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SZABÓ ALADÁR:  MILYEN AZ ISTENNEK TETSZŐ BÖJT?

„Avagy ilyen-é a böjt, melyet én parancsoltam, hogy napestig az ember 
gyötörje a lelkét, mint a káka lehajtsa az ő fejét vagy hogy zsákot és hamvat 
terítsen maga alá? Ezt nevezed-e böjtnek és az Úr előtt kedves napnak? Avagy
inkább nem ez-e a böjt, melyet én választottam, hogy a gonoszságnak köteleit 
eloldjad, megoldjad a terhes igákat és szabadon bocsássad az elnyomottakat, 
és hogy minden igát elszaggassatok. Avagy nem ez –e, hogy az éhezőnek megszegd 
a te kenyeredet és a szegény bujdosókat bevigyed házadba? Mikor mezítelent látsz,
megruházzad? Akkor feltámad, mint a hajnal a te világosságod és a te ékességed
mindjárt kivirágzik és a te igazságod előtted megyen; az Úrnak dicsősége fedez 
be téged.” (Ézsaiás  58, 5-8)

„Voltak régente, akik mikor böjtöltek, igazán meggyötörték magukat, zsákba 
vagyis zsák formájú gyászruhába öltöztek és egész nap keseregtek, azt hivén, hogy az 
Úr kedvét leli az ilyen önkínzásban. Pedig amint a próféta szava mutatja, nem tetszett
ez a böjtölés az Úrnak. Az Isten ugyan örömmel látja, ha hívei a test megfékezésére
törekesznek s tudja, hogy sokszor a lelki fájdalom vagy valami magasabb 
gondolatokkal való küszködés nagyon elfoglalja a lelket s akkor az ember egész 
természetesen böjtöl. De hogy valaki rendszeresen gyötörje magát, különösen pedig,
hogy testének megsanyargatása által igyekezzék az Úr kedvét keresni: no, már ilyet 
az Isten nem csak nem kívánt, hanem az ilyen böjtölés ellen nem tetszését 
nyilvánította.

De hát akkor mit mondhat az Úr a manapság divatos böjtölésre? Amikor vala-
ki vajas étellel meg hallal és pedig gyakran nagyon jól él, és erre azt mondja, hogy 
az böjtölés. Bizony, ha az a régi, szomorú, igazi böjt nem tetszett az Úrnak, akkor 
ez a mai, képmutató böjt bizonyára még kevésbé tetszik Neki. Ne tévelyegjen tehát
senki. Az Isten nem azt akarja, hogy néha sanyargassuk magunkat, hanem azt, hogy
testünket-lelkünket Neki szenteljük mindenkorra.

Aki komolyan böjtöl, az bizonyára azért cselekszi ezt, mert meg akarja mutatni,
hogy kész az önmegtagadásra, önfeláldozásra, önmérséklésre. Az Úr azonban az
ilyeneknek világosan tudtára adja e szent Igében, hogy önmegtagadásukat sokkal 
jobban megmutathatják, ha eloldják a gonoszság köteleit, megoldják a terhes igákat
és szabadon bocsátják az elnyomottakat. Óh annyi szegény, szerencsétlen nyomorult
van, akit a gonoszság megkötözött s akire a bűn igája súlyosodik. Aki tehát testét 
és lelkét üdvös módon kívánja gyakorolni, menjen és harcoljon a bűnök ellen, 
a gonoszság ellen s majd meglátja, hogy ez a munka, míg egyfelől nagy erőfeszítést
igényel, másfelől mégis több haszna van, mint a test sanyargatásának.
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