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Kedves Testvéreim!
Ennek a könyvnek a címe is nagyon
pesszimista, hiszen egy próféta bánatát,
sírását dolgozza fel. Ha az ember sírásról hall, mindig valami rosszra gondol.
Nincs ez másként itt sem. Kesergéssel,
bánkódással teli a könyv, annak minden fejezetéből az aggódás, a fájdalom

hogy a népet próbának, igen súlyos próbának vetette alá.
Ebben a nehéz helyzetben szólal meg a
próféta, és hirdet örömhírt. Nézzük rögtön az elsőt: öntsd ki a szívedet az Úr
előtt. Mekkora kiváltág! Igen, körös-körül látszik a baj, de a szívet Az elé lehet
kiönteni, Aki a mennyet és a földet teremtette. Van-e, lehet-e annál nagyobb

Kelj föl, jajgass az éjszakában, az őrködés kezdetén!
Öntsd ki szívedet, mint a vizet, az Úr színe előtt!
Emeld föl hozzá kezeidet gyermekeid életéért,
akik elaléltak az éhségtől minden utcasarkon.
JerSir 2,19

leírása tárul elénk - nem csak a prófétáé, hanem az egész népé. Ennek persze
meg voltak az előzményei, hiszen ekkor
már több évszázadnyi, „folytatólagosan
elkövetett” szövetségtörés volt a nép rovásán. Isten azonban még most sem elpusztítani, hanem nevelni akarta a népet.
Valójában Izrael évszázadokig kettős játékot űzött: elismerte ugyan Isten szabadítását Egyiptomból, de a helyi isteneket
is tisztelte. Isten természetesen megtehette volna, mint Sodoma és Gomorra
esetében, hogy a teljes megsemmisítés
mellett dönt, Ő azonban magára nézve
sokkal komolyabban gondolta a szövetséget, mint a nép. Éppen ezért nem
a pusztítás, hanem a tanítás, a magához
való megtérítés állt a hátterében annak,

kiváltsága a hívő embernek, hogy az Élő
Isten elé öntheti ki a szívét? Már ez önmagában akkora többlet, amit szavakkal
ki sem lehet fejezni. Nekem nem egy
bálvány áll rendelkezésemre, hanem
az Örökkévaló Élő Isten hall. Ki más
mondhatja ezt még a magáénak? Kinek
van Nála nagyobb lelkigondozója? Nála
nem kell attól félni, hogy az imádságban
elmondott dolgok illetéktelenek kezébe
kerülnek, fel sem kell, hogy vetődjenek
bizalmi kérdések. Arról nem is beszélve, hogy Ő az, Aki segíthet. Lehet, hogy
nem azonnal, vagy úgy, ahogy én gondolom, de segít. Ez persze gyakori kísértés: azt gondolom, hogy Istennek úgy
kell válaszolnia, ahogy én elképzelem.
Ne feledjük el, hogy Izrael sem olyan

szabadítót várt, mint Krisztus. Nem
ilyen választ képzelt el imádságaira. Isten mégis ezt adta, és csak ezt. Izraelnek
nem ment könnyen, hogy végül mégis
az Úr előtt kell kiöntenie a szívét, mint
a tékozló fiúnak a jól ismert történetben.
Talán nekünk sem túl könnyű kimondani: vétkeztem ellened, mert ezzel magunkra mondunk ítéletet. De megbánás,
beismerés nélkül nincs bűnbocsánat. És
ezt legvégső soron nem egy másik ember előtt kell kimondani - az kevés -, hanem Isten előtt. Természetesen nagyon
fontos a lelkigondozás, amely nem csak
a lelkész feladata, hanem a hívő emberé
általában. Hiszen van testvér, van akivel
meg lehet beszélni bizonyos gondokat.
Istennek már az is végtelen kegyelme,
hogy ad ilyen lehetőségeket is. Azonban
az Isten előtt való megnyílást, bűnbánatot nem kerülhetjük meg. Ha eddig nem
jut el az ember, akkor az addig megtett
út teljesen felesleges volt, mert nem
érte, nem érhette el a célját.
A próféta hivatkozik a vízre. Ez gyakran megesik a Bibliában, hiszen abban
a térségben mindig is nagy kincs volt
a víz. Amikor először olvastam a mai
igét, egy másik történet jutott eszembe,
Ezékiel próféta könyvéből. Ott egy kis
patak folyik ki a templom küszöbe alól,
majd dagad hatalmas folyammá, mely
megtermékenyíti a pusztát. Kiönthetem
a szívem, mint a vizet, de mi folyhat ki
belőle? Sokszor csak a bűnök végtelen
sora. Ez a víz bizony mérgezett, senkinek nem válik hasznára. Erre képes az
emberi szív. És Isten mégis kíváncsi rá.
De van az a másik fajta víz, melyet Isten kínál, amely az Ő Igéjéből fakad, és

ami az élet forrása. Erre kívánkozik az
ember (vesd össze 42. zsoltár). Ez az,
amit kíván, még akkor is, ha nem vallja
be néha még magának sem. Kiömölhet
a szívből a koszos, fertőzött, mérgezett
víz, hogy a helyét elfoglalja az Isten Igéjéből származó élet vize.
A világ talán kínál könnyebb megoldásokat, de azt soha, hogy egy ilyen előnyös cserét hajthassunk végre. Kínál
félmegoldásokat, de sosem az örök élet
élő vizét. Talán meghallgatja problémáinkat, de jobb esetben nem történik semmi, rossz esetben visszaél vele. Azonban nem csak nekünk, de mindenkinek,
akinek csak el tudjuk mondani, ez lehet
a kegyelem. Nem tarthatjuk meg csak
saját magunkban, tovább is kell adni.
Ámen
(Elhangzott 2010. június 20-án.)
(Illusztráció: G.Doré: Az elpusztult
Jeruzsálem gyászolói)
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Ünnepeink
Július 5. - Cirill és Metód ünnepe
(Csehország, Szlovákia)
Lassan közeledik Cirill és Metód ünnepe itt Csehországban és Szlovákiában is.
Mi, protestánsok sokszor nem fordítunk
kellő figyelmet a keleti egyházfélben
történő eseményekre, és hajlamosak vagyunk a saját sáncainkban elbarikádozni
magunkat. Azonban ennek a testvérpárnak a munkája hordoz olyan vonásokat,
melyek később a reformációban köszönnek vissza. Ezek közül a legjelentősebb
újítás, hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy
nemzeti nyelvű legyen a liturgia, és a
Biblia nagy részét is lefordították ószláv
nyelvre. Érdekes folyománya lett a történteknek, hogy a mai napig mutatnak
be ószláv nyelvű miséket, leginkább jeles alkalmakon, holott ez a nyelv a mai
szláv nyelveket beszélők számára is nehezen érthető. Ennek ellenére érdemes
megemlékezni a testvérpár munkájáról.
Ma, amikor arról beszélünk, hogy egy
globalizálódó világban a nemzeti identitást, a nyelvet meg kell őrizni, ez a testvérpár útmutatással szolgál. Nem érték
be azzal, hogy a latint és a latin misét átvették, hanem, akár új ábécé megalkotásával is, lehetővé tették a nemzeti nyelv
megőrzését. Mintha ezer évvel elhangzása előtt lett volna aktuális a magyarok számára oly ismerős intés „csak a
templomot és az iskolát..”. Igen, én úgy
érzem, hogy ennek az intésnek az aktualitása paradox módon ettől válik még
súlyosabbá, égetőbbé. Ma is ez a kérdés.
És most nem a „klasszikus” problémák-

ról beszélek, melyekkel tele van a sajtó.
Sokkal fontosabb kérdés, hogy a felnövekvő generációk ad1. el fogják-e sajátítani őseik nyelvét (persze mások nyelvének elsajátítását is nagyon fontosnak
tartom), ad2. a nagy „multikulti” mas�sza egyre büdösebb mocsarában lesz-e
a kezükben egy mécses – egy Biblia
formájában, szívükben pedig hit, hogy
megálljanak ebben a kavargó világban.
Ha a testvérpár munkájára gondolok,
tudatosítanom kell, hogy van mit tanulni tőlük. A semmibe plántáltak, és lett
belőle valami. Talán sokszor erre van
szükség ma is. Itt Csehországban pedig
főleg. Emlékeztetni a gyökerekre, szeretettel elmagyarázni, hogy Isten milyen
értéket adott az elődöknek.
Merjünk ezért imádkozni, tanulni az
elődöktől. Merjük talán azt is meglátni, nagy kérdés volt minden nép életében a saját hangrendszernek megfelelő
írásrendszer kialakítása, melyre a térségünkben élő szláv nemzeteknek ez
a testvérpár megfelelő választ adott.
Lehet, hogy nem magyar ünnepről van
szó, de az üzenetét meghallani, esetleg
együtt ünnepelni lehet.
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– Éles György –

Gyülekezeti
Alkalmak

Gyülekezetünk
életéből

Istentisztelet:
Vasárnap 17.00 órától (nyári időszámítás alatt). (Prága 1, Klimentská 18, 3.
emeleti gyülekezetei terem.)
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 egyelőre ismeretlen, kérjük kísérjék figyelemmel a hirdetéseket.
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a
lelkipásztornál lehet.
A lelkipásztor elérhetőségei: Éles
György, cím: Třeboradická 45, Prága 8
– Kobylisy, telefon: +420-776-387179,
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: szerdánként 18.30tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)

– Dr. Békássy N. Albert, a
NyEMRLSz világi elnöke
hittudományi tanácskozásra hívja gyülekezetünk vezetőségét, amelyre Felsőőrön, július 22-25.
(csütörtök-vasárnap) között kerül
sor. A találkozón Éles György lelkész
fogja képviselni gyülekezetünket.
– A Mille DO(re)MI kórus az elmúlt
hétvégén közös családi kiránduláson
vett részt, melyről a következő számban
rövid, képes beszámolót olvashatnak.
– A szlovákiai FIRESZ (Fiatal Reformátusok Szövetsége) a nyári szünetben korosztálytól függően különféle
táborokat szervez, melyekre szeretettel
várja a csehországi magyar gyermekeket, fiatalokat. További információ ill.
jelentkezés a www.firesz.sk weboldalon
megadott elérhetőségeken lehetséges.

Pilzen – a következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn – a következő istentiszteletet
augusztus 21-én tartjuk, a helyszínt és
időpontot még pontosítjuk.
Teplice – az istentisztelet helye és időpontja egyelőre ismeretlen.
Egyéb információ: www.reformata.cz

Figyelem !!!
Értesítjük kedves Olvasóinkat,
hogy a július 4-én

az istentisztelet
elmarad.

A következő istentiszteletre
szokott helyen és időben,
július 11-én kerül sor.
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