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Kedves Testvéreim!

Amikor először elolvastam a mai igét, 
nagyon elgondolkoztam. Lényegében 
a laodíceai gyülekezet kapta a legne-
gatívabb kritikát a hét gyülekezet kö-
zül, ami még akkor is lesújtó, ha meg-
nézzük, hogy mindegyik gyülekezet 
kapott valami miatt elmarasztalást, de 
ezek súlya meg sem közelíti a laodíceai 

gyülekezettel szemben megfogalmazott 
panaszokat. Itt ugyanis annyira alapvető 
gondok voltak, melyek messze megha-
ladták az egyszerű tanbeli problémákat, 
mert az alaphozzáállással volt nagyon 
komoly gond. Méghozzá nem is egy, de 
mindjárt kettő.
Az első: azt gondolod, hogy megvan 
mindened. Amikor ezt elolvastam, a 
mai gyülekezetek jutottak eszembe. 
De nem csak a gyülekezetek, hanem 
a mai emberek. Sokszor kaptam én is 
a kritikát nagyszüleimtől, szüleimtől, 
hogy neked semmi nem jó, semmi nem 
elég, bárcsak, ha az én időmben ennek 
csak kis része lett volna. Igen, ilyen a 
mai ember, elégedetlen. Még akkor is, 
amikor bizony lenne miért bőven hálát 
adni a Teremtőjének. Akkor sem képes 

örülni, amikor tehetné. Másrészt viszont 
legyünk nagyon tárgyilagosak, ha nem 
lenne ez az elégedetlenség, akkor a fej-
lődés egyszerűen leállna. Egy kis kité-
rő a tárgyhoz: amikor még Tiszalökön 
szolgáltam, volt ott egy fogvatartott, 
értelmes volt, sőt elvégezte Budapesten 
az ottani buddhista teológiát. Sokszor 
beszélgettem vele, a buddhizmusról is. 
És bizony még egzotikusabbat találtam, 

mint amire számítottam abban, amiket 
elmondott. Ez a vallás azt tanítja, hogy 
az embernek le kell küzdenie a vágyait. 
Ekkor jöttem rá: ez lehetetlen, mert ha 
más vágyam nincs, csak az, hogy a vá-
gyaim ellen küzdjek, akkor ez lesz vá-
gyam. Szóval látszólag ördögi kör. Első 
ránézésre. Azonban éppen ellenkezőleg: 
isteni ajándék, mert így mindig tudok 
célt kitűzni magam elé, még a világi 
dolgokban is.
Ezért még testi szempontból, világi 
nézőpontból sem érthető a gyüleke-
zet viselkedése. Ha elérhetnénk azt a 
pontot, hogy úgy érezzük mindenünk 
megvan, nagyon kiüresedne az életünk. 
A laodíceai gyülekezet esetében még 
szomorúbb a kép. Ők úgy látják, érzik, 
hogy az egész életük már „beérkezett” 

Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; 
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és nincs szükségük semmire. De hogy 
ez mennyire nem lehet így! Hogyne 
gondolhatna az ember, és talán az egész 
gyülekezet arra, milyen jó lenne, ha 
még jobban érteném az Igét, az üzene-
tet, mellyel Isten nekem személy szerint 
is üzenni akar, de jó lenne, ha több, na-
gyobb lelki ajándékom lenne! Vagy bár-
mi egyéb. De azt, hogy nekem megvan 
mindenem, lelki értelemben sem szabad 
kijelenteni, mert nem lenne igaz.
Azonban még mielőtt nagyon ítélkez-
nénk, csendesedjünk el magunkban, és 
vizsgáljuk meg magunkat, kellő bűnbá-
nattal. Ahhoz képest, hogy világi dol-
gokban milyen hamar elégedetlen tudok 
lenni, milyen könnyen megnyugszom a 
lelki dolgokban elértekkel. Milyen köny-
nyen tudom azt mondani, nekem elég az 
a heti egy istentisztelet, ahol még isme-
rősökkel, barátokkal is találkozhatom. 
És mivel a gyülekezet, nem csak a mi-
énk, de mindegyik, emberekből áll, elő-
ször a szívben kell annak megfogalma-
zódnia, hogy nekem többre van igényem 
a lelkiekből. Még ha a rohanó világban 
nap mint nap csak egy igét olvasok is el, 
még ha csak valami régebbi prédikációt 
is futok át, de ott kell lennie az igének a 
mindennapokban.
Volt még egy gond, egy második, na-
gyon komoly a gyülekezettel: nem volt 
sem hideg, sem forró. Ezt én úgy értel-
mezem, hogy közönyös volt. Hát, ha a 
mai keresztyénséget komoly vád érheti 
valami miatt, akkor az ez. Sok, első sor-
ban nyugati gyülekezetben már lényegé-
ben nincs is a mi fogalmaink szerint vett 
istentisztelet, csak valamiféle közösségi 
alkalom vasárnaponként istentisztelet 

helyett. De még ettől is nagyobb gond 
és probléma, hogy merem-e, akarom-e 
vállalni a hitet kifelé, teszek-e bizony-
ságot Jézusról. Mert ahol ez nincs meg, 
ott bizony kár egyházról beszélni. Sőt, 
nem is lehet. De mintha az egész keresz-
tyénséget kezdené jellemezni ez a „lan-
gyos” hozzáállás. Ennek talán legfőbb 
oka az ökumenikus mozgalom végzetes 
kisiklása. Már nem a bizonyságtétel-
re, hanem a közös nevezőre helyezik a 
hangsúlyt, ezzel a misszió értelmét kér-
dőjelezve meg. Akkor pedig, amikor a 
misszió, a bizonyságtétel létjogosultsá-
ga kérdőjeleződik meg, az egyház lé-
nyegében megszűnik. Lesz ugyan még 
cégbírósági bejegyzése (egy ideig), de 
lelke már nem. Forrónak lenni áldozatot 
kíván. Ha valamit fel akarok melegíteni, 
akkor abba energiát (fizikai értelemben 
hőenergiát) kell fektetni. Ebben az eset-
ben nem úgy nekem, mint a Szentlélek-
nek, hiszen a hit az ő ajándéka. Utána 
persze nekem is energiát kell fektetni 
a hit ápolásába. De csak ez az egyetlen 
útja annak, hogy ne legyek „langyos”. 
Nagy üzenete a mai Igének, hogy még 
ennek a gyülekezetnek is van új kezdet, 
javítási lehetőség. Persze ebben a lelki 
helyzetben nem egyszerű és nem köny-
nyű. De Isten a jelenlegi kegyelmi időt 
éppen azért adta, hogy még az ilyen re-
ménytelen közösség is, mint a laodíceai 
is, magára találjon, megújuljon. És ép-
pen ez az, ami a mai egyháznak is re-
ménysége lehet. Nem a vég a teljes ki-
égés, nem a megsemmisülés a langyossá 
válás. De kérni kell, imádkozni kell. 
Az Ige megnevezi azt is, hogy hogyan 
újulhat meg a gyülekezet. És ma is csak 
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Gyülekezetünk 
életéből
– Szombaton, október 2-án 
rendkívüli istentiszteletre 
gyűlt össze gyülekeze-
tünk pár tagja a Szt. Klement templom-
ban. A rimaszombati (Szlovákia) és a 
vlotho-i (Németország) testvérgyüle-
kezetek  konfirmandus-találkozójának 
záróistentisztelete volt ez az alkalom, 
mely délután 5-kor kezdődött. A rima-
szombati konfirmandusok Molnár Sán-
dor zsinati főtanácsos kíséretében jöttek 
a találkozóra. Az istentiszteletet Winfried 
Reuter vlotho-i és Éles György prágai 
lelkészek fohászával kezdődött, majd 
egy rövid igemagyarázattal és a német-
országi konfirmandusok rövid dráma-
jelenetével folytatódott. A szokott gyü-
lekezeti énekek helyett 
ezalkalommal német-
magyar-angol-szuahéli 
ifjúsági énekgyűjte-
ményből énekeltünk pár 
éneket, Reuter lelkész 
gitárkíséretével. Mivel a 
találkozó témája a biza-
lom volt, az istentisztelet 
egyfajta bizalomjátékkal 
zárult – mindenki lemér-

hette, mennyire mert csukott szemmel, 
csak az előtte haladó vállára támaszkod-
va végigsétálni a templomban. 
Istenünk gazdag áldása legyen a találko-
zó szervezőin, résztvevőin, támogatóin, 
gyülekezetükön! 

– sszk –

ez az egyetlen út van kifelé a mélyből, 
mondhatni divatos szóval a válságból. 
A lelki megújulása az egyéneknek és ez 
által a közösségnek is. Ha ez bekövet-
kezik, akkor anyagiakban, ha többre is 
vágyunk elégedetlenek vagyunk, de a 
meglévőért már tudok hálát adni, már 
tudom azt mondani, hogy Istennek le-

gyen érte hála és dicsőség. Lelki érte-
lemben pedig alapvető igényem lesz a 
többre igyekvés.
Adja meg Isten ezt a mai gyülekezetek-
nek is!

Ámen!

(Elhangzott 2010. szeptember 26-án) 



Gyülekezetünk-
ben életéből
– Gyülekezetünk presbi-
tériuma jövő vasárnap, 
október 10-én presbiteri 
gyűlést tart, melyről majd lapunkban is 
röviden beszámolunk. 

Programajánló
– A PMKK szeretettel hív 
minden érdeklődőt Hamar 
István nyugalmazott reformá-
tus lelkipásztor előadására, 
melyre október 12-én 19 órától kerül 
sor a PMKK nagytermében. Az előadás 
címe Kicsoda az ember? „A Biblia 
egyetlen fejezetében – mint cseppben a 
tengert – szeretném felcsillantani a bib-
liai antropológia minden lényeges ele-
mét. Ez a fejezet Mózes első könyvének 
a második fejezete. Az itt olvasható 
őstörténeti elbeszélést egyfajta lassí-
tott felvételnek tekinthetjük, mely – az 
egyetemes őshagyomány képanyagának 
felhasználásával – egymás után 6 
filmkockán mutatja be, mi mindenből 
rakódik össze teljes emberségünk.” – 
mondja előadásáról a lelkipásztor, aki 
30 évig volt a Szolnoki Református 
Egyházközség lelkipásztora. Witten-
bergi ösztöndíjasként az antropológia 
bibliai megközelítésével foglalkozott 
behatóan, kutatásairól könyvet is írt. 
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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 istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontja 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 18.30-
tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebb-
ség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)

Pilzen, Teplice – a következő istentisz-
telet helyszíne és időpontja egyelőre is-
meretlen. 
Brünn – a következő istentiszteletre 
október 23-án kerül sor. A kezdés idő-
pontját és a helyszínt még pontosítjuk.   

Egyéb információ:  www.reformata.cz


