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Kedves testvéreim!

Igazi örömteli történet, Isten kegyelmé-
nek élő példája a mai történet, bár a kez-
dete nem ilyen örömteli, sőt nagyon is 
szomorú. A nagy király, Ezékiás, aki az 
egyik legnagyobb királya volt Júdának, 
súlyosan megbetegszik, majd szembe-
sülni kényszerül a véggel. 

Az egészség komoly kérdés. Minden 
ember számára nagy kincs az, ha ké-
pes élete minden szükséges tevékeny-
ségét egyedül ellátni, és egyáltalán jól 
érzi magát. Az egészség jelentőségét a 
Biblia sem becsüli le. A teljesség igénye 
nélkül, hogy csak néhány részt említsek, 
például Jób könyve szinte az elejétől a 

végéig, vagy megemlíthetjük akár az 
evangéliumokban található gyógyítási 
történeteket is, de  találkozhatunk vele 
még az Apostolok Cselekedeteiben is. 
Mindenütt a szenvedés és az abból való 
szabadítás nagy hangsúllyal esik latba, 
annak részletes leírásával találkozunk. 
És ebben nincs különbség. Vehetjük a 
leírás szerint tehetős Jóbot, vagy azo-

kat, akikkel az evangéliumokban ta-
lálkozhatunk, akik sokszor nem voltak 
gazdagok, mégis ha egészségről vagy 
betegségről volt szó, nagyon egyformák 
voltak. Egyformán fájdalmasan érintet-
te őket egészségük elvesztése, ami sok 
esetben járt együtt addigi életük össze-
omlásával is. Ekkor már sem rang, sem 

Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és 
ezt mondta neki: Így szól az Úr: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben! 

Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz: Ó, Uram, ne feledkezz meg 
arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás 

keservesen sírt. Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje: Menj 
vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének: Így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak 

Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, három nap 
múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. Asszíria királyának 

a kezéből pedig kiszabadítlak téged meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak önma-
gamért és szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás: Hozzatok egy csomó préselt fügét! 
Odavitték és a kelevényre tették; a király pedig életben maradt. Ezékiás azonban megkérdezte 

Ézsaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és három nap múlva fölmehetek az Úr házába? 
Ézsaiás így felelt: Kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett: 

Előre menjen az árnyék tíz fokkal, vagy visszafelé menjen tíz fokkal? Ezékiás ezt mondta: Könnyű 
az árnyéknak tíz fokkal megnyúlnia. Ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé tíz fokkal!     
Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot tíz fokkal Áház nap-

óráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt.
2Kir 20:1-11



vagyon, sokszor még a tudomány sem 
segített. Nem segített a királyon sem. 
Ezékiás érezte, hogy már csak Istennel 
van elszámolni valója. Ezért fordult be a 
fal felé. Az ember életében mindig van-
nak olyan pillanatok, amikor úgy érzi 
nincs tovább, és már csak Istennél keres-
het vigasztalást.  Ennek a vigasztalásnak 
a keresése sem könnyű mindig. Hiszen 
egy olyan ember, aki egész életében Is-
ten nélkül élt, mit mondhat, mikor még 
annak sem egyszerű ilyenkor mit mon-
dania, aki közelebb élt Istenhez. 
A király mégis kegyelmet talált Istennél. 
De ennek vajon mi volt az oka? Talán a 
korábbi élete, vagy azok a nagyszerű tet-
tek, melyeket véghez vitt? Nem, egyik 
sem. Az ok sokkal egyszerűbb volt. Ne-
vezetesen az, hogy sírt. A király mert 
sírni, mintegy őszintén kiönteni a lelkét 
Isten elé, Isten számára. És ez lett ked-
ves az Úr előtt, noha természetesen látta 
mindazt, amit a király korábban tett. De 
nem a tettekre volt szükség. Igaz ugyan, 
hogy ott, ahová Isten állít minket, az ő 
követeiként meg kell állni a helyünket, 
de ezzel, ezért még nem mehetnénk Is-
ten elé. Gondoljunk csak Mózesre. Ő 
valóban Istennek tetsző életet élt, vi-
szont amikor szembe került Istennel, el 
kellett, hogy takarja az arcát, mert nem 
lett volna képes elviselni tekintetét.  
Ma, kétezer-ötszáz évvel a felolvasott 
történet lejegyzése után ugyan sokat fej-
lődött az orvostudomány, és ma már sok 
olyan dolgon is úrrá tudunk lenni, amely 
korábban gyógyíthatatlan volt, de a kér-
dés ma is aktuális. Ma is lehet és kell 
imádkozni a gyógyulásért, a sajátunkért 
is és másokért is. Oda lehet vinni Isten 

elé saját nyomorúságunkat, mert Ő kö-
nyörülő Isten, ahogyan azt Ezékiás tette, 
bár nem csak akkor, amikor emberileg 
már nincs mentség, hanem már jóval ko-
rábban is megvan a lehetőség az Örök-
kévalóhoz kiáltani. De oda lehet, és oda 
kell vinni a másik ember  nyomorúságát 
is, úgy, ahogy tették azt az Újszövetség 
gyógyítási történeteiben. 
Isten gyógyítási tudása nem merül ki a 
testi, a fizikai bajokban. Őnála lehet és 
kell keresni a megoldást a lelki beteg-
ségekre is. Elé lehet vinni azt is, amire 
nincs kémiai orvosság, mert az – egy-
előre – nem a testet sanyargatja „csak” 
a lelket. Ő képes a megsebzett szívet 
bekötözni, az események, – vagy ami 
szörnyűbb – a másik ember szava által 
megsebzett lelket ismét éppé tenni. Erre 
pedig a mai orvosok sem képesek. Ők 
csak az ennek nyomán fellépő bajokat 
képesek kimutatni, jobb esetben kezel-
ni. Ha valami, akkor az mutatja meg a 
keresztyénség igazi erejét ma is, hogy 
nekünk az ilyen terhet is van hová le-
rakni, és van kitől kérni a megoldást. 
Bizony, nem kis előny ez, élni kell vele. 
De ez nem elég, Meg kell tudni mutatni 
másoknak is az utat az Áldott Orvoshoz, 
akinél mentség van a bajra, és még ak-
kor is van új kezdet, ha már az orvostu-
domány feladta. 
Ezékiás király kapott még tizenöt esz-
tendőt az Úrtól. Persze, minden napot 
áldásként kell felfogni, hát még egy 
ilyen hosszú időt. De ennek csak akkor 
van értelme, ha ez az idő bölcsen van 
felhasználva. Sátoraljaújhelyen, ahon-
nan származom, volt egy nagyon idős 
lelkész. 97 évesen szólította haza az Úr, 
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de szinte élete utolsó napjáig szolgált. 
Tudta áldani Istent, még a nehézségek 
között is. Szlovákiából lett ő is kitelepít-
ve, mint annyian mások a háború után, 
de ő ennek ellenére élete végéig áldotta 
az Istent. A végén, ha máskor nem, de 
öregek napján mindig szólt, hirdette Is-
ten szeretetét. Igen, így van értelme az 
ajándékba kapott éveknek. 
És még egy, mondhatni szimbolikus 
jel, melyet Isten adott: tíz perccel visz-
szaforgatta a napórát. Nem csak a király 
gyógyulása volt a csoda, hanem a jel, 
melyet mintegy megerősítésként adott 

Isten. Hányszor és hányszor gondoljuk, 
hogy bárcsak meg nem történtté tudnánk 
tenni dolgokat, vissza tudnánk forgatni 
az idő kerekét. Isten persze legfeljebb az 
ilyen nagyon kivételes alkalmakkor ad 
lehetőséget ennek a fizikai véghezvite-
lére, de arra annál többször alkalmat ad, 
hogy korrigálhassunk, tetteink követ-
kezményeit enyhíthessük, de ezt is Tőle 
kell elkérni. Így gyógyulhatunk, mi is, 
mások is, így válhat teljessé az életünk, 
és így történhetnek velünk csodák.
    Ámen

(Elhangzott 2010. február 14-én)
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Valami elkezdődött

Február 9-én, kedden a V jirchářích ut-
cai (Prága 1)  templomban megbeszélést 
tartott a prágai protestáns felekezetek 
képviselőinek egy része. A megbeszélés 
résztvevői cseh, szlovák, koreai és ma-
gyar gyülekezetek voltak, akikhez csat-
lakozik a japán gyülekezet is, csak ők 
technikai okok miatt nem voltak jelen a 
találkozón. Az együttműködés, melynek 
célja egymás jobb megismerése, egymás 
kulturális, hitbeli örökségének elérhető-
vé, tanulmányozhatóvá tétele mindenki 
számára, nyitott lesz a többi protestáns 
felekezet csatlakozására is. Ma különö-
sen aktuális ez a törekvés. Egyrészről 
az ökumené gondolata, másrészt egy jó 
értelemben vett multikulturális gondol-
kodás mindenképp építi a gyülekezetet. 
Közkinccsé kell tenni azt a nagyon 
gazdag örökséget, melyet Isten mi-
ránk bízott az anyaszentegyházban, 
hogy abból mások is példát vehessenek, 
épülhessenek általa, másrészt pedig há-

laadással szemlélhetjük azokat az uta-
kat, azokat a fejlődéseket, melyeket más 
ajkú, anyanyelvű testvéreinknek adott 
Isten. Nem szeretek politizálni, de talán 
azok számára is tanulságos lehet ez az 
együttműködés, akik még ma is a tüzet 
akarják szítani a békesség keresése he-
lyett, hiszen itt magyarok, szlovákok, de 
japánok és koreaiak is egyek lehetnek 
Krisztusban. Ennek a két népnek, már-
mint a japánnak és a koreainak a törté-
nelme sokkal súlyosabb konfliktusokkal 
terhelt, mint a magyar-szlovák viszony, 
és tegyük hozzá véresebb is volt.
Szavak helyett inkább tettekre van szük-
ség. Ennek fényében ez év május 29-én, 
szombaton, egy összprotestáns nap 
kerül megrendezésre a már említett V 
jirchářích utcai templomban. Ennek a 
programját a későbbiekben fogjuk ösz-
szeállítani, melyet természetesen ismer-
tetni fogunk – pl. az Üzenet hasábjain. 
Kérek mindenkit, hogy ezt a kezdemé-
nyezést hordozza imádságban, mert na-
gyon fontos.  – éles györgy –



Gyülekezetünk 
életéből

– Február utolsó szom-
batján, 27-én Brünnben 
tart istentiszteletet gyü-
lekezetünk lelkésze. Az istentisztelet 
helyszínét és kezdetének időpontját jövő 
heti számunkban pontosítjuk. Addigis 
hordozzunk imádságban ezt a készülő 
alkalmat, hogy Istenünk áldása legyen 
rajta!
– Gyülekezetünk is helyet kapott az 
Ady Endre diákkör megújult honlap-
ján (www.aed.cz). Az oldalon az elér-
hetőségek mellett rövid beszámoló ta-
lálható az eklézsia múltjáról, jelenéről.
– A gyülekezet és a CSMMSZ támoga-
tásával működő Mille DO(re)MI kó-
rus is fellép a CSMMSZ létezésének 
20. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségen, amelyre március 13-án, a 
PMKK-ban kerül sor. Az ünnepségsoro-
zat 13.30-kor, Rákóczi Ferenc emlék-
táblájának megkoszorúzásával kezdő-
dik, majd ökumenikus istentisztelettel 
folytatódik a Szt. Bertalan templomban  
(Bartolomějská ul., Prága 1)

Programajánló

– A PMKK-ban 2010. február 
24-től tekinthető meg Borsay 
Márti „ANALÍZIS” című fo-
tókiállítása. 
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Istentisztelet: 
Vasárnap 16.00 órától (téli időszámítás 
alatt). Helyszín: Prága 1, Klimentská 
ulice 18, 3. emeleti gyülekezetei terem. 
(Városi közlekedéssel a Dlouhá třída vil-
lamosmegállótól 2 perc séta, a Náměstí 
Republiky metrómegálló 5 perc.) Kérjük 
használják a kapucsengőt (Sál 3. patro). 
A rendhagyó változásokat hirdetjük és 
az Üzenet-ben közzétesszük, ezért 
kérjük figyeljék a hirdetéseket.
Az istentisztelet idejére gyermekmeg-
őrzést vállalunk (ugyanebben az épü-
letben). Az igény bejelentése szombat 
estig a  723-960913 telefonszámon le-
hetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer – a követ-
kező bibliaóra időpontja március 6. (A 
lelkipásztori lakásban – lásd lejjebb). 
Konfirmációi felkészítés: vasárnapon-
ként 14.30-tól a Palladium üzletház 3. 
emeletén (Náměstí Republiky metró- ill. 
villamosmegálló közvetlen közelében).
A lelkipásztor elérhetőségei: Éles 
György, cím: Třeboradická 45, Prága 8 
– Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: szerdánként 18.00-
tól, Nemzetiségek Háza, magyar ki-
sebbség irodája, (Vocelova 3, Prága 2, 
I.P.Pavlova metró- és villamosmegálló).                 
(mille.doremi@gmail.com)


