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Kedves Testvéreim!

Sajnos rendkívül ismerős történettel ál-
lunk szemben: A népnek jobban ment a 
sora, megfeledkezett Istenről. És talán 
le is rendezhetnénk az egész történetet 
ezzel. Azonban talán érdemes megnézni 
az előzményeket és a következménye-
ket is, mert tanulni lehet belőlük.

Már az egyiptomi kivonulásnál is érde-
kes volt a helyzet: a nép megkapta a fel-
mentést a rabszolgaságból, de a pusztá-
ban már visszasírták a húsosfazekakat, 
melyeket Egyiptomban élveztek. Ami-
kor Mózes felvonult a hegyre, már bál-
ványszobrot készítettek. A helyzet nem 

sokat javult később sem: lényegében 
folyamatosan Izrael jelentős részének 
legalább a fél szíve a bálványoké volt. 
Hóseás azonban rámutat egy sokkal em-
beribb dologra is: ha az embernek rosz-
szul mennek a dolgai, akkor felsóhajt: 
jaj, Istenem. Teszi ezt az egyébként 
meggyőződéses ateista is. Mintha az 
ember ilyenkor ösztönösen tudná, kitől 

kell várni az igaz segitséget. És Isten 
segít, még a hétköznapi dolgokban is. 
Előttünk megy próbatételekben, nehéz 
helyzetekben. Igen, a hitéletnek nem 
csak az üdvszerző részét kell vizsgálni, 
mégha egyesek ezzel is próbálkoznak, 
mert Isten a mindennapokban is az Ő 

Dús lombú szőlőtő Izráel, gyümölcsöt is bőven terem. 
Minél több gyümölcse lett, annál több oltárt épített; 

minél szebb lett országa, annál szebb szent oszlopokat állított. 
Csalárd a szívük, de most meglakolnak. Isten lerombolja oltáraikat, 

elpusztítja szent oszlopaikat. 
Akkor majd mondják: Nincs nekünk királyunk, mert nem féltük az Urat, 

mit is tehetne értünk a király? 
Nagy szavakat mondtak, hamisan esküdtek, szerződéseket kötöttek,

 az igazság pedig olyan lett, mint a mezőn burjánzó mérges gaz. 
A bét-áveni borjú miatt aggódnak Samária lakói, 

meggyászolja azt a nép, jajgatnak miatta a bálványpapok, 
mert odalett dicsősége. 

Azt is elviszik Asszíriába, ajándékul a nagy királynak. 
Szégyenbe jut Efraim, szégyent vall tervével Izráel! 

Elpusztul Samária, királya olyan lesz, mint forgács a víz színén! 
Elpusztulnak a bét-áveni áldozóhalmok, ahol Izráel vétkezik, 

gaz és bogáncs növi be oltárait. 
Azt mondják majd a hegyeknek: Takarjatok el! 

– a halmoknak pedig: Omoljatok ránk!  
Hós 10,1-8



népével akar lenni. Nem lehet sem he-
lyileg, sem időben, sem másként korlá-
tozni. Jézus is megvendégelte az ötez-
ret, és nem csak mennyei eledelt adott 
nekik. A dolog Istentől jövő részével 
nincs is gond, mert Ő gondoskodó Isten. 
Ahogy adta a mannát és a vizet a pusztai 
vándorlásban, úgy, ha nem is ezeken az 
utakon, de segít, velünk van ma is. 
Akivel gond van, azok mi vagyunk. A 
fenn említett példán kívül még sorolni 
lehetne a példákat, de sajnos tény, hogy 
a tapasztalatok szerint, ha egy ember-
nek jobban mennek a dolgai anyagi-
lag, akkor hajlamosabb megfeledkezni 
Istenről. Mintha nem Tőle kapnánk a 
mindennapi erőt, az éjszakai pihenést, a 
lehetőségeket. Sokszor hajlamosak va-
gyunk rá úgy gondolni, mint Aki nincs 
köztünk, velünk minden nap. Pedig Ő 
mást ígért. És így van ez a mindennapi 
dolgokban is. Ha jól megy a munka, a 
szolgálat, az azért van, mert Ő ad hozzá 
észt, erőt, kitartást. Ha nem megy, Őtőle 
lehet kérni és várni a megújulást, erősö-
dést. Azonban a gond akkor van, ami-
kor elkezdenek jobban menni a dolgok. 
Ekkor elkezdünk elfeledkezni Istenről. 
Úgy gondoljuk, hogy mi mindenre ké-
pesek vagyunk, és nem vagyunk rászo-
rulva az Ő segítségére. Jön a jól ismert 
kifogás, hogy nincs időm a lelki dolgok-
kal foglalkozni, most másra kell az idő, 
az energia. De aztán az Istenhez kötődő 
köldökzsinór elkezd gyengülni, és kez-
detét veszi az igazi sátáni út. Ahogy ez a 
bizonyos köldökzsinór elkezd gyengül-
ni, úgy lesz a kapcsolat egyre kevéssé 
élő, és az ember úgy lesz egyre inkább 
kiszolgáltatva a kísértéseknek. 

Ezután már csak egy lépés van. A már 
lelkileg is meggyengült ember nagyon 
könnyen elveszítí lába alól a talajt anya-
gilag is. És ezután ha nem is lehetetlen, 
de mindenképp nehéz a talpra állás, az 
újrakezdés. Ez már valóban csak Is-
tennel lehetséges, de milyen nehéz is 
a tékozló fiúnak az Atya szemébe néz-
ni! Igen, ma is ez a kérdés, hogy ezen 
a téren se válljunk tékozló fiakká, és ne 
kelljen szégyenkeznünk. Ehhez viszont 
ébereknek kell lenni a mindennapokban 
is, amikor „jól megy”, vagy csak amikor 
elfoglalt vagyok.
Ezt is lehet kérni Istentől és Ő megad-
ja. Jobb ma imádkozni nyitott szívvel 
és lélekkel, mint holnap kétségbe esve, 
már akkor, ha eszünkbe jut, hogy Kitől 
is kell kérni a segítséget. 

 Ámen
(Elhangzott 2010. június 13-án.)
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Kötőjeles történet

Élettempó

Úgy beszélték meg, hogy ötkor a park-
ban találkoznak. Elnézte az óráját, és 
már fél ötkor ott volt. Dühöngött, ki 
nem állhatta a várakozást. Lendületes, 
energikus fiatalember volt, gyűlölte az 
üresjáratot. Mérgében nem vette észre a 
napsugarat, nem érezte a virágok bódí-
tó illatát, nem hallotta a fák susogását, 
mogorván vetette le magát egy nyárfa 
tövébe. Emésztette a türelmetlenség. 
Az arasznyi kis szürke emberkének – 
alig látszott ki a fűből – kétszer is rá 
kellett kiáltania, amíg meghallotta.
– Tudom, hol szorít a csizma! Ide nézz! 
– és azzal levágta a morcos alak zakó-
jának legalsó gombját és egy másikat 
varrt a helyére. – Ha egyszer balra csa-
varod ezt, nem kell többé várakoznod, 
hipp-hopp elérsz a pillanathoz, ahol 
lenni szeretnél! – és ezzel eltűnt. 
– Nagyszerű! – ujjongott a türelmetlen 
ember –, pont erre van szükségem. – 
És már csavart is a gombon. Ujját még 
le sem vette róla, már ott állt előtte a 
menyasszonya. 
– Mivel úgyis eldöntött dolog, hogy ösz-
szeházasodunk... – egy gombcsavarás és 
már végéhez közeledett a lakodalom. 
– Milyenek lesznek a gyerekeim? – alig 
ötlött fejébe a gondolat, egy gombérin-
tés és már ugrándozott körülötte a fia 
meg a lánya. 
– És az emeletráépítés, idegesít, hogy 
nem számítottam-e el magam? – csava-
rás balra és a család már be is költözött. 
– Most még a karrierem érdekel – a vá-

laszt azonnal megadta a gomb, ott talál-
ta magát a kiszemelt, kényelmes és rep-
rezentatív karosszékben. 
... és csavarta, csavarta a varázsgombot, 
a várakozás nélküli, a pillanat alatti be-
teljesülés mámora teljesen hatalmába 
kerítette, míg rémülten fel nem kiáltott 
rettenetes félelmében: a halálos ágyán 
találta magát!
– Mit nem adnék érte, ha legalább csak 
egy kicsit is, vissza lehetne forgatni az 
egészet. Hiszen még nem is jutott időm 
arra, hogy éljek... – Még nem tudta, 
merje-e megérinteni azt a gombot, any-
nyira remegett a keze. Ekkor hatalmas 
robbanást érzett... 
– Azonnal kérj bocsánatot a bácsitól, 
mondtam, hogy arrébb labdázz, mert el-
találod. Ne haragudjon, annyira sajná-
lom, olyan jól aludt... Biztosan valami 
szépet álmodott.

– A. Spoerl nyomán –
(Válogatás Hézser Gábor 

Kötőjeles történetek 
című gyűjteményéből.)

Taníts úgy számlálni 
napjainkat, 

hogy bölcs szívhez jussunk!
Zsolt. 90,12



Gyülekezetünk 
életéből

– Dr. Békássy N. Albert, a 
NyEMRLSz (Nyugat-Eu-
rópai Magyar Református 
Lelkigondozó Szolgálat) világi elnöke 
hittudományi tanácskozásra hívja 
gyülekezetünk vezetőségét, amelyre 
Felsőőrön, július 22-25 (csütörtök-va-
sárnap) között kerül sor. A találkozón 
gyülekezetünk lelkésze fogja képviselni 
gyülekezetünket.
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet: 
Vasárnap 17.00 órától (nyári időszámí-
tás alatt). (Prága 1, Klimentská 18, 3. 
emeleti gyülekezetei terem.) 
Az istentisztelet idejére gyermekmeg-
őrzést vállalunk (ugyanebben az épü-
letben). Az igény bejelentése szombat 
estig a  +420-723-960913 telefonszá-
mon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer; a követke-
ző bibliaóra időpontja egyelőre ismeret-
len, kérjük kísérjék figyelemmel a hir-
detéseket. 
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni 
lehet a lelkipásztornál. 
A lelkipásztor elérhetőségei: Éles 
György, cím: Třeboradická 45, Prága 8 
– Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: szerdánként 18.30-
tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebb-
ség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)

Pilzen – a következő istentisztelet hely-
színét és időpontját a következő szá-
mokban pontosítjuk. 
Brünn – a következő istentisztelet a 
helyszínét és időpontját a következő 
számokban pontosítjuk. 
Teplice – az istentisztelet helye és idő-
pontja egyelőre ismeretlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk a mai és jövőheti
 istentiszteleten 

gyűjtést szervez 
a magyarországi és szlovákiai 

árvízkárosultak
 megsegítésére. 

Az adományokat az istentiszteletet 
követően az erre a célra elhelyezett 

perselybe lehet bedobni. 
Ha a kedves Olvasó banki átutalással 
szeretne hozzájárulni a gyűjtéshez, 
az alul feltüntetett bankszámlaszám-
ra megteheti, a megjegyzés mezőben 

kérjük feltüntetni az 
„adomány árvíz” jelszót. 

Köszönjük. 


