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Nagyböjt kezdete:   
HAMVAZÓSZERDA   
 
A nagyböjt kezdete hamvazószerda. Az 
Egyház feladata, hogy az embereket 
Istenhez vezesse, és ezt liturgiájában is 
kifejezi. Az Istenhez a tiszta lélek vezet – 
a nagyböjt megtisztulás, a bűnbánat ideje, 
és ezt a megtérést az Egyház e szavakkal 
indítja el:  

„ Emlékezzél ember, 
hogy por vagy és porrá leszel.” 

 
„Emlékezzél ember, hogy a látszat, a 
„porszem” földi életed, léted mögött van 
egy Valóság, az örök életed. Lépj túl a föld 
porán, és mögötte a Valóságot, az Isten 
Valóságát keresd és lásd meg. Te nem a 
porra vagy hivatott, hanem létedből 
fakadó krisztusi életre. Ez vezessen téged. 
Ne próbálj a porból várat építeni, mert 
látszat marad, és összeomlik. A Valóság a 
te léted, az Isten Valósága.”  
 
Őáltala jöttél e világra – és az örök életre 
(porból és lélekből), s Ővele éld meg 
mindennapjaid – legyél te a termés, melyet 
az Isten vetett el. S ezt nem valósíthatod 
meg másképp, csak Őbenne élve, az Ő 
Valóságát keresve, az Ő Valóságáért élve, 
mert a Valóság az Ő végtelen Szeretete.  
Merd kimondani:  
„ Saját erőmből csak por vagyok. De 
Istenem, a te irántam érzett végtelen 
szereteted által az örök élet hordozója 
vagyok, te tettél erre képessé, ez a Te 
önzetlen ajándékod nekem. De ma még 
csak vándor vagyok – ahogy Szent Pál is 
mondja – s homályosan látok. Segíts, hogy 
az elém táruló látszat mögött a Valóságot 
keressem, képes legyek rátalálni, és a 
fényeddel átitatva a porból felálljak.” 
 
Nem hagyott minket Isten egyedül e 
küzdelemben, a vándorúton. Nemcsak a 

teremtésben emel minket a „por fölé”, 
hanem a megváltásban is. Itt járt köztünk, 
e föld porából vétetve, e föld porát magán 
viselve. A végtelen Isten, az Ő teremtő 
erejével, az Ő mindenhatóságával a porba 
ivódik bele, a porba viszi bele az isteni 
életet, hogy a látszatból a Valóság 
világába emelje – az Isten Valóságába. 
  
„Ne csak láss, hanem nézz is” – 
mindannyian ismerjük a szólást, és 
keresztény hittel megtöltve, kérjük 
Mennyei Atyánkat, hogy segítsen nekünk 
a Valóság felismerésében - és látásunk 
átalakulása, a Valóság értékei vezessenek 
minket és szeretteinket az Ő Valóságába. 
 
 „Ó, áldott nagyböjt” Te a Valóságot 
hozod elénk, az Isten szeretetét - az Ő 
keresztútját. Amikor a látszat a kín, a 
keserv, a reménytelenség, a megalázottság 
az elesettség, a szinte értelmetlennek tűnő 
önfeláldozás. De te Krisztus a kereszttel 
válladon is megmutatod, hogy a látszat 
mögött rejlik a Valóság. A szenvedés 
mögött az isteni szeretet, az áldozat, az 
örök életre való meghívásunk. Hiszen a 
halál a Te halálod és feltámadásod által 
már nem értelmetlen nekünk, nem a semmi 
felé halad porlétünk, hanem az elmúlás 
látszata mögött az Élet Valósága van. 
Mely napon majd mi is a látszatból a 
Valóságba költözünk, és a feltámadás 
dicsőségében részesülünk, amint Krisztus. 
Ez a Valóság vezet minket minden látszat 
között.  
Mennyei Atyánk segíts minket, hogy hitünk 
által, a te kegyelmed erejéből a látszat fölé 
tudjunk emelkedni, érezzük Valóságos 
jelenléted, a Te Valóságos Országod 
közelségét, és a Te szereteted töltse el 
szívünket, hogy általa képesek legyünk 
megszentelni és a Valóságba emelni e 
látható világot.”                
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