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Kedves Testvéreim!
Valószínűleg a Jelenések könyve az
egész Újszövetség, de talán az egész
Biblia legnehezebben érthető, értelmezhető könyve. Ez nem is csoda, hiszen
olyan eseményekről beszél, amik még
nem következtek be, az Újszövetség
egyetlen prófétai irata. Éppen ezért rengeteg félreértés, félremagyarázás köthe-

A mai prédikáció témája azonban mégsem ez. Sokkal inkább maga János, illetve a Patmosz szigeti száműzetése. A
száműzetés egy nagyon régi büntetési
forma, amely ma már nem szerepel a
megtorlás eszköztárában. Célja leggyakrabban az volt, hogy akit ennek
a büntetésnek vetettek alá, az ne tudja
nézeteivel, tanaival fertőzni a közösséget, és el legyen izolálva a többségtől.

Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért.
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tő a könyvhöz. Másat ne említsek, mint
a híres 666-os jelet. Mondhatni, minden
korszakban meg volt az éppen aktuális
„ügyeletes gonosz”, akinek a homlokán
felfedezni vélték a gonosz jelét. Sok
esetben ez éppen a másik keresztyén felekezet vezetője volt, lásd egyházszakadás (1054), vagy éppen reformáció. Persze azóta sem takarékoskodnak ezekkel
a jelzőkkel. De éppen ez vezetett oda,
hogy a hitelessége ennek a könyvnek kikezdődött, és sokan ma már nem veszik
elég komolyan azt, amit pedig komolyan kellene venni. Meg kell még említeni, hogy mindezek ellenére a könyv
igazi bibliai irat, hiszen a végszó benne
nem a pusztulásé és a győzelem nem a
gonoszé, hanem annak ellenére, hogy a
Biblia legvégén szerepel, benne van az
új kezdet, mintegy örömhír.

Persze főleg nagyobb területű országokban, mint például Oroszország lehetett
eredményesen alkalmazni. Az már más
kérdés, hogy János a többi apostolhoz
képest enyhe büntetést kapott, hiszen
azokat kivégezték. Ma azonban én egészen más veszélyt látok ezzel kapcsolatban. Nem a keresztyéneket, hanem
mintha magát a keresztyénséget akarná
a világ száműzni. Már nem az a baj,
hogy valaki keresztyén, legfeljebb furcsán néznek rá, hanem maga a hit lett
nem kívánatos. Azonban ahogy Jánost
nem gátolhatta meg a bizonyságtételben a fizikai száműzetés, úgy Isten mai
népét sem gátolhatja meg ez a szellemi,
lelki száműzetés abban, hogy az ő Megváltójáról bizonyságot tegyen.
Fizikailag bizonnyal vesztes volt János, hiszen egy lakatlan szigetre került,

ahol nem volt kihez szólni. Más összefüggésben, de az ilyen ember érzéseit
elég jól adja vissza a Robinson Crusoe
című könyv. Nem lehetett könnyű. János, mint a Római Birodalom lakója
minden bizonnyal megszokott egyfajta életszinvonalat, melyet most feladni
kényszerült. De tudta miért tette. Krisztusért. Sokszor én úgy érzem, a mai
keresztyénségnek éppen ez a fő baja.
Nem tud, nem akar az ő Mesteréért áldozatokat hozni. Ma is csak ott van értelme egyházról beszélni, ahol vállalják
Krisztus evangéliumát. És ez ma sincs
másként. Ma is vállalni kell sokszor a
bizonyságtétellel járó következményeket. Ezek ma már persze nem olyan
borzasztóak, mint akkor voltak, de azért
ma is tud szúrni egyet-kettőt a világ más
eszközökkel.
Szellemileg, lelkileg azonban egészen
más a helyzet. János ezzel a száműzetéssel egészen biztos, hogy nyert. Így
csak ő volt ott és az Isten. Még ha nem
is tehetett bizonyságot, még ha el is volt
zárva mindentől, de lehetőséget kapott
arra, hogy meditáljon, gondolkozzon,
elcsendesedjen. Hát ettől nagyobb kontraszt a mai világgal elképzelhetetlen.
Hogy most valaki, csak úgy önszántából
elgondolkodjon, megálljon, megszakítsa akár csak egy kis időre az életét?
Nem, nem valószínű. Hány és hány kifogást lehet felhozni. Most munkahelyi
probléma, most családi probléma, most
más jellegű elfoglaltság miatt nem lehet.
Ha másért nem, de a nyugalomért néha
akár még irigyelhetjük is Jánost. Persze
ennek a nyugalomnak nagyon komoly
célja volt az ő életében. Olyan üzenet
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lett rábízva, amelyben a jövő került
megírásra.
Az, hogy megálljak, elcsendesedjek Isten előtt, annyira fontos kérdés, hogy
még a rendszeres gyülekezet-látogatás
sem pótolhatja. Még az sem ad felmentést az alól, hogy néha megszakítsam
az eddigit, és megálljak, csak én és az
Isten. Körülbelül olyan bensőségesen,
mint amikor Krisztus elmondta a főpapi
imádságát. Ha Neki, mint Isten Fiának
szüksége volt erre, akkor nekem még inkább fontos ez. Megkeresni, megtalálni
a lehetőséget, hogy megálljak, csak én
és az Isten. Nem kell ehhez száműzetés,
még talán csak egy nap sem. Talán elég
tíz perc is, egy elmélyült, bensőséges
imádságban. De ennek meg kell lennie.
Ha ez megvan, akkor biztos lehetek abban, hogy nem száműztem az Isten Igéjének üzenetét az életemből. Akkor nem
lesz a Jelenések könyve sem a számomra valami borzasztó, hanem evangélium
válik belőle. Akkor reménykedve tekintek a jövőbe, mert tudom, Kinek hittem.
A világ ma is száműzheti Isten Igéjét.
Ha végig nézzük a teológia történetét,
erre mindig is megvolt valójában a szándék. Isten azonban rajtam kéri számon,
hogy egyrészt én a saját életemben milyen helyet biztosítottam az Ő Igéjének,
másrészt mindezek ellenére tettem-e
Őróla tanúbizonyságot. Ne feledjük el,
hogyha azok az ősök, akik sokszor életük, vagyonuk, szabadságuk kockáztatásával nem tettek volna bizonyságot, ma
mi sem ismerhetnénk Isten szabadító
kegyelmét.
Ámen!
(Elhangzott 2010. szeptember 19-én)

A BIBLIAÓRA
– egy igazán protestáns műfaj
Ahogy erről korábban már lehetett hallani, október 10-én gyülekezetünkben
nem istentisztelet lesz, hanem bibliaóra (lásd 4. oldal Gyülekezeti alkalmak
tábla – szerk. megj.). Azonban szükségesnek tartom, hogy erről az előkészítés
fázisában néhány gondolatot leírjak.
Az első, és legfontosabb kérdés, hogy
mi a különbség az istentisztelet és a
bibliaóra között? Sajnos, nagyon sok
gyülekezetben a két forma teljesen ös�szemosódik, és nem kap kellő hangsúlyt
a funkcionalitás, az a szerepkör, melyet
egyik vagy másik betölt.
Az istentisztelet alapvető funkciója
a tanítás. Ekkor a lelkész átad, vagy
igyekszik átadni valamit a gyülekezeti tagoknak abból, amit az adott igeszakaszról gondol, esetleg kiegészítve
információkkal (főleg természetesen
olyanokkal, melyek az adott igeszakasz
jobb megértését szolgálják). Sok esetben alapprobléma, nem is itt Prágában,
de máshol már találkoztam vele, hogy a
gyülekezeti tagoknak a legalapvetőbb
bibliai ismeretek sem voltak meg.
A bibliaóra ezzel
szemben más
szempontokat
is szem
előtt tart.
Először
is, sokkal
komo-

lyabb előkészítést igényel, a komolyság
itt nem elsősorban a lelkészre vonatkozik, mert neki az istentiszteletre is készülnie kell, hanem a gyülekezeti tagokra. Itt érdemes már otthon elolvasni az
adott igét, vagy kátékérdést (ez is lehet
téma), és már véleménnyel, akár kérdésekkel érkezni az alkalomra.
A lelkész részéről más jellegű készülést
igényel a bibliaóra. Ugyan itt is van egy
bevezető rész, mely sokkal rövidebb,
mint egy istentiszteleti igehirdetés, de
sokkal fontosabb az azt követő beszélgetés vezetése, az ott felmerülő kérdésekre adandó lehetséges válaszok előkészítése.
Meggyőződésem, hogy ez egy nagyon
nagy lehetőség a gyülekezet előtt, melytől lelki fejlődést, a bibliai dolgok iránt
nagyobb érdeklődést várok. Azonban,
ahogy fentebb is leírtam, ehhez nem
csak a lelkészre van szükség. Én kérek
mindenkit, hogy amennyire ideje, ereje
van, szintén csak készüljön az alkalomra, kérdésekkel, véleménnyel.
De hogy legyen egy további kérés is:
imádsággal készüljünk. Hogy ez az alkalom érje el a célját, és valamennyiünk
lelki fejlődését, az Ige jobb megértését,
megismerését szolgálja.
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– éles györgy –

Gyülekezeti
Alkalmak
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 istentisztelet helyett; a következő bibliaóra időpontja október 10., a téma Pál apostol
megtérése – az Apcsel. 9. része alapján.
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)
Pilzen, Teplice – a következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn – a következő istentiszteletet
időpontja egyelőre ismeretlen. Kérjük
kísérjék figyelemmel a hirdetéseket.
Egyéb információ: www.reformata.cz

Programajánló
– „Po proudu času” címmel
tart koncertet Jaroslav Tůma
cseh orgonaművész, szept.
30-án, a Břevnov-i Szt. Margit bazilikában (Sv. Markéty), 19.30-tól.
A koncerten Bach korálok hangzanak
fel. Belépődíj: 290 Kč.

Witz
Az apa a gyerekével
utazik a buszon. Az első
megálló egy könyvesbolt
előtt van.
– Apúúú! Vegyél nekem mesekönyveeet!
Mesekönyvet akaroook! – mondja a gyerek.
– Nyugalom, Kristóf, nyugalom! – így
az apa.
A következő megálló egy cukrászda
előtt van.
– Apúúú! Vegyél nekem fagyííít! Fagyííít
akaroook!
– Nyugalom, Kristóf, nyugalom!
A most leszálló ember mondja az
apának:
– Hát tudja uram, hallatlan türelme
van. Én már rég felpofoztam volna a kis
Kristófot.
– Hát valóban nehezen türtőztetem
magam. De egy dolgot félreért. A gyermekemet Kázmérnak hívják, Kristóf én
vagyok.
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