézussal beszélő ifj ú életében ah-
hoz, hogy kisodródjon az üdvösségre tö-
rekvés világából. Mint látjuk, nem csak 
az elkövetett bűn (teremtés-bűnbeesés), 
de a mulasztás is kizárhat Isten országá-
ból – magyarázza az unitárius lelkész. 
– Jézus egy érzékeny pontjára, gyenge-
ségére tapintott az előtte álló embertár-
sának. Az ifj ú azonban a jó tanács elle-
nére is úgy dönt, hogy inkább lemond az 
örök élet igényéről. Lehorgasztott fővel 
bár, de gyarlóságával együtt éli le életét. 
Mily nehéz a gyengeségektől megszaba-
dulni! (…)

Isten országában nem a bőségtől, az 
önképtől és bűneiktől, vétkeiktől eltelt 
emberek kapnak helyet, hanem azok, 
akiknek lelkében van még hely a titokza-
tosan szép tanításokra, akik nyitottak a 
jellembeli fejlődés lehetőségei előtt.

Nem csak egyvalami, sok minden 
hiányzik még belőlünk e nagyheti, bűn-
bánati időben! Húsvét arra való, hogy 
rávilágítson lelki életünk »fogyatkozá-
saira«. Meglehet, hogy jól megy sorunk: 
köztiszteletnek örvendünk, megbecsül-
nek, jól szituáltak vagyunk, és még az 
öröklét kérdésköre is foglalkoztat ben-
nünket... Ezek azonban nem jelentik 
azt, hogy éljük is a teljességet, és hogy 

harmonikusan kapcsolódunk környeze-
tünkbe. Isten mindig képes rávilágítani 
egy-egy árnyoldalunkra. Ebből tanul-
nunk kellene.

Legyünk tudatában annak, hogy eré-
nyeink mellett vannak gyarlóságaink, 
hiányosságaink, fogyatkozásaink is. 
Küzdjünk ellenük!”

Pálfordulás a böjti időszakban

„Egyik kedvenc regényem cselekmé-
nyének meghatározó jelenetében egy 
fegyenc megszökik a börtönből, és bo-
lyongása során egy plébániára kérez-
kedik be éjszakára. Hajnalban köszö-
nés nélkül távozik, és magával viszi a 
kegytárgyakat. A rendőrök elfogják, 
visszaviszik a lelkészhez, és meglepőd-
nek, amikor azt állítja, hogy ő maga 
adta oda neki azokat. Így aztán szaba-
don engedik. De ez az esemény döntő 
módon megváltoztatja a főszereplő éle-
tét. Az egykori fegyencből nemes lelkű, 
jóságos ember lesz. A régi cimborák 
megpróbálják még rosszra csábítani, ő 
azonban ezt mondja: Nem tehetem, az 
életem már nem az enyém, másnak tar-
tozom vele” – emlékeztet Papp Noémi 
Melinda, a marosvásárhelyi evangéli-
kus-lutheránus gyülekezet lelkésze.

Majd így folytatja: „A böjti időszak 
csendes percei, de különösképpen a 

nagyhét eseményei pontosan ezt a pál-
fordulást kellene munkálják életünk-
ben. A bűnbánat lehetőségei ezek az 

alkalmak, amikor a keresztyén ember 
ismét rácsodálkozik arra, hogy mit tett 
érte Isten, milyen nagy árat fi zetett 
azért, hogy nekünk életünk és üdvössé-
günk legyen.

Látjuk, hogy az utolsó vacsora előtt 
miként mossa meg Jézus a tanítványok 
lábát, miként próbálja jobb döntésre 
bírni Júdást, mennyire létszükséglet 
számára az Istennel való szoros kapcso-
lat ahhoz, hogy erőt merítsen a rá váró 
történések elszenvedéséhez, milyen 
mélységes alázattal hordozza a fájdal-
mat, és utolsó gondolatai is a megbo-
csátásról és a mások felé irányuló sze-
retetről szólnak.

Ha őszintén szembenézünk életünk-
kel, inkább a megfutamodó, gyáva Pé-
ter, az áruló Júdás, a maguk érdekét, 
pozícióját féltő főpapok, a lelkiismeretét 
elhallgattató Pilátus magatartásának 
vonásai érhetők tetten mindennapi meg-
nyilvánulásainkban.

Valahányszor végigkísérjük Jézus 
Krisztust életének ezen állomásain, egy-
re inkább rádöbbenünk, hogy a magunk 
élete milyen messze van a krisztusi ma-
gatartástól, mennyire megfogyatkozott 
türelmünk, szeretetünk, együttérzésünk 
a körülöttünk lévőkkel szemben.

Nagyhét van. A kérdés mindig ugyan-
az marad. Krisztus értünk való áldozata 
bír-e olyan jelentőséggel, hogy megvál-
toztassa életünket? Úgy, ahogy a könyv-
béli pap cselekedete megváltoztatta a 
fegyencét?”

Házassági böjt
Hogyan kezelhetők a házasságon 
belüli konfliktusok, avagy házas-
sági böjt címmel tartott tájékoztató 
jellegű előadásokat márciusban a 
homoródszentmártoni Dávid Ferenc 
Ifjúsági Házban a Magyar Unitá-
rius Egyház (MUE). Tőkés-Bencze 
Zsuzsánna gyergyószentmiklósi, 
Újvárosi Katalin székelymuzsnai, 
valamint Major László datki uni-
tárius lelkész a házasságon belüli 
konfliktusok feloldásának lehető-
ségéről beszélt. Tapasztalataikról 
Székely Kinga Réka lelkészt, a MUE 
hitéleti és missziói előadó-tanácso-
sát kérdeztük.
–  Az előadókat nem érte megle-
petésként, hogy az előadásokat 
többnyire női hallgatók tisztelték 
meg jelenlétükkel, mert maguk is 
tisztában vannak azzal az egész 
székely társadalmat érintő ténnyel, 
hogy az élet lelki oldalának ápolá-
sával a nők sokkal többet foglalkoz-
nak, mint a férfiak. A székely férfi 
nehezen beszél érzéseiről, s ennél is 
nehezebben osztja meg véleményét 
és érzéseit a házasságáról.

A test megtisztul, 
a lélek megerősödik

A böjt a testi élvezetek megvonását 
jelenti, és azt a célt szolgálja, hogy 
a test megtisztuljon és a lélek meg-
erősödjön. A böjtöt a felnőtt vallásos 
ember önszántából teszi meg, mert 
tudja, hogy az a javát szolgálja. A 
házasságon belüli böjt azonban mu-
száj-böjt, a házastársak egymástól 
vonják meg szeretetüket, gondos-
kodásukat, és ez nem tesz jót sem a 
testnek, sem a léleknek. A házassági 
böjtből mihamarabb szabadulni kell, 
és vissza kell állítani azt a légkört, 
amelyben mind a férj, mind a feleség 
szeretve és értékelve érzi magát.
Egy dolgot nagyon világosan kell 
látnia minden házasságban élőnek. 
A házasságot ápolni kell, ha azt 
akarjuk, hogy erős legyen. Ha azt 
akarjuk, hogy megtartson, hogy 
termést hozzon, meg kell adni neki 
a táplálékot, vagyis kell gondoz-
ni, ápolni. Sokan azt gondolják, 
hogy a templomi hűségeskü után a 
házasság önműködő gépezet lesz, 
valójában a mézeshetek lejárta után 
jön el a felelős jelenlét ideje.
Házasságban azért élünk, mert 
ennél jobbat ember még fel nem 
talált; Istennek – az emberi élet után 
– ennél szebb ajándéka nincs.
Az előadók és a részvevők mege-
gyeztek abban, hogy bár a székely 
közösségi hagyományokban ilyen 
elnevezésű tevékenység, hogy 
házasságápolás nem létezik, mégis 
eleink is tudták, hogy erős és bol-
dog családokat csakis olyan párok 
tudtak megvalósítani, akik boldog 
házasságban éltek. És bár dédszü-
leink nem ismerték ezt a kifejezést, 
hogy házasságápolás, azt azért 
mind tudták, hogy a megelégedett 
házasemberek azok, akiknek otthon 
a felesége hízelkedni tud szóval, 
étellel, érintéssel, és a megelége-
dett asszonyok azok, akiket a férjük 
megtisztel a kassza kezelésével, a 
vásárból hozott szép szoknyával és 
bátor öleléssel.

Boldog, aki-
nek bűne meg 
van bocsátva, 
akinek be 
van födve a 
gonoszsága... 
(Zsolt 32,1)

Csókkal árulni el az Emberfiát
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Papp Noémi Melinda: „Krisztus értünk való áldozata bír-e olyan jelentőséggel, hogy megváltoztassa életünket?




