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 A tüzet állandóan tartsák égve az oltáron, ne aludjék ki.
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Kedves Testvérek! 
A mai ige szintén az áldozatokról szól, 
méghozzá az égőáldozatról. Ezúttal 
azonban nem az áldozat minősége a 
kérdés, hanem annak a folyamatossá-
ga. Nem volt szabad hagyni kialudni a 
lángot. Az egyik előző vers még csak a 
papok feladataként említi az oltáron a 
tűz őrzését, itt már mindenki feladatává 
teszi.  
Amikor készültem az igehirdetésre, lelki 
szemeim elé képzeltem az oltárt, amint 
ég rajta az áldozat. Igen, az oltár itt be-

töltötte a feladatát, és az áldozat annak 
rendje és módja szerint égett rajta. Az-
tán szintén magam elé képzeltem az 
oltárt, amint azon csak egy pár üszkös 
elszenesedett darab volt, de már éppen 
csak füstölt. Csúnya látvány volt. Meg-
feledkeztek Istenről azok, akiknek igen 
csak nem lett volna szabad. Már nem 
égett a tűz, már nem volt fontos az áldo-
zat. Ahogy eltűnt az áldozat, úgy lazult 
maga a kultusz is. Ne legyünk naivak: 
az Istennel való kapcsolat meglazulá-
sa legfeljebb időlegesen hozhatta el a 
szabadság hamis érzetét. Nem magát a 
szabadságot, hanem csak annak az illú-
zióját. Ideig-óráig, hogy aztán az Isten-
nel való kapcsolatot  felváltsák a bálvá-

nyok, legyenek azok faragottak, vagy 
modernek, nem hoznak megoldást.
De aztán az égő tűzre koncentráltam, 
és felelevenedtek fizika tanulmányaim 
és eszembe jutott, hogy bizony az sem 
mindegy, hogy milyen színnel ég áldo-
zatom tüze, mert az mutatja, hogy mi-
lyen forró is a tűz.. Legelőször is elrej-
teni semmiképpen nem szabad, hiszen, 
amit Jézus mondott a meggyújtott mé-
csesről, az igaz a meggyújtott áldozati 
lángról is. Látszania kell. Anélkül sem 
értelme, sem jövője nincs.

De visszatérve a tűz színére, érdemes 
végiggondolni, hogy milyen színnel is 
ég az áldozatom.
Éghet vörös színnel. Ez egy viszonylag 
hideg tűz, éppen csak a gyulladáspont 
felett van, mondhatni pislákol. Ezen a 
hőmérsékleten nem megy végbe töké-
letesen az égés, és sok hamu is marad. 
Pislákolhat a hitem, Isten kioltani nem 
fogja, mégsem lesz sok haszna. Ünne-
peken eljárhatok istentiszteletekre, meg 
még néha vasárnap is, de igazi haszna 
nem lesz, talán csak annyi, hogy valamit 
mégis hallottam még pluszban, és eset-
leg elindulhatok a komolyabb hit útján. 
Jellemzője ennek a tűznek, hogy éppen 
azért mert viszonylag hideg, távolabbról 
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nem is nagyon látszik. Fénye van egy 
kevés, melyet inkább csak közelről lát-
ni, de melegíteni alig melegít. Lehetnek 
ilyen időszakai mindenkinek, amikor a 
hite csak egy kis piros fénnyel pislákol. 
Hiszen amikor a tűzre teszek, annak a 
hőmérséklete is időlegesen visszaesik. 
De aztán megint meg kell, hogy emel-
kedjen, éppen a friss tüzelőanyag miatt. 
Lehet áldozati tüzem színe sárga. A sár-
ga tűz már sokkal melegebb, már jobban 
észre is lehet venni. Ez a tűz már nem 
csak jobban észrevehető, de kevésbé  
hajlamos a kialvásra is. Nagyobb részt 
megy benne végbe a tökéletes égés, 
ezért kevesebb hamu marad utána. Sok 
olyan ember van, aki eljön a vasárnapi 
istentiszteletre, de talán nem érti meg 
az Igét. Vannak olyanok is, akik amikor 
komolyabb áldozatra van szükség, ak-
kor futamodnak meg. Ez a fajta tűz nem 
csak messzebbről vehető észre, de már 
nem alszik ki olyan könnyen, mint az 
előző. Ez a tűz már a környezet számára 
is értékelhető, látható, melege érezhető. 
Az ilyen tűz már sokáig tud égni. De 
még mindig csak átlagos, olyan, mely-
ből sok van. De már jobb.
Van a kék színű tűz. Ilyet leginkább 
akkor látunk amikor a gázt égetjük. Ez 
már egészen forró. Ha ezzel a tűzzel 
égetünk valamit, ott már szinte tökéletes 
égés jön létre, nagyon kevés hamu ma-
rad utána. Akkor lehet ilyen áldozatom 
tüze, ha folyamatosan táplálom, folya-
matosan kap éghető anyagot. Naponta 
imádkozom, olvasom az igét. Ezt a fajta 
tüzet már nem olyan könnyű eloltani, 
már nem képes olyan gyors kialvásra, 
mint az előző két fajta. De ha elapad a 

táplálás, akkor már könnyen lehet be-
lőle sárga vagy vörös láng. Kihűl. Ezt 
nem szabad semmiképpen megvárni. 
Akinek az áldozati tüze, hite kék láng-
gal ég, annak imádkoznia kell, hogy ez 
így is maradjon. Isten adjon megfelelő 
tápanyagot a tűznek, hogy mindvégig 
ilyen forró maradjon. Ennek van igazán 
értelme, és ez melegíti a környezetét is 
igazán. De ezért már nagyon buzgón 
kell imádkozni.
Van még a fehér tűz is. Én ilyet a va-
lóságban eddig egyszer láttam, egy 
kovácsműhelyben. Félelmetes látvány 
volt. Viszonylag messze álltam, kb. tíz 
méterre, és még ott is alig lehetett a for-
róságot elviselni. Tudtam, forróbb, mint 
a Nap felszíne. Ezt már csak úgy lehetett 
fenntartani, hogy folyamatosan a tűz a 
legjobb tápanyagot kapta, és folyama-
tosan kapta a fújtatóból a friss levegőt.  
Az ilyen forró áldozati lángra csak Is-
ten maga képes. Isten ezt az áldozatot a 
Golgotán mutatta be értem és érted. A 
fehér fénynek van még egy tulajdonsá-
ga: egyesíti magában a többi színt. Isten 
nem veti el magától, akinek a hite csak 
egy kis vörös fénnyel pislákol, mint 
ahogy azt sem, akinek a hite már sárga 
vagy kék lánggal ég. A teljes, a fehér, 
mégis az Övé, csak az Övé.
Kérjük Istent, mindenkinek adjon hitet, 
mely mintegy hálaáldozatként minél 
forróbban ég. Legyen látható, világít-
son, adjon meleget és vigyen közelebb 
minket Isten tökéletes, fehér színnel égő 
áldozatához, a Golgotához.

                                               Ámen!

                  (Elhangzott 2011. január 9-én.) 
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Családi délután

Tegnap, január 15-én sor került gyüle-
kezetünk első családi délutánjára. 
Ahogy azt már lapunk korábbi számai-
ban is olvashatták, ezen a délutánon két, 
a gyermekmisszióval kapcsolatos elő-
adást vetítettünk le az érdeklődőknek. 
Az előadások tavaly szeptemberben 
hangzottak el élőben Kassán, a fennál-
lásának 20. évfordulóját ünneplő fel-
vidéki gyermekmisszió konferenciá-
jának keretein belül. (a konferenciáról 
bővebben lapunk III/40. számában ol-
vashatnak – szerk. megj.) 
Mialatt a fiúk a vetítő beállításával és a 
székek elrendezésével bajlódtak, a lá-
nyok a konyhában sürögtek-forogtak, 
s mire 5 óra lett, a vetítő bevetésre ké-
szen, a „svédasztal” tele kenyérkékkel, 
süteménnyel és teával várta, hogy kez-
dődjék a délután. 
Először Draskóczy Gábor budapesti 
lelkész, a VISZ (Vasárnapi Iskola Szö-
vetség) egyik vezetőjének „Miért hir-
dessük az evangéliumot a gyermekek 
között?” című előadását néztük meg, 
ami után rövid beszélgetésben próbál-
tunk választ adni a többünkben megfo-
galmazódott kérdésekre. 
Ezután Kertészné Iványi Ágnes, a VISZ 
nyíregyházi munkatársának „A család 
és a gyülekezet felelőssége a gyerme-
kek felé” című előadása következett a 
gyerekek fizikai, lelki, érzelmi, értelmi 
és szociális szükségleteiről. 
Hogy a felnőttek zavartalanul néz-
hessék az előadást, a kicsit számára 
az első emeleti klubhelyiségben ala-
kítottunk ki játszóházat, ahol a kicsik 

és még kisebbek önfeledten építhet-
ték a kocka-palotákat, rajzolhattak 
óriás csigákat „anyának”, vagy jár-
hatták „Deni nénivel” a körtáncot.  
A vetítés végeztével a gyerekek is csat-
lakoztak a felnőttekhez, s míg a nagyok 
a terem eredeti állapotába való visszaál-
lításán dolgoztak, a gyerkőcök visongva 
futkároztak körbe-körbe, hogy „zengett 
az egész ház” :) 
Bár nem ment zökkenőmentesen, örü-
lök, hogy ez a délután létrejött, hogy 
egy kicsit együtt lehettünk nagyszülők, 
szülők, leendő szülők, gyermekek, s hi-
szem, hogy az együtt töltött pár óra ál-
dássá válhat mindannyiunk számára, s 
lesz ennek a délutánnak folytatása! 

– sszk –

Míg a „nagyok” az előadást nézték,  
a „kicsik” rajzoltak, játszottak, énekeltek. 

A konferencián készült hang- és 
képanyag a www.fenysugar.sk  

honlap Gyermekmunkás konferencia 
részében megtalálható, letölthető. 



Gyülekezetünk
életéből

Gyülekezetünk presbitéri-
uma múlt heti gyűlésén a 
következőkre tért ki:  
– Elfogadta a 2010-es évi zárszám-
adást. A gyülekezet kiadásai az elmúlt 
évben meghaladták a bevételek méretét, 
így a tartalékokhoz is hozzá kellett nyúl-
ni, de pozítivumként értékelhető, hogy a 
kiadások növekedése a gyakoribb/rend-
hagyó gyülekezeti alkalmakkal függ 
össze, főleg a terembérletből adódik. 
– A lelkész ismertette a következő fél-
év gyülekezeti, egyházak közötti, ill. a 
prágai magyarságot érintő, a PMKK-val 
közös szervezésben levő alkalmak ter-
vezetét. 
– Értékelte Éles György első, prágai 
lelkészként eltöltött évét, megbeszélte a 
további jobb és hatékonyabb együttmű-
ködés lehetséges módjait, feltételeit. 
– Megvitatta a lelkészlakás körüli in-
téznivalók módját. Elhangzott a javas-
lat, hogy a jövőben ne a gondnok, hanem 
a lelkész intézze a lakással kapcsolatos 
ügyeket, intéznivalókat. 
– Megvitatta a lelkész csehországi 
munkavállalásának feltételeit, akadá-
lyait, amik abból adódhatnak, hogy a 
prágai lelkész a SzRKE megbízásából 
teljesít szolgálatot Csehországban. Az 
EU-s törvények értelmében a több or-
szágban való munkavállalás lehetséges.
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezetei terem.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ugyanebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentiszte-
let helyett; a következő bibliaóra január 
23-án lesz, a téma ismét a Tízparancso-
lat: az 5 – 10. parancsolat.
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkésznél lehet.
Házi  IT, házi  úrvacsora, lelkigondozói 
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével 
egyeztetendő. 
A lelkész 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 istentisztelet-
re  2011. január 22-én 14.00 órai  
kezdettel kerül sor. Cím: Radlická 8 
(„Krokodílos ház”).  

Egyéb információ:  www.reformata.cz


