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Kedves testvéreim!
A most megkezdett könyv több okból
is nagyon különleges, és szerintem egyben nagyon tanulságos is. Az első nagy
gondolat a könyvvel kapcsolatban az,
ami nincs benne. Tudniillik ez a könyv
az egyetlen a Bibliában, melyben nem
szerepel Isten neve. Azonban az, hogy

meg úgy, hogy az teljesen egyértelmű
legyen, azonban ha végignézünk életünkön, mindenki számtalan mozzanatot, eseményt tudna mondani, ahol Isten érezhetően jelen volt. Ez a tudat, ez
az érzés nagy megnyugvást kell, hogy
hozzon számunkra. Az az érzés, hogy
gondviselő Istenünk velünk van, és egy
hajszál sem eshet le fejünkről az Ő tudta

Volt Súsán várában egy Mordokaj nevű zsidó ember, Jáír fia, aki Simei fia,
aki Kís fia, benjámini ember volt. Jeruzsálemből vitték fogságba azokkal
a foglyokkal együtt, akiket Jekonjával, Júda királyával hurcoltak el, amikor Nebukadneccar, Babilónia királya fogságba vitte őket. Ő gyámja volt
Hadasszának, azaz Eszternek, nagybátyja leányának, mert nem volt neki
sem apja, sem anyja. A leánynak termete is, arca is szép volt. Amikor apja
és anyja meghalt, Mordokaj a leányává fogadta. Amikor kihirdették a király parancsát és rendeletét, sok leány gyűlt össze Súsán várában Hégaj
felügyelete alatt. Eszter is bekerült a királyi palotába, Hégajnak, a nők
őrizőjének a felügyelete alá. Az szépnek látta a leányt, megkedvelte, és
sietett neki szépítőszereket és megfelelő ételeket adni; a királyi palota hét
kiválasztott leányát adta mellé, és a leányokkal együtt az asszonyok palotájának a legszebb részén helyezte el. Eszter azonban nem mondta meg,
melyik népből való, és kik a rokonai, mert Mordokaj azt parancsolta neki,
hogy ne mondja meg.Mordokaj mindennap az asszonyok palotájának az
udvara előtt járkált, hogy megtudja, jól van-e Eszter, és mi történik vele.
Eszt 2,5-11

nem szerepel benne név szerint, még
egyáltalán nem jelenti azt, hogy nincs
benne. A történetben, ahogy később látni fogjuk, nagyon is benne van, és szinte
sorról sorra érezteti az Ő áldott jelenlétét. És én úgy érzem, hogy ez a gondolat
az egész hívő élet alapja is. Isten nem
minden esetben, sőt elég ritkán jelenik

nélkül, mindennél nagyobb biztonságot
jelent számunkra. Ez a keresztyén élet
egyik nagy többlete, amelyre büszkének
kell lennünk. Ki más mondatja el, hogy
a világ Teremtője ily módon számon
tartja, mintsem Isten gyermeke? Ki az,
aki számára nyitott a lehetőség, hogy
segítségül hívja Isten nevét, ha nem az

Ő gyermekeinek? Azonban itt a történet elején meg kell jegyezni egy másik
fontos momentumot is: Isten már ekkor
tudta, hogy mi fog történni. Már ekkor
látta a később bekövetkezett veszedelmet, melyből már ekkor szabadulást
készített az Ő népe számára. Isten nem
csak a mosttal foglalkozik, hanem a holnappal is. Tudja mi fog velünk történni,
és azt is, hogy hogy tud minket esetleg
még saját magunktól is megvédeni.
Amit Isten ma esetleg nem ad meg, az
még később lehet, hogy áldássá lesz.
Persze a felolvasott történetben másról
volt szó: Isten adott valamit látszólag
Eszternek, és csak neki. Eszter azonban
szolgálatként fogta fel helyzetét és életét
is. Az élet ilyen módon történő szemlélése szintén egy nagy üzenet. Akárhol is
állunk, tudunk-e úgy gondolni saját magunkra, mint Isten eszközére, melyet Ő
megáld, és amin, illetve akin keresztül
Ő adja mások számára az áldást. Szerintem ez a keresztyén élet egyik legfőbb
kérdése. Tálentumainkkal okosan élni,
az Isten által adott lehetőségeket bölcsen kihasználni, ezzel az Ő dicsőségére
élni, a legszebb cél.
Isten Eszteren keresztül készítette el a
szabadulást a nép számára, testi értelemben. Ez sokszor nem kevés, nem is
olyan lebecsülendő dolog, Isten azonban
képes még ennél is nagyobb dolgokra.
Képes lelki rabságokból, reménytelen helyzetekből is szabadulást hozni.
Olyan helyzetekből is, amikor már úgy
gondolják mások, hogy nincs mentség,
Isten még akkor is képes arra, hogy
hozzon szabadulást. Számára nincs az
a mélység, melyből ne hallaná meg a
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kiáltó szót, nincs az a nehézség, melyből ne látná meg a szükséget szenvedőt.
Történetünkben még nagyobb dologról
volt szó: egy egész népről, sőt Isten kiválasztott népéről. Arról a népről, melyből majd a Megváltó fog származni. Ez
a nép egy idegen országban élt, azonban
ott is hűséges maradt Istenéhez. Számára ez volt az identitás, az önazonosság
igaz mércéje. És ez ma is aktuális dolog.
Ma is fontos, hogy hűségesek legyünk
leginkább ahhoz a bibliás örökséghez,
melyet Isten ránk bízott, hogy hűséges
ápolói, megtartói legyünk, hogy majd
az utódainknak is átadhassuk. Ha van
örökség, amit óvni kell, akkor ez az.
Eszter hallgatott a tanácsra, melyet kapott. Egy érdekes kérdés – kell-e hallgatni a tanácsokra? A történet alapján,
és a saját életünk tanulságai alapján is,
vannak olyan tanácsok, melyekre igenis
kell hallgatni, és arra elindulni. De nem
mindig. Meg kell gondolni, milyen tanácsot fogadok meg, és Pál apostol bölcs
intése alapján „...de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg” (1Thessz
5,21). Ez a mai világban különösen is
fontos intés, hiszen ma már nem akarja
senki megmondani igazán mi a helyes,
és így persze jóval nehezebb tájékozódni is, de Istentől el lehet, sőt el is kell
kérni a bölcsességet.
A mai Igének van még egy nagyon figyelemre méltó része. Eszter tetszett mindenkinek. És túl az esztétikumon, ennek
a kérdésnek nagyon fontos vonatkozásai
vannak a ma egyházára nézve is. Nem
csak az esztétikum, sőt nem is ennek a
révén kell elfogadottságot, hitelességet
szerezni. A küldetés nagyon fontos része,

hogy az Üzenet, mely ránk van bízva,
hiteles szájból szóljon, és egész életünk
igehirdetés legyen, nem csak szavakkal,
de azokkal a mindennapokkal is, melyben Isten azt várja tőlünk, hogy helyt
álljunk. Ennek a hitelességnek a szívben
kell kezdődnie, saját magunk előtt. Ha
a tükörbe nézünk, néha (legalább néha)
nem árt megkérdezni: én ennek az embernek a szájából hogyan hallgatnék valamit, ami Istenről szól. Élem-e azt az
életet, amiről bizonyságot kell tennem?
Mi látszik kívülről? Én nem kívánok
senki felett bíró lenni, ezt el kell tudni
dönteni, és Istentől kért erővel, amen�nyiben szükség van rá, változtatni.
Eszterrel kapcsolatban meg kell még
jegyezni, ahogy a későbbiekben látszani fog, hogy mert eszközzé válni. Nem
csak azt fogadta el Istentől, amikor királynővé tette, hanem elfogadta azt is,
amikor egy nehéz, veszélyes úton kellett
a nép szabadulását előkészítenie. Isten
az ilyen küldetést kevesek kiváltságává
teszi, viszont valamennyiünk előtt ott a
lehetőség, hogy Isten egy napon hasz-

nálni akar minket, valami olyanra, ami
esetleg nem a legkényelmesebb lesz.
A következő nagy kérdés az egyház hitelessége. Sokszor nem csak az elmondott
szóé, hanem az életé. Nem szabad elfelejtenünk, hogy annak idején a mártírok
vére magvetés volt, melynek öröksége
az anyaszentegyház. Azonban maga az
egyház akkor lehet hiteles, ha maguk a
tagok azok. Erre oda kell figyelni minden körülmények között, mert mi Jézus
ügyének követei vagyunk a világban, és
ennek megfelelően kell viselkednünk,
mert ennek alapján fogják a kívülállók
megítélni Krisztus egyházát, de sokszor
az egyház tagjai is. Úgy, ahogy Eszter
idejében, úgy ma sem ez a legnépszerűbb út, és nem is ezt keresik a legtöbben. Mi azonban tudjuk, hogy csak ez az
a keskeny út, mely az üdvösségre visz.
				
				
Ámen

Kezdetek Brünnben...

alkalmakon részt fognak venni. Az Ige
Eszter könyvének 8. fejezetéből szólt.
A következő alkalom a tervek szerint
április 17-én kerül megrendezésre.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
CsMMSz brünni szervezetének a szervezésben nyújtott segítségért.		
			
– éles györgy –

2009. február 27-én, tegnap tartottuk
az első református istentiszteleti alkalmat Brünnben. A gyönyörű város
főterétől nem messze álló egykori városházán (Radnická utca 8), a jelenleg kialakítás alatt álló nemzetiségek
házában került sor az alkalomra. Az
alkalmon csak négyen vettek részt, de
máris többen jelezték, hogy csak az időpont miatt nem tudtak eljönni, a későbbi

(Elhangzott 2010. február 21-én,
a háttérben Pekárovics Zoltán
„Eszter királyné” című festménye)
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A brünni alkalmakról részletesebb,
fényképes beszámolót az Üzenet következő számaiban közlünk le.

Gyülekezeti
Alkalmak

Gyülekezetünk
életéből

Istentisztelet:
Vasárnap 16.00 órától (téli időszámítás
alatt). Helyszín: Prága 1, Klimentská
ulice 18, 3. emeleti gyülekezetei terem.
(Városi közlekedéssel a Dlouhá třída villamosmegállótól 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 gyermekmegőrzést vállalunk (ugyanebben az épületben). Az igény bejelentése szombat
estig a +420-723-960913 telefonszámon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer – a következő bibliaóra időpontja március 6. (A
lelkipásztori lakásban – lásd lejjebb).
Konfirmációi felkészítés: vasárnaponként 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 18.00tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség irodája, (Vocelova 3, Prága 2,
I.P.Pavlova metró- és villamosmegálló).
(mille.doremi@gmail.com)

– A következő brünni
istentiszteleti
alkalom
reménység szerint 2010.
április 17-én lesz megtartva, valószínűleg ismét a Brünni Nemzetiségek Házában (Radnická ulice 8). Az istentisztelet kezdetének időpontját, ill. változás
esetén a helyszínét, még pontosítjuk.
– A gyülekezet és a CsMMSz támogatásával működő Mille DO(re)MI kórus
is fellép a CsMMSz fennállásának
20. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen, amelyre március 13-án, a
PMKK-ban kerül sor. Az ünnepségsorozat 13.30-kor, Rákóczi Ferenc emléktáblájának
megkoszorúzásával
kezdődik (Malostranské nám.), majd
ökumenikus istentisztelettel folytatódik a Szt. Bertalan templomban
(Bartolomějská ul., Prága 1). A prágai
diákság (Ady Endre Diákkör) az idén
külön koszorúz – erre a koszorúzásra
délelőtt 10.00-kor kerül sor. Az Üzenet következő számában mindkét
szervezet programját leközöljük.

Bölcsesség
„Semmi nem változtatja
meg jobban az életünket,
mint az önmagunknak
feltett kérdések.”
		
Greg Leroy
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