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Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, 
hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondon néktek, elvették jutalmukat. Te pedig 

mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg; Hogy ne az emberek lássák 
böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.

	 	 	 	 	 																										 										Mt.	6,	16-18

Kedves Testvéreim!
A böjt időszakába léptünk. Hat böjti 
vasárnapon át van lehetőségünk készül-
ni Krisztus feltámadásának ünnepére, 
a Húsvétra. Szeretném arra hívni a 
Testvéreket, hogy a mai istentiszteleten 
szenteljünk egy kis figyelmet a keresz-
tyén tanítás kevésbé ismert és ennek 
következtében gyakran félreismert 
vagy félreértelmezett témájának, a böjt-
nek. Valaha az Egyház életében nagy 
jelentőséggel bírt és fontos volt a böjt, 
egészen annyira, hogy nemcsak  egyéni

böjt létezett. Válságos időkben és az 
egyházra nézve siralmas körülmények 
közepette hajdan nyilvános böjtöket 
tartottak. Visszatartóztatták magukat 
teljesen az eledeltől egészen estig. Ezt 
az egész időt buzgó könyörgésekre, 
istentiszteletre és bűnbánatra fordítot-
ták. Kevésbé különböztek ezek a gyá-
szolástól – mondja a Második helvét 
hitvallás. Sőt azt is ajánlja az Egy-
háznak, hogy nehéz körülményei között 
most is böjtöljön.
Szimbolikus  könyvünk  tanításának el-
lenére köreinkben gyakran hallani azt az 
eléggé radikális nézetet, hogy mi nem 
böjtölünk – ezt meghagyjuk a római ka-

tolikus és ortodox Testvéreknek. Mi 
reformátusok csak lelki böjtöt tar-
tunk. Valóban, a Biblia elítéli a csak a 
külsőségekben megmutatkozó és az 
ezekben ki is merülő böjtöt. Nyilván 
nem lehet kedves Istennek az olyan 
böjt, ami csupán  hatásos  fogyókúrás  
módszert jelent. A böjt lényege nem az, 
hogy bizonyos időszakban nem eszek 
bizonyos ételeket, vagy az,  hogy böjt-
ben naponta csak egyszer eszem, de ak-
kor aztán teleeszem magam.
Mindkét  felolvasott  Ige arra világít  rá

és azt mondja el, hogy milyen a helytelen 
módon értelmezett böjt (Ézs. 58).
Az ézsaiási Ige azt írja, hogy Isten népe 
meg akarja ismerni az Úr útjait, közel 
akar lenni Istenhez. Akkor tehát minden 
rendben van! Milyen bűnt kell mégis 
Ézsaiásnak harsogó hangon ráolvas-
nia Jákób házára? Isten népe betartja 
az előírásokat, a parancsolatokat és 
törvényeket, de nem tudatosítja azt, 
hogy ez nem elég.
Valami fontos még hiányzik. Ha nem 
is hagyják el Isten törvényét, még-
sem cselekszik azokat egész szívvel. 
A külsőségekkel azt mutatják, hogy ők 
különlegesek azáltal, hogy Istenhez tar-



toznak, de életük többi területén, például 
a felebaráttal való bánásmódjukban ez 
nem nyilvánul meg. Korunk nyelvére 
lefordítva ezt így fogalmazhatnánk meg: 
Ha nem félnék attól, hogy más esetleg 
megszól, még a külsőségeket is elhagy-
nám. Miért nem elég Istennek az, hogy 
megvonom magamtól a létfontosságú 
ételt, még jól is  essen, hogy  koplal-
hatok? 
Ézsaiás azért kiált, mert Isten népe nem 
tölti be Isten népének szerepét. Csak 
eggyé válnak azok közül a népek közül, 
akik keresik Istent, közel akarnak lenni 
hozzá, de valahogyan a cselekedeteik 
mégsem viszik őket közel Istenhez, sőt 
inkább növelik a nép és Isten között lévő 
távolságot. A böjt nem lehet egyenlővé 
téve a képmutatással, hanem őszintének, 
szívből jövőnek kell lennie, mert Istent 
nem lehet megtéveszteni.
Máté evangéliumában Jézus az akkori 
böjtölési gyakorlatot ítéli el. A böjt 
nemcsak az ételmennyiség jelentős 
csökkentésében nyilvánult meg, hanem 
abban is, hogy a böjtöt tartó hamut 
szórt a fejére, nem mosakodott és nem 
kente meg a testét olajjal, valamint hogy 
zsákszerű böjti ruhát hordott. A későbbi 
gyakorlat ugyan annyit enyhített ezen 
az előíráson, hogy nem az egész testre 
vonatkozott a mosakodási tilalom - az 
arcot, a kezeket és a lábakat szabad 
volt megmosni, de ezzel együtt világos, 
hogy mi az, amit Jézus kritizál. Az em-
ber számára ne a másik ember jótetszése 
vagy elismerése legyen a fontos. Ha 
nem társul a külsőségekhez imádság és 
bűnbánat, akkor a böjt csupán színjáték 
marad.

Letudom, a kötelességemet, mert 
a tradíció kötelez, de igazából nem 
kötődöm Istenhez. Nem eszem eleget, 
mert böjt van. Sanyargatom magam, de 
nem azért, mert le akarok mondani va-
lami létfontosságúról, és helyette Isten 
felé akarom irányítani a figyelmemet, 
hanem azért, hogy alkalomadtán, ha 
valami nem sikerül úgy ahogy eltervez-
tem, majd Isten szemébe vághassam, 
hogy én mi mindent tettem érte, Ő meg 
arra sem volt hajlandó, hogy ebben a 
fontos dologban segítsen. Hát erre volt 
jó a negyven nap koplalás? Megtettem, 
mindent, amit a törvény kívánt, csak 
valahogyan a szívem maradt érintetlen.
Nagyon fontos Testvéreim, hogy szem 
előtt tartsuk, hogy a böjt nem üzletkötés 
Istennel! Hogyan akarok én üzletet köt-
ni Azzal, Akitől mindent ajándékba kap-
tam, amim csak van? Ha az embereknél 
működik is az „adok, hogy adj” elv, 
Istennél nem. Aki ilyen szándékkal 
böjtöl, az nem értette meg a böjt célját 
és lényegét. Ha nincs a böjtnek lelki hát-
tere, nem ér az egész semmit! Ha pont a 
lényeget, Istent kihagyom a böjtömből, 
akkor csak fölösleges önkínzás az 
egész.
A Második helvét hitvallás gyönyörűen 
elénk adja, hogy a böjthöz alázatos lélek 
is kell: Minden böjtölésnek szabad, 
kész és valósággal alázatos lélekből 
kell származni, nem pedig az emberek 
tetszésének vagy kegyének megnyerése 
céljából, még kevésbé azért, hogy azok 
által az ember megigazulást akarjon 
kiérdemelni. Böjtöljön kiki azért, hogy a 
testiséget féken tartsa és annál buzgób-
ban szolgáljon Istennek.
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Testvéreim! Mostanáig arról volt szó, 
hogy mi nem a böjt és hogy a valódi 
böjtből az ember lelke sem marad ki. 
Most szeretnék még pár szót mondani a 
böjt céljáról. 
Ha a böjt emberi oldalát nézem, ak-
kor azt lehet elmondani, hogy a böjt 
arra való, hogy megismerjem saját 
akaraterőm határait és megtudjam azt, 
hogy mi mindent vagyok képes odaadni 
Istennek, ami számomra fontos. A böjtöt 
tartó ember általában a létfontosságú 
ételről mond le. Jézus arra tanít minket, 
hogy a szegényekben, a nyomorultak-
ban, az éhezőkben, a rászorulókban Őt 
szolgáljuk. Így függ össze a böjt az-
zal, hogy a keresztyén ember odaadja 
azt az ételt, amiről lemondott, a rá-
szorulóknak. 
A böjtben azonban nemcsak az ételről 
lehet lemondani. Ami nagyon fon-
tossá válik az életünkben, az könnyen 
akár a bálványunkká is válhat. A böjt 
lehetőséget nyújt arra, hogy lemondjak 
egy időre erről a számomra fontossá 
vált dologról és megvizsgáljam, hogy 
még mindig Isten van-e első helyen az 
életemben.
Arra is való a böjt, hogy Isten felé és 
a felebarátom felé a dolgaimat rendez-
zem, hogy bűnbánatot tartsak és hogy 
észre vegyem, hogy mi az, ami zavart 
okoz Istennel és felebarátommal való 
kapcsolatomban.
Mivel az időm nagy része nem evésre 
vagy ételkészítésre megy el – gyakorló 
szakácsok nyilván tudják, hogy egy-egy 
étellel mennyit kell dolgozni – így ezt a 
fennmaradó időt arra fordíthatom, hogy 
Isten dolgaival  foglalkozzam,  hogy  i-

mádkozzam. Minden kapcsolatot ápol-
ni kell, különben elsorvad. Nem elég, 
hogy Isten szava elhívott és most már 
az Övé vagyok. Ha nincs Vele további 
kapcsolatom, ha nem imádkozom, nem 
fogok bírni ellenállni a kísértéseknek. 
Márpedig a világ ura, a Sátán naponta 
rengetegféleképpen bosszant és nyo-
morgat bennünket. Viszályt szít, szere-
tetlenséget, irigységet, olyan dolgokra 
bíztat, amikbe belebukhatunk, igyekszik 
számunkra lehetetlenné tenni a normális 
élet lehetőségét. Ha nincs szoros kap-
csolatunk Istennel, nem tudjuk vissza-
verni a támadásait. 
Jézus is mielőtt elkezdte volna a 
megváltás munkáját, negyven napos 
böjtöt tartott. Szüksége volt arra, hogy 
felkészüljön arra az útra, aminek a végén 
a kereszthalál várta (Mt. 4). És arra is 
szüksége  volt, hogy megerősödést  
nyerjen imádság által. Szüksége volt 
erre az Atyával való legbensőségesebb 
közösségre. Így készült fel az elfogatása 
előtti estén a Gecsemáné-kertben arra, 
hogy feláldozza magát az ember bűnéért 
(Mt. 26,36-46). Jézus a kereszten mind-
nyájunkért imádkozott, mindnyájunkért 
éhezett és szomjazott, mindnyájunkért 
volt mezítelen, elhagyatott és minden-
ki által megvetett. Elénk adta életében 
és haldoklásában is az őszinte böjt, 
az imádság és az alamizsna példáját. 
Kövessük hát Őt! 

	 	 	 	 Ámen
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Hogy s mint?!... 

Mondj	valamit	magadról.	Honnan	jöt-
tél	és	mi	járatban	vagy	Prágában? 
Pest mellől származom, Tura községből. 
Tudtam, hogy itt van a legjobb hár-
fatanár, akihez jöhetek – így jöttem. 
Amikor elsős voltam a Zeneakadémián, 
Jana Boušková koncertet adott Magya-
rországon. Koncertje után személyesen 
gratuláltam neki, és megkérdeztem, 
hogy van-e mód arra, hogy nála tanul-
jak. Nagyon barátságos volt – azon-
nal megadta a címét, elérhetőségeit. A 
lehetőséggel nem éltem azonnal. Csak 
később pályáztam meg az ERASMUS 
ösztöndíjat, ami összejött. Így kerültem 
Prágába. 
…és	miért	pont	Prága?
Azért Prága, mert Jana Boušková csak 
Prágában tanít...
Hogy	érzed	magad	Prágában?
Nagyon jól!
Ha	volt	ilyen,	mi	az,	ami	pozitív	értelem-
ben	meglepett?
Az, amikor megtudtam, hogy mennyi 
magyar él itt. Mielőtt ezt megtudtam 
volna, csak lézengtem a városban a 
kimerítő próbák után. Társaság nélkül 
eléggé le voltam törve… Szóval nagy 
fellélegzés volt magyarokkal találkozni.
Ha	volt	ilyen,	mi	az,	ami		negatív		érte-
lemben	meglepett?
Ilyenre nem emlékszem, vagy amire em-
lékszem, az túl személyes és így utólag 
eleggé jelentéktelennek tűnik.

Anyaországi	 ma-
gyarként	 hogy	 lá-
tod	 a	 Prágai	 ma-
gyarság	 helyzetét?	
Milyenek	 a	 tapasz-
talataid  az  itt  élő 

határon	túli	magyarokkal?
Megfigyeltem, hogy az itteni magyarok 
között szinte mindenki egyéniség. Min-
denki valamiért van itt. Úgy érzem itt 
senki sem visszahúzódó, sőt úgy érzem, 
hogy  személyesen felém is mindenki 
nyitott. Nagyon jó kis „csapat” van itt. 
Mindenki teszi a dolgát. ...itt szinte job-
ban érzem magam, mint otthon.
Hogyhogy?
Talán otthon nincs olyan baráti köröm, 
amivel leülhetnék. Teljesen más szerep-
ben érzem magam itt, mint az engem 
otthon körülvevő emberek között. 
Másrészt itt több a közös pont az em-
berekkel – egy ilyen nagyon erős közös 
pont például a néptánc. 
Visszatérve arra, hogy itt mindenki 
egyéniség: itt sokkal több ember tart 
tükröt nekem – sokkal több ember iga-
zolja vissza, hogy lát engem.  Mivel   
otthon kisebb körben mozgó ember 
vagyok, ez nagyon érdekes számomra 
és egyben nagyon fontos is nekem.
Ha lehetőséged lenne egy asztal mellé 
ülni	 az	 összes	 Prágai	 magyarral,	 mit	
mondanál	nekik?
Tulajdonképpen már volt is ehhez ha-
sonló lehetőség – amikor sok ember-
rel ültem egy asztalnál. Megkérdezték, 
hogy érzem magam. A válaszom az 
volt: „Nagyon jól.”. És mindent meg 
fogok tenni azért hogy a prágai magyar 
közösséggel az ösztöndíj letelte után  is
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Beszélgetés Brecz Annamáriával, 
a Budapesti Liszt Ferenc 

Zeneakadémia végzős 
hallgatójával,  

gyülekezetünk új tagjával







tartsam a kapcsolatot. 
Katolikusként	hogy	érzed	magad	a	Re-
formátus	gyülekezetben?
Jól érzem magam. Mint katolikusnak, 
eléggé hiányzik az Áldozás. Jártam 
angol misékre is – ezeket viszont nem 
éreztem annyira személyesnek. Így 
döntöttem a reformátusok mellett.
Hogy	is	van	ez	a	hárfázással?	Minden	
próbára	viszed	a	saját	hárfádat?
Nincs saját hárfám… A hárfavásárlást 
nem sok ember engedheti meg magának. 
Egy nem „koncerthárfa” (tehát gyakor-
ló, ún. „oroszhárfa”) kétmillió Forintba 
(kb. kétszázezer Cseh korona) kerül. 
Szóval gyűjtögetek….
„Piano”,	vagy	„Forte”?
Is-is. Egy dolog hoz ki a sodromból, 
illetve kettő: az emberi hülyeség és az 
őszintétlenség. Ezen  dühöngök.  Bár  i-
gazán csak akkor olvasok be  az  embe-

reknek, ha többször hoznak ki a sodrom-
ból. Amúgy meg piano. Igyekszem böl-
csen hallgatni. Erdélyi típus vagyok…
„Allegro”,	vagy	„Largo”	?
Is-is. Inkább többször Largo – lassúbb 
vagyok. De ha nagy öröm ér, akkor hi-
hetetlenül gyorsan le kell adnom az e-
nergiát. 
...az ember sokszor at az utat választja, 
amely látszólag könnyebb… De aztán 
rájön, hogy mégis az a nehezebb.
Na	ezt	nem	egészen	értem.
…ködös kérdésre ködös válasz!
Mi	a	kedvenc...
Amolyan házias típus vagyok. Nekem 
az esik jól, ha főzhetek, vagy motosz-
kálhatok a kertben. Igazából nagyszüle-
im kertjében éreztem jól magam
Kívánom,	hogy	megtaláld	a	helyed!	És	
köszönöm	a	beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget!
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Gyülekezeti
Alkalmak:

hogy befogod a szád.” 
																																						Albert	Einstein

A gyülekezetben 
történt:
– Ft. Erdélyi Géza, Egy- 
házunk püspöke április 
25-27-re   jelezte   gyüle-

kezetünk meglátogatását.
– A gyülekezet presbitériuma levélben 
fordult a Szlovákiai Református Keresz-
tény Egyház Zsinati Tanácsához, mely-
ben kérelmezi az egyház alkotmányának 
módosítását. A presbitérium azt szeretné 
elérni, hogy az anyaegyház határozza 
meg a „missziós” gyülekezet fogalmát, 
jogosultságait, és szerepkörét az egyház 
gyülekezeteinek kötelékében. A Zsinati 
Tanács március 8-án fog ülésezni.

Életének 80. évében, elhunyt Tom Lan-
tos, zsidó származású amerikai demokra-
ta politikus. A Budapesti születésű Lan-
tos kétszer szökött meg munkatáborból, 
majd egy Raoul Wallenberg svéd diplo-
mata által védettnek nyilvánított házban 
vészelte át a második világháború bor-
zalmait.
Tom Lantos halálával egy kitűnő poli-
tikai meglátású – hatalmas politikai 
befolyással bíró egyéniséget vesztett a 
magyar nemzet. A politikus az amerikai 
képviselőház külügyi bizottságának el-
nökeként lobbizott a kisebbségi magya-
rok jogaiért is, és a szlovákiai magyar 
kisebbséget érintő politikai fejlemények 
ügyében is többször szót emelt. 

Istentiszteletek:	
Vasárnaponként 16.00-tól a gyülekezet 
Klimentská utcai gyülekezeti termében 
(Klimentská 18, Prága 1) vagy az „U 
Klimenta” templomban.
A	 február 24-i istentisztelet keretében 
úrvacsoraosztásra kerül sor. Ugyan-
ezen alkalmon kerül sor Leiveber Fülöp 
megkeresztelésére.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően, 
kb. 17.00-tól.
Énekkari próbák: Szerda esténként 
18.00-tól, a Teológián (Černá 9, Prága 
1), az 5.emeleten vagy a kápolnában 
– vagy megegyezés szerint. Rendkívüli 
próba:	 március 2-án, az istentisztelet 
után. (korus@refnet.cz)

„Ha életedben a sikert 
A-nak vesszük, akkor 
A=X+Y+Z. X a munka, 
Y a  játék, a  Z  pedig az,  

Gyászhír:

– A gyülekezet énekkara április 8-ára 
tervezte be koncertjét. A megközelítőleg 
egy órás előadásnak a Prágai Magyar 
Kultúrális Intézet ad helyet. Kérjük a 
gyülekezeti tagokat, értesítsék erről az 
eseményről barátaikat, ismerőseiket. A 
bizonyságtételen túl ez az alkalom egy-
fajta nyitást is jelenthet a tágabb prágai 
magyarság felé. 


