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Az olyan kimosott ruhát, vásznat, szövetet vagy bármilyen bőrholmit, 
amelyről eltűnt a kiütés, újból ki kell mosni, és akkor tiszta lesz.
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Kedves Testvérek! 

Olyan betegséggel kapcsolatos törvény-
ből olvastam részletet, ami ma már hála 
Istennek világszerte visszaszorulóban 
van, a poklossággal (leprával) kap-
csolatban. Ez a betegség évezredeken 
keresztül milliók életét tette tönkre, 
nyomorított meg rengeteg embert. Euró-
pában már jószerivel sikerült kiirtani, és 
világszerte egyre kevesebb az új beteg-
ség. Tekintve veszélyességét, – és ne is 
tagadjuk, visszataszító voltát – a Bibliá-

ban is nagyon szigorú utasítások voltak 
arra vonatkozóan, hogy ezt a betegséget 
hogyan kell kordában tartani és hogyan 
lehet terjedését megakadályozni.
Ezen törvények közül került ki a mai 
ige is. Első ránézésre csak egy tisztasági 
rendelkezés, egy járványellenes intéz-
kedéssel állunk szemben, aminek aktu-
alitása megkérdőjelezhető, hiszen Isten 
kegyelméből a járványtan ma már sok-
kal komolyabb fegyvertárat tud felmu-
tatni, mint egy-egy ruhadarab elégetése, 
vagy éppen kimosása.
Üzenete viszont nagyon is aktualitás a 
mai Igének is. Tudjuk, hogy Isten új, 
tiszta lelki ruhát ad az övéinek. A régi-

től természetesen meg kell szabadulni. 
Amikor megtér az ember és képletesen 
végignéz lelki öltözetén, önmagát fogja 
el az undor. Hogyan is tehettem, hogyan 
is lehettem ilyenné? – teszi fel az ember 
a kérdést önmagának. Ha még ott tart, 
hogy próbálja mentegetni magát, akkor 
az még nem a megtérés. Akkor még nem 
az igazi. Akkor még kell valami. Mégpe-
dig az, hogy az ember felismerje: hiába 
is fényezi lelki ruháját, hiába is próbálja 
tisztítani, foltos marad. Az ember nem 
képes (soha nem is volt, és soha nem 

is lesz) ezt a ruhát újjá teremteni. Újat 
csak Istentől kaphat. Fehéret, tisztát. 
Enélkül nincs újjászületés, nincs válto-
zás és nincs örök élet sem. Ennek be-
látása már egy nagyon komoly feladat, 
hogy én képtelen vagyok magamnak új 
ruhát teremteni. Én képtelen vagyok a 
legnagyobb igyekezet mellett is új ruhát 
teremteni, készíteni, varrni. De mégis 
késznek kell lenni levenni a koszosat, a 
rongyosat, a rosszat. Ha még fel is is-
merjük, hogy milyen a régi, akkor sem 
biztos, hogy nagyon könnyű lesz felis-
merni az új szükségességet. Hiszen „ha 
eddig jó volt, jó lesz ezután is”... De Is-
ten tisztát akar adni. Igaz, amikor ráné-
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zünk a hófehér ruhára, akkor önkéntelen 
is eszünkbe jut: ehhez nekem semmi kö-
zöm, én ezt érdem nélkül Istentől kap-
tam. Kaptam, és nem tettem érte semmit 
az ég világon.
De mi is lesz ennek az újnak a sorsa? 
Használjuk és használat közben bepisz-
kolódik. Jönnek a mindennapok, és a 
szép fehér ruhán sokasodnak a foltok. 
Előbb kicsik, majd nagyok. A kicsiket 
hajlamosak vagyunk nem észrevenni 
és átsiklani felettük. De sajnos a ruha is 
táptalajjá válhat, mint a laboratóriumban 
az üvegcsészében lévő agar-agar kocso-
nya. Ennek az a tulajdonsága, hogy rá-
kennek valamilyen kórokozót, majd az 
szépen belepi az egészet, hogy az már 
szabad szemmel is jól látható és könnyű 
vizsgálni. És ilyen lehet ama fehér ru-
hán egy kis pötty. Talán szabad szemmel 
nem is látható, de egy idő múlva már az 
egész ruhát ellepi, már nem is lehet az 
eredetire ráismerni. Ez a kis pötty pedig 
nem más ez esetben, mint egy kis bűn. 
Talán csak valami rossz gondolat. Ki-
nek ne lett volna már ilyen? Ki ne gon-
dolt volna csúnyán a másikra? És máris 
olyan ezzel a kis bűn-pöttyel életünk 
Isten előtt, mintha a leggonoszabb bű-
nöket követtük volna már el. Erről szól 
maga a hegyi beszéd is.
De nem ezeké a pöttyöké az utolsó szó. 
Isten tudja, hogy sajnos képtelenek va-
gyunk megőrizni fehér ruhánkat olyan-
nak, amilyennek Ő adta. De Jézus vé-
rében meg lehet mosni. Nem volt tiszta 
sokszor az apostoloknak sem a ruhája. 
Péter is összepiszkolta, nem is egyszer, 
de háromszor. Mégis volt bocsánat a 
számára, mert szívből bánta meg, amit 

tett és mosta ki a ruháját. Júdás ezzel 
szemben nem akart ismét tiszta ruhát, 
még ha emberileg el is indult a bűnbánat 
felé, akkor is rossz, téves úton járt.
Sokszor mesterségesen is növeljük a 
foltokat, azok számát, méretét. Nem 
bűnt akarunk általában elkövetni, csak 
valami „jól esik”. De olyan könnyű el-
indulni a lejtőn és olyan nehéz megáll-
ni. Saját erőből reménytelen. Csak Isten 
képes arra, hogy szemünket felnyissa és 
meglássuk ruhánk szennyes voltát.
Másik kísértés, hogy a másik ruháját 
vizsgáljuk és sokszor meg is állapítjuk, 
hogy az milyen piszkos. Pedig nem. Az 
Ige itt sehol nem írja, hogy nekem a má-
sik ruhájával kellene foglalkozni. A lel-
kész, a pap az egy kicsit más, mert neki 
kell megmutatni, tőle kell mintegy szak-
tanácsot kérni. De még ő sem turkálhat 
a másik ruhája között. És ne feledjük: 
mi reformátusok az egyetemes papság 
elvét valljuk. Ezért, ha valamelyik test-
vérem engem ajándékoz meg bizalmá-
val és előttem önti ki szívét, azt végig 
kell hallgatnom és amennyire tőlem te-
lik, megfelelő tanáccsal el kell látnom, 
lelkigondoznom kell.
Tiszta ruha, fertőzött ruha. Nagyon sok 
alkalommal nem is könnyű eldönteni, 
hogy melyik is az enyém. Ha az Ige 
világosságában nézem, meg kell állapí-
tanom, hogy nem csak, hogy általában 
fertőzött a ruhám, de legtöbbször én tet-
tem azzá. Istentől azonban lehet kérni a 
gyógyulást, a tisztulást, a magam szá-
mára és a lelki ruhám számára is.

                                               Ámen!

            (Elhangzott 2011. január16-án.)
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Könyvajánló

...sorozatunkban nem 
kizárólag új könyveket 
szeretnénk bemutatni 

– sokkal inkább olyanokat, amelyek 
közülünk valakinek tetszettek. 
A könyv, amelyet most bemutatunk, 
a Primo Kiadó gondozásában, 1990-
ben jelent meg. Valószínűleg már 
csak antikváriumban szerezhető be, 
de gyülekezetünk lelkipásztora is szí-
vesen kölcsönadja az érdeklődőknek. 

Sükös Pál: A keskeny úton 
– egy könyv, vagy több? –

Aki érdekes keresztyén olvasmányt sze-
retne olvasni, mindenképpen ajánlom 
figyelmébe a címben szereplő művet. 
Cselekménye az 1940-es évek elején, 
nagyrészt a Balaton környékén játszó-
dik. Nehéz évek voltak, amikor odake-
rült a fiatal lelkész. Sajnos a fiatal kollé-
ga, bár a tudományokban maximálisan 
teljesít, híján van a minimális hitnek is. 
Ennek súlyos következményei lesznek, 
egészen pontosan súlyosak a gyüleke-
zetre nézve, rá nézve kis híján halálo-
sak. 
Isten messze, a Kárpátokban adja meg 
számára a testi és lelki gyógyulást. Visz-
szatérve szolgálati helyére az egész te-
lepülés csodálkozik: a lelkész megtért! 
Addigi barátai elfordulnak tőle, de Isten 
lelki testvérekkel ajándékozza meg. A 
könyv végén megtalálja élete társát is.

A könyvet nem csak mint lelkész, de 
mint történelmet kedvelő ember is na-
gyon ajánlom. A szerző ahogy leírja a 
települést, az akkori világot, az ember 
mintha időutazáson venne részt, maga 
körül érzi az akkori mindennapokat.
A szerző maga is lelkipásztor volt. Hite 
miatt a Miskolc-Diósgyőri lelkészi ál-
lást néhány kis abaúji falura kellett cse-
rélnie. De ott is hirdette Isten Igéjét. A 
könyv sokáig szamizdatként, írógéppel 
sokszorosítva terjedt. Isten kegyelmé-
ből azonban túlélte az üldözést, és most 
már szabadon vehetjük a kezünkbe.  
Érdemes elolvasni, igazán komoly szel-
lemi és lelki élmény.

– Éles György –



Gyülekezetünk
életéből

– Az első, január 15-
én tartott, gyerekmisz-
szió tematikájú Családi 
Délutánon vetített összes hang- és 
képanyag  megtalálható és letölthető a    
www.fenysugar.sk  honlap „Gyermek-
munkás konferencia” részében.
– Az Üzenet szerkesztőségi ülé-
sére január 28-án, pénteken, az esti 
órákban kerül sor (a helyszín későbbi 
egyeztetés tárgya). A szerkesztőség sze-
retettel vár minden szerkesztői munka 
(írás, tördelés, grafika) iránt érdeklődőt. 

Programajánló

– A PMKK szeretettel vár minden ér-
deklődőt a Bodor Ádám íróval való 
találkozásra, amelyre szerdán, január 
26-án, este 19.00 órától kerül sor. Bo-
dor Ádám a kortárs magyar irodalom 
egyik legkiemelkedőbb és legegyénibb 
képviselője.

Gyerekvers

Ez a dühödt haragú sárgalábú marabu,
elfelejtett arabul,
így ejthette őt rabul csalafinta csellel
egy bozontos berber.
Lett belőle jó ragu! Meg is ette a falu.
Ám a bőrét – bár puha –
kiköpte a pápua.

Tamkó Sirató Károly
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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 istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra 
február 27-én lesz, a téma „börtön-
ben voltam, és eljöttetek hozzám” 
(Mt. 25,36b) 
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 hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.

Egyéb információ:  www.reformata.cz


