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23. Édesség-böjt. Ne egyél édességet, de figyelj oda azokra az ízekre, amelyeket Isten azon 
kívül adott!

24. Vizsgáld meg lelkiismeretedet! Vizsgáld meg magad, kérj Istentől erőt, hogy hajlandó légy 
föladni olyan szokásodat, ami megakadályoz abban, hogy kifejezd szeretetedet Isten és a családod iránt.

25. Pletyka-böjt. Szívesen feketítjük be a másikat, hogy mi különbnek mutatkozzunk. Ma gyakorold
magad abban, hogy nem figyelsz oda pletykákra, és nem is adsz tovább ilyeneket!

26. Készség keresése. Gyakran tudjuk, mit kellene tenni, de nem tesszük. Kérd Istent, hogy tegyen
késszé a cselekvésre, és segítsen véghez vinni azt, amit elhatároztál!

27. Légy békességteremtő! Boldogok a békességteremtők… Imádkozz a békéért. Világunk tele van
békétlenséggel, fájdalommal. Kérd Istent, adjon békét egyének, népek és a világ számára.

28. Küldj üdvözletet! Írj levelet vagy hívj fel valakit, aki magányos. Gyermekeidet is kérheted, 
segítsenek rajzolni, írni.

29. (5. Böjt-vasárnap) Légy rejtett samaritánus! Tégy valamit családtagodért anélkül, 
hogy hivalkodnál vele, hogy te voltál. Isten látja, s megfizet nyilván.

30. Őszinteség! Vizsgáld magad a nap folyamán, mennyire őszinték a szavaid, a viselkedésed, 
a motivációid. Leplezd le önmagad előtt hazugságaidat és törekedj őszinteségre.

31. Töröld le a könnyet „Jézus arcáról”! Ahol szenvedést látsz, segíts, nem várva semmit érte!
32. Kritika-böjt. Ma a kritizálás kísértésében tanulj megállni. Családtagjaid bírálása helyett légy

kedves velük vagy egyszerűen maradj csendben. Korholás helyett dicsérd gyermekeidet, ismerd el bennük 
a jót!

33. Önbecsmérlés böjtje. Gyakran önmagunknak vagyunk a legnagyobb ellenségei. Olyan szigorúan
bíráljuk magunkat, hogy attól nem tudunk lélekben nőni. Ma tudatosítsd magadban, hogy Isten szeretett 
gyermeke vagy!

34. Figyeljünk belső ösztönzésünkre: mire ösztönöz Isten Igéje, hogyan akarja aktualizálni magát
bennünk?!

35. Ma különösen egy családtagodért imádkozz, pl. akinek a helye legközelebb van hozzád!
36. (Virágvasárnap) Hangolódj Jézus passiójára! Emelj ki belőle egyetlen mozzanatot.

Gondolkodj és imádkozz ezzel kapcsolatban!
37. Hétfő: Adj hálát Istennek! Írj össze 10 dolgot, amiért igazán hálás vagy Istennek. A hálás élet 

szent élet.
38. Kedd: Ma Te határozd meg a böjt tartalmát.
39. Szerda: Ma a „legkisebbekért” imádkozz: a legelhagyatottabbakért, hatalom nélkül valókért.
40. Nagycsütörtök: Imádkozz azokért, akik elárultak, hűtlenek lettek hozzád. Imádkozz 

ellenségeidért!
41. Nagypéntek: Köszönd meg, hogy Jézus érted is meghalt a kereszten. Háládat azzal fejezd ki,

hogy másnak is elmondod Nagypéntek üzenetét: meghalt, hogy a kárhozatból megváltson, hogy örök halál
helyett örök életünk legyen.

42. Nagyszombat: Rendezd el azt, amit akkor tennél, ha ma hazahívna Urad.
43. Húsvét: Fogalmazd meg, mit jelent számodra Húsvét!
44. Ne hagyd abba! Gondolj vissza az elmúlt hetekre, válassz ki egyet, amiben gyakorolni szeretnéd

magad. Határozd el, hogy ezekre a jövőben is figyelsz!
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta

( M e g j e l e n t  A  r e f o r m á t u s  e g y h á z c í m ű  l e l k i p á s z t o r i  f o l y ó i r a t  2 0 0 3  f e b r u á r i  s z á m á b a n . )

Salánk

Salánkot, az én szülőfalumat szeretném bemutatni. Salánk a magyar határtól 14km-re fekszik
Ukrajnában, Kárpátalján. Magyarország legkisebb vármegyéjéhez, Ugocsa vármegyéhez tartozott. Salánk
festői környezetben található. Nagy hegye a Helmecz, folyója a Borzsa. Hatalmas erdeje, és sok-sok szán-
tóföldje van. Református és görög katolikus vallású magyar falu. Jelenleg kb. 6000 lakosságú.

Írásos feljegyések már a XIII. századból is említik. 1540-ben már református egyháza volt. Nagy
hívei voltak II. Rákóczi Ferencnek. Harcoltak a Rákóczi-szabadságharcban is. Koháry Judit, Salánk akkori
úrnője a fejedelem mellé állt, anyagi javaival támogatta. Nemzetét és és hazáját szerető kuruc asszony volt.
II. Rákóczi Ferenc utolsó országgyűlését is Salánkon tartotta, 1711. február 11-18. között.

Salánk gazdag falu volt, a hegy aljában szőlőt és gyümölcsöt termesztettek, az emberek főleg föld-
művelésből éltek, de erdőgazdasága is volt. A folyó mentén a homokos földben zöldséget termesztettek. A
Nagyszőllősi piacot Salánk látta el cseresznyével. Különösen híres volt jóízű, nagyszemű, ropogós
cseresznyéjéről.Cseresznyés Salánkiaknak nevezték őket. Salánknak volt iskolája, óvodája, orvosi rendelője,


