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Kedves Testvéreim!
Hadd kezdjem a mai igehirdetést egy
kérdéssel. A kérdés így hangzik: Mit
jelent a hit a gyakorlatban, hogyan
nyilvánul meg?
Én magam hosszas töprengés után arra
a válaszra jutottam, hogy a hit a gyakorlatban azt jelenti, hogy Isten cselekszik

– és minden korban léteznek – hamis
próféták. „Honnan tudom meg, hogy
Isten prófétája, – vagy manapság sokkal inkább azt mondanánk, hogy az
igehirdető, a lelkész – Isten nevében
szól-e vagy nem?” Máté evangéliuma
gyakorlati kritériumot kínál ehhez és
azt mondja, hogy azt kell megvizsgálni,
hogy ezek a próféták, ezek a lelkészek

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek
hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek
meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról
fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig
rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt,
rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába,
aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem
ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem
a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek
titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!.
					
Mt 7,15-23

először bennem, és aztán cselekszik általam.
Jézus ebben a mai Igében egy nagyon
komoly veszélyre figyelmeztet minket,
mégpedig arra, hogy nem mindenki tartozik Istenhez, nem mindenki beszél az
Ő nevében, aki ezt állítja magáról. Előszöris arra figyelmeztet, hogy léteznek

milyen életet élnek.
„Gyümölcseikről ismeritek meg őket”,
tehát ahogy a gyümölcsök megmutatják
a növény természetét, úgy a párhuzam
alapján a tettei mutatják meg a prédikátor egyenes vagy hamis voltát. Vagyis
nem az igehirdetésükből levont következtetések alapján lehet ezt meglátni,

– amelyek adott esetben jók is lehetnek
– hanem abból, hogy ez a prédikáció
milyen gyümölcsöt terem az életükben.
Ha ezek a személyek egyenes emberek,
azaz meggyőződéssel vallják az általuk
hirdetett igazságot, akkor ennek mindenekelőtt jótetteikben kell megnyilvánulnia. Akinél jó a talaj, jó a gyökér és jó a
fa, az biztos, hogy nem terem rossz gyümölcsöt. A rossz gyümölcsöt pedig Isten
egy darabig tűri, aztán az utolsó ítéletkor
nem kapnak életet. Ennek az oka az isteni akarat teljesítésének elmaradása. Kiváló szónokok lehettek, a liturgia lelkes
művelői, de nem törekedtek arra, hogy
egyben annak megfelelően is éljenek,
amit tisztelettel öveztek. Sőt talán éppen
ennek ellenkezőjét, a rosszat tették. Az
evangélista „gonosztevőknek”, a törvény ellen cselekvőknek nevezi őket.
Nem nagy bűnözőkről van szó, hanem
olyanokról, akik akadályozták Isten országának megvalósulását és terjedését.
A botrányok nem bűntények, hanem az
isteni terv megvalósulását akadályozó
események (vö. Mt 16,23). Ezek mindig
az ellenféltől jönnek (2 Tessz 2,3).
Máté felülvizsgálja közösségét, és olyan
tagokat is talál benne, akik nem méltók
az általuk viselt névre. Ezeket korábban
már ítélkezőknek, zúgolódóknak (1. v.),
képmutatóknak (5. v.), hamis prófétáknak (15. v.) vagy terméketlen gyümölcsfáknak (20. v.) nevezte. A végén a rossz
és botrányt okozó magatartásformákat
közös névvel illeti, és gonosznak, sőt
sátáninak mondja. Mindazok, akik így
viselkednek, inkább az ellenség oldalán
állnak, és nem Krisztus tanítványaihoz
tartoznak: úgy beszélnek, mintha ke-
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resztyének lennének, szent rítusokat és
szertartásokat végeznek, de az ördög
fiaiként cselekszenek, mert hamis, következetlen és igaztalan magatartásukkal akadályozzák a közösségi szeretetet
(vö. 24,12), és veszélyeztetik az egyszerű emberek hitét (vö. 18,8).
Az evangélista talán túlságosan hevesen nyilatkozik ezekről az emberekről,
de a mondanivalója világos: a beszéd
megtéveszthet, a cselekedet azonban
nem. Ennek a mondatnak az igaz voltát mutatja az is, hogy a keresztyénség
leginkább nem azért terjedt el, mert
olyan nagyszerű szónokai voltak. Sokszor írástudatlan emberek dadogóan
hirdették az evangéliumot, szorongva,
imádkozva, de a cselekedeteik sokkal
ékesebben szóltak arról, amiben és főleg Akiben hittek. Néró császár uralma
alatt nem azok prédikáltak a legjobban
és leghangosabban, akik beszéltek, hanem azok, akik csendben, és zsoltárokat
énekelve haltak meg a vadállatok karmai között. Hányan lettek keresztyénné
a nézők közül, láván azoknak a hitét és
cselekedeteit. Ez prédikált.
Azért volt ellenállhatatlan a keresztyén
misszió, mert az megnemesítette, megtisztította az embereket. Minden bűnük
ellenére a keresztyének jószívűvé, hűségessé, becsületessé váltak. Ők voltak a
legbecsületesebb adófizetők az egész birodalomban. De így volt ez politikai, házassági, anyagi szempontból is. A hívők
szíve tele volt szeretettel, békességgel.
Nem örültek a hamisságnak, de együtt
örültek az igazsággal. Nehezen lehetett
megharagítani őket, és ha megbántották
őket, könnyen meg tudtak bocsátani.

Bocsánatkérés nélkül is tudtak bocsánatot adni.
Látták a birodalom lakói a keresztyén
testvéreket, és azt mondták, mennyire
szeretik egymást. Kik is ők? A Názáreti Jézusnak, a Krisztusnak a követői,
vagyis keresztyének. Krisztusra utalt az,
ahogy szerették egymást, amilyen becsületesek voltak. Egyre több ilyen vonzó-, tiszta-, csendes életű ember volt.
Egyre több boldog ember volt a római
birodalomban, és erre odafigyeltek.
Mitől voltak mások ezek az emberek?
A szívük lett más. Ahogy a római levél
mondja: a sötétségből eljutottak a világosságra, mint aki álomból ébredt fel, s
másképpen él.
Ma is így van ez. A Krisztushoz tartozás meglátszik az ember beszédén, a
magatartásán és főleg a cselekedetein.
Annyira látható az egy iskolában, mikor
egy pedagógus megtér. Milyen más lesz
az osztály légköre. S még az a gyerek is
szeret majd iskolába járni, aki korábban
nem lelkesedett túlságosan a dologért.
Vagy amikor egy fiatal hitre jut, és már
nem a konfliktusokat szítja, hanem azokat csendesíti. Amikor egy munkahelyen valaki hitre jut, és emiatt a légkör
megváltozik. Sokan nem is értik, nem
is tudják, hogy mi költözött oda be. S
hányszor a cselekedet beszél arról, hogy
Ki költözött be arra a munkahelyre.
Ha valakinek hitből fakadó jó cselekedetei vannak, annak megerősödik a bizonyossága Krisztusban. Megizmosodik a hite.
Itt szeretném kihangsúlyozni, hogy a
Szentírás gyümölcstermésről beszél, és
nem gyümölcspréselésről: megpróbálni

olyat produkálni, mint a hívők. Úgy tenni, mintha én is hívő lennék. Ez egyrészt
fárasztó, másrészt tönkreteszi az embert. Harmadrészt üres, és egy idő után
leleplezi azt, aki ezt teszi. A látszat nem
keverendő össze a valósággal.
Valaki a következő tapasztalatát írta le:
„Észrevettük-e, hogy a gyerekek mindig
az első sort másolják le a legszebben,
ha írnak? A következő sorokban egyre
csúnyábbra sikerül a másolás. De miért
van ez így? Azért, mert az első sorban az
eredeti mintát nézik, a másodikban már
a saját írásukat, a többiben pedig a saját írásuk másolatát.”
Így vagyunk ezzel mi is. Az apostolok Jézust követték, az egyházatyák az
apostolokat, a következő nemzedék az
egyházatyákat, vagy csupán az egyház,
mint szervezet tanítását. A követésre
méltó példa pedig így mindig rosszabb
és rosszabb lett.
Mi a megoldás? Ne a másolatokra
nézzünk, hanem az első sorra, az eredetire! Az első, a minta pedig Jézus.
De nem másolni kell Őt. Nem is lehet.
Krisztus követése az nem Krisztus
utánzása, hanem az új szívből fakadó
új élet és cselekedetek. Így talál rá az
ember az Istentől elkészített jó cselekedetre, így lesz boldog az ő cselekedeteiben, és így tesz boldoggá másokat.
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Ámen

(Elhangzott 2008. július 13-án)

Gyülekezeti
Alkalmak
Istentiszteletek:
Vasárnaponként 17.00-tól a gyülekezet
Klimentská utcai gyülekezeti termében
(Klimentská 18, Prága 1) vagy az „U
Klimenta” templomban.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően,
kb. 18.00-tól. A nyári időszakban (július,
augusztus) a Bibliaórák szünetelnek.
Énekkari próbák: Szerda esténként
18.00-tól, a Teológián (Černá 9, Prága
1), az 5. emeleten, a kápolnában, vagy
egyéb megegyezés szerinti helyen.
(korus@refnet.cz)

A gyülekezet
életéből
– A gyülekezet segédlelkészének lakásproblémája a nyári hónapokra megoldódott.
Mivel azonban Bodnár Noéminek szeptemberben véglegesen ki kell költöznie
a teológia kollégiumából, albérletre
lesz szüksége. Kérünk minden kedves gyülekezeti tagot, hogy ha tehetik,
érdeklődjenek barátaik, ismerőseik
körében üresedő albérlet felől. Köszönet minden eddigi segítségért!
– A gyülekezet gondnoka a jövő héten
postázza a presbitérium Vítkova utcai
Huszita gyülekezetnek írt válaszlevelét.
A Vítkova utcai huszita gyülekezet templomot és gyülekezeti termet ajánlott fel
gyülekezetünknek, azonban ezek bérleti

díja meghaladja gyülekezetünk anyagi
lehetőségeit. Levelében a presbitérium
arra kéri a huszita gyülekezet vezetőségét, mérlegelje egy alacsonyabb, gyülekezetünk lehetőségeinek jobban megfelelő bérleti díj megállapítását.

Programajánló:
– július 27-én 19:30 órai kezdettel kerül sor a Rock Caféban (Národní 20, Prága 1) a Parno
Graszt Szabolcs megyei roma együttes
koncertjére. (www.rockcafe.cz)

Anekdota
Köztudott
dolog,
hogy Ferenc József
egyszerű és mértékletes volt az étkezésben.
A császári konyha kitűnő volt ugyan, de bizony, ott is előfordult, hogy kevésbé sikerült étel került az
asztalra. Az uralkodó azonban ilyenkor
sem panaszkodott, hanem igyekezett
szellemes megjegyzéssel átsiklani a dolog felett.
– Mit szól ehhez? – kérdezte egyik alkalommal szárnysegédjét, aki a cipőtalp
állagú bifsztekkel próbált megbírkózni.
– Felség – válaszolta az adjutáns, – nem
is olyan rossz.
– Magának nem, kedves báró – sóhajtott
a császár –, mert maga elmehet innen
egy vendéglőbe!
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