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kérdéseire. S ezzel elénk is tárul az a bizonyos anatómia, ami jellemzi a bűnt.
Talán közismert dolog, hogy a Biblia Ézsaiásnál, úgy, ahogy Sámuelnél is ezt
nem éppen legvidámabb könyve Ézsa- a lépést bűnök sora előzi meg. Többször
iás, és nagyon sok olyan dologról ír, nyíltan, vagy burkoltan megtagadták
melyről nem szívesen olvas az ember. A Istent azok, akik később halottidézéssel
mai Ige pedig egy különösen is súlyos próbálkoznak. A válasz azonban nem
dologról szól. Nevezetesen arról, hogy egy kiút a sötétből, hanem éppen az ela nép nemcsak elhagyta az Élő Istent, lenkezője: a még mélyebb sötétség. A
hanem egyesek a halottaknál próbálnak válasz nem a megoldás, hanem a teljes
vigasztalást keresni. Ezzel elénk tárul a romlás. Igen, ilyen természetű a bűn.
Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell
fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett?
A törvényre és intelemre figyeljetek! Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek,
amelyeknek nincs jövője. Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban.
Ha éheznie kell, fölháborodik, gyalázza királyát és Istenét. Fölfelé néz, majd
a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút,
homályba taszítva.
Ézs 8,19-22

bűn anatómiájának egy nagyon fontos
része.
Kevés olyan dolog van, még a Bibliában
is, ami olyan kategórikusan lenne tiltva,
mint a halottidézés. Ha elolvassuk az
1Sám 28-ból azt az esetet, amikor Saul
az endori halottlátóhoz fordul, rögtön
arra is rájövünk, hogy ez miért ennyire
tilos, és miért van az ilyesmivel foglalkozónak oly súlyos büntetés kilátásba
helyezve. Saul mérhetetlen kétségbeesésében fordult a halottidézőhöz abban
a reményben, hogy ott majd választ kap

Először valami kevés, kis „vétség”, aztán a teljes romlás. Sokszor láthatjuk
magunk körül is azt az állapotot, amikor
végül az ember már nem képes szembenézni az Istennel, hanem csak forgolódik, és nem tudja megtörni az ördögi
kört, amit ez a sátáni spirál jelent. Korábbi szolgálati helyemen, a börtönben,
nagyon sokszor találkoztam a bűn eme
szörnyű útjával. Valaki elindult valami
kis dologgal, ami nem is tűnt bűnnek,
majd kikötött a súlyos évekkel a fegyházban. Figyelembe kell venni, hogy a

Kísértő szándéka éppen ez. Behálózni,
majd megsemmisíteni az embert. Tragikus, hogy ha csak a bibliai történeteket
vesszük is, hányszor láthatjuk ennek a
folyamatnak a szörnyű ismétlődését.
A mai Ige másik fontos kérdése a
halottlátás. Ma már semmilyen törvény
nem tiltja, de számolni kell ennek rettenetes következményeivel. Aki ebbe a
világba belép, arra semmi jó nem vár,
hanem a mélység rántja magával.
Lett volna más út Izraelnek és Saulnak is.
Nyitva volt a bűnbánat és az újrakezdés
lehetősége is. Ennek ellenére mindketten a halált választották. Ma is sokszor
könnyebb az ilyen bizonytalan ösvényre
lépni, mint az Élő Istennel szembenézni.
Ez sokszor tényleg meghaladja emberi
erőnket, és többre van szükség, mint egy
nagy elszánásra. Viszont, ha nem akarunk valóban halálos következményekkel szembekerülni és azokkal számolni,
akkor csak és kizárólag ez az egyetlen
út a járható.
S egyben ez a reménység is. Nekünk
nem bálványokban, halottakban van a
reménységünk, hanem az Élő Istenben.
És itt a hangsúly az élő-n van. Egyrészről Ő az örök életre hívott minket el,
másrészt mivel él, ezért válaszol is a
Hozzá fordulóknak. És ez a válasz nem
mormogás vagy suttogás, ahogy a felolvasott Igében olvastuk, hanem az örök
élet beszéde. Nekünk lehetőségünk van

ezt hallgatni, ezzel szembesülni.
Lassan közeledik a húsvét, és ezzel
kapcsolatban is meg kell jegyezni, hogy
nekünk, keresztyén embereknek a már
üres sír ad reménységet, ezért sincs mit
keresnünk a halottak között, és nem ott
kell érdeklődnünk a jövő iránt. Mert az
nemcsak nagyon veszélyes, hanem értelmetlen is.
Isten ezzel még többet is kér tőlünk.
Nem csak tilt, hanem azt várja, hogy
vigyük az élet evangéliumát egy olyan
világba, ahol sokszor tűnik úgy, hogy a
halál az úr. Merjük elmondani, hogy van
kapcsolat a természetfelettivel, de teljesen más jellegű, mint azt sokan gondolják. Mindössze bűnbánatra, és igaz
imádságra van szükségünk, és a válasz
sem mormogás lesz, hanem az Élő Isten
Maga fog rá válaszolni.
Igen, ez sokak szemében talán ódivatúnak tűnik, de ne feledjük, hogy Ézsaiásnak sem volt könnyebb dolga. Őt is
kinevették, sőt még ő maga sem nagyon
akarta elfogadni a prófétaságot. De Isten
ránk is bízta ezt az üzenetet, merjük hát
ezt az üzenetet élni és tovább is adni,
még akkor is, ha ez nem mindig tűnik
„időszerűnek”.
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Ámen

(Elhangzott 2010. március 7-én)

akár figyelmeztetésnek is. Jézus Isten
fia volt, és mégis szüksége volt olyan
időszakra, amikor félre tudott vonulni, és el tudta mélyíteni kapcsolatát
Azzal, Aki elküldte. Mennyire inkább
szükségünk van, nekünk bűnös embereknek ilyen időszakokra, amikor csak
az Istenre figyelhetünk, és csak az Ő közelségét keressük. Ne tagadjuk meg
magunktól ezt, ha látszólag még néha
lemondásokkal is jár, hiszen sokkal
többet kaphatunk általa.
A bibliaóra rövid ismertetése után néhány gondolata magáról a bibliaóráról.
Már az elején tisztázni szeretném, hogy
ez egy más jellegű alkalom, mint az istentisztelet. Feltételezi a tagok aktívabb
részvételét, hozzászólását, kérdéseit.
Ezúton is szeretnék kérni mindenkit szeretettel, hogy egyrészt hordozzuk imádságban ezeket az alkalmakat, másrészt
vegyünk rajtuk részt, és készüljünk is
rájuk, akár kérdésekkel, egy-egy téma,
vagy bibliai igeszakasz átgondolásával,
hogy tudjunk épülni egymás hite által.
A következő bibliaóra előreláthatólag
április második felében lesz, a témát
és a pontos időpontot a későbbiekben
teszem közzé.
			
– éles györgy –

Elkezdődtek
a bibliaórák...
2009. március 6-án, hosszabb idő után
megtartásra került az első bibliaóra.
Ennek témája a böjt, illetve a böjti időszak volt, pontosabban ennek a
mondanivalója. Két nagyon fontos dolog került ezzel kapcsolatban megemlítésre az alkalmon. Az egyik, hogy a böjt
mondanivalója, üzenete nem a test sanyargatása kell, hogy legyen, hanem
az Istenhez való közelebb kerülés, a
földi dolgoktól való félrevonulás és az
Istenre való fokozottabb odafigyelés.
Ma persze nem a legnépszerűbb üzenet ez, és nincs is túlprogagálva, mint
ahogy a böjt ezen értelmezése sem volt
a leginkább terjesztett összefüggés. Ha
ma meghallja valaki a böjt szót, a test
sanyargatása jut a legtöbb ember
eszébe, éppen azért, mert a valódi üzenet nem került hosszú időn keresztül
kihangsúlyozásra. Talán éppen ebben
van a ma egyházának egyik küldetése, hogy ennek üzenetét, mondanivalóját helyre tegye.
Van még egy nagyon fontos mondanivaló, amit Krisztus negyven napos pusztai böjtjéből levonhatunk, de vehetjük

Böjti Ima
„Isten szent Fia, mindenható Jézus! Számtalan szükség és fogyatkozás vesz
körül minket, sok lelki és testi ellenség viaskodik velünk, erőtlenek, tehetetlenek és örök veszedelem rabjai vagyunk. Mi lenne velünk, ha Tőled oltalmat,
segítséget és szabadítást nem remélhetnénk? Kérünk Téged, nyiss utat, hogy
hozzád járulhassunk, vigasztalj bennünket az örök élet reménységével.”
Ámen.
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Májusban újra Szeretethíd!
2010. május 21-22 között a Magyar Református Szeretetszolgálat
újra megrendezi Szeretethíd programját.
A Magyar Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa
javaslata alapján idén májusban kerül megrendezésre a Szeretethíd,
amely a 2009. május 22-i Alkotmányozó Zsinat évfordulójának
megünneplése lesz egyben. A rendezvény idén kétnapos lesz, mivel
a bekapcsolódni kívánó oktatási inténymények számára a pénteki nap
megfelelőbb, így a gyülekezetek is eldönthetik, hogy a pénteki vagy a
szombati nap jobb számukra. A szervezők az idén az egész Kárpátmedencét szeretnék bevonni rendezvénybe, hiszen a magyar
reformátusság egységesülésére emlékezik az Egyház ezzel
a programmal.
Bővebb információk:
http://szeretethid.jobbadni.hu

1848 más nemzetek
történelemkönyveiben
Osztrákok: Nem beszélnek Petőfiről.
Az osztrák történelemtanításban a hetvenes-nyolcvanas években jött a változás (addig a kelet-európai rendszerváltás természetesen nem játszott szerepet
számukra) – ezután már Kossuth sem
izgága rebellis. A könyvek Kossuth diktatúrájáról szólnak, és kiemelik, hogy
ellenállt Ausztriával szemben.
Románok: Mindkét nemzet megmozdulásait forradalminak nevezik. Kerülik
az 1848/49-es magyar-román fegyveres
konfliktus említését.
Délszlávok: Nézőpontjuk sokszor egy-
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becseng az osztrákokéval. Szerintük a
magyarok nem adták meg a horvátoknak
azt, amit maguknak követeltek Bécstől.
A rendszerváltás előtti szlovén tankönyvek említést sem tesznek Jellasics
horvát bán pákozdi vereségéről. A rendszerváltás utáni hozzáállás: „A magyar
forradalom vezetői ellenségesen fogadták a horvát nép követeléseit, mert ez
számukra az egységes Magyarország
kettészakadását jelentette. Kossuth Lajos magyar forradalmár felindulásában
kijelentette, hogy semmiféle Horvátországról nem tud.”
Idézet egy szerb-vajdasági tankönyvből: „A területi autonómiát csak a horvátoknak ismerték el, a szerbeknek,

akik szerb autonóm Vajdaságot követeltek, nem adták meg ezt a jogot. Emiatt
nézeteltérésre került sor a magyarok és
a Magyarország területén élő nemzetiségek: horvátok, szerbek, románok és
szlovákok közt.”
Ukránok: Gyakorlatilag elfogadják a
magyar álláspontot. A rendszerváltás
előtti, de az azutáni történelemkönyvek
se „magyarellenes”-ek – például egy

cseppet sem szépítik az orosz-osztrák
intervenció szörnyűségeit.
Finnek: Európa „bolond éveként” emlegetik az 1848-as esztendőt, ami nem
meglepő, hiszen az északi országban a
véres belső forradalmak enyhén szólva
is ritkák, így nehéz lehet arrafelé megérteni például a közép-kelet-európai történéseket.
Szegő Iván Miklós cikke nyomán

Petőfi Sándor naplójából kapkodta. Délután három órára gyűlést
Részlet Petőfi Sándor naplójából (március 15.-i bejegyzés):
„A Pilvax kávéházban azt határoztuk,
hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot.
Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s
ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz nem
olthatja el.
Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a
jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. Jókai fölolvasta a felhívást
és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták
a „Nemzeti-dal” -t. Mindkettőt kitörő
lelkesedéssel fogadták, s a refrénben
előjövő „esküszünk”-öt mindannyiszor
visszaharsogta az egész sereg, mely a
téren állt.
Landerer nyomdájához mentünk, amely
a legközelebb volt hozzánk, s a 12 pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni
kezdték. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a nép
között, mely azokat részeg örömmel
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hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság
eloszlott.
A szakadó eső dacára mintegy 10000
ember győlt össze a múzeum elé, onnan
a városházához mentünk. A tanácsterem
megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanácskozás után a polgármester aláírta a
12 pontot. Óriási lelkesedés tört ki!...
– Budára! Budára! Nyitassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai.
A választmány legalább húszezer ember
kíséretében fölment Budára a helytartó
tanácshoz és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala
és reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett.
A katonaságnak kiadatott a tétlenségi
rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót
diadallal hozta át a töméntelen sokaság
Pestre.
Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé
teszik a magyar történelemben.”
		
forrás: Internet

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 időpontját hamarosan
pontosítjuk.
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)

– Gyülekezetünk honlapja remélhetőleg április elejétől a reformata.cz
címen található majd meg. A cím, melynek használatára a presbitérium a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Zsinati Irodájának engedélyét is kérte,
csak az országot jelölő két betűben
tér el a SzRKE honlapjának címétől
(reformata.sk). Az eklézsia továbbá
lehetőséget kapott arra, hogy a missziói
gyülekezetek között az SzRKE honlapján is szerepeljen.
Ezúton is megköszönjük Tóbiás Attilának (gyülekezetünk első lelkészének) a régi honlapnak több mint tíz
éve helyt adó refnet.cz portál üzemeltetését, karbantartását.
– A következő brünni istentiszteleti
alkalom reménység szerint 2010. április 17-én lesz megtartva, valószínűleg ismét a Brünni Nemzetiségek Házában (Radnická ulice 8). Az esetleges
változásokat időben leközöljük.
– Több mint nyolcezer eurós összeg
gyűlt össze abban a gyűjtésben, amelyet
a SzRKE Diakóniai Központja januárban indított a Haiti földrengés okozta
károk enyhítésére. Az 1Kor 4,7 Ige
(„Mid van, amit nem kaptál?”) mottójával szervezett gyűjtésben gyülekezetünk
is részt vett.
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