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Így cselekedtek tehát Izráel fiai. Pontosan úgy táboroztak hadijelvényeik mellett,  
és úgy indultak el mindnyájan nemzetségenként és nagycsaládonként,  

ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek.
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Kedves Testvérek! 

Izrael  történetének egy különlegesen 
szép, de nehéz időszakából olvastuk az 
igét. Ekkor Izrael fiai nem éltek letele-
pedve, városokban, hanem csak kint a 
pusztában, sátrakban, sőt vándoroltak, 
nem éltek helyhez kötött életet. Ma sem 
túl könnyű az embereket szabálykövető 
magatartásra bírni, hát el lehet képzelni, 
hogy milyen viszonyok lehettek akkor, 
amikor semmilyen központi hatalom 
nem volt. Pedig rendre igen nagy szük-

ség volt, akkor is, és ma is, de mint tud-
juk a történelemből és a saját életünkből 
is, korántsem mindegy, milyen rendről 
beszélünk. Először is le kell szögezni, 
hogy a rend Isten ajándéka. Gondol-
junk csak a világ teremtésére, minden 
rendben, méghozzá Isten által rendelt 
rendben ment végbe. A teremtés egyes 
lépései rendszerben zajlottak, és nem 
össze-vissza. Amikor Isten a hatodik na-
pon megpihent, joggal volt elégedett, de 
ehhez a rendet, mint olyat is meg kellett 
teremtenie. Elég felnéznünk a csillagos 
égre, hogy ennek bizonyítékát lássuk. 

Rend van a fejünk felett, rend van a Föl-
dön, és rend van molekuláris szinten is. 
Ha nincs, akkor ott baj van. És ahogy 
a fenti példában a csillagoknak megvan 
a helye, úgy minden embernek is meg-
van Isten rendjében a maga helye. A 
rend ellen lehet lázadni, ennek azonban 
súlyos következményei lehetnek. Igen, 
lehetnek kérdéseim, kétségeim. De fel 
nem lázadhatok Isten ellen. Lucifernek 
is meg lett volna a maga egyébként na-
gyon fontos helye Isten rendjében, de ő 
fellázadt. El kell fogadni azt a helyet, 

ahová Isten állított, mi több, kérnem 
kell Istent, hogy meg tudjam találni a 
helyemet.
Az első fontos dolog, hogy el tudjam 
fogadni a rend gondolatát, mintegy meg 
tudjak vele barátkozni.  Borzasztó sok 
mindent fel lehet hozni ugyanis az em-
beri logika szerint ellene. Csak néhány 
példa ezek közül: gúzsba köt, gátolja a 
kreativitást, gátolja a fejlődést. Tehát 
lázadni kell ellene. Ennek lehet helye, 
de csak akkor, ha teljes mértékig meg 
vagyok győződve arról, hogy ami ellen 
lázadok, nem Istentől való. Jó példát ad-
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nak erre a reformátorok. Akkor léptek 
fel, igaz akkor keményen, amikor meg-
győződtek arról, hogy a rend, mely ellen 
lázadnak, nem Istentől való, hanem em-
berektől, és tegyük hozzá, azokból sem 
a legjobb fajta. 
Először is azt kell tisztázni, ki is a rend 
forrása. Ember, vagy Isten? Ha ember, 
akkor milyen alapon, van-e hozzá kellő 
legitimitása, és ha van, akkor arra hasz-
nálja-e fel, amire kell. Az ember által 
kreált rendekkel kapcsolatban éppen az 
a gond, hogy ember készítette, és mint 
ilyen, egészen biztos, hogy lesz benne 
hiba. Ettől függetlenül is azonban az em-
berekre van bízva a rendszerek, rendek 
kialakítása, legalábbis, ami a külsőséget 
illeti. Probléma akkor lép fel, amikor az 
ember teszi meg magát a rend forrásává. 
Az ilyen rend már nem az ember javát és 
Isten dicsőségét szolgálja. Ekkor fordul 
a rend zsarnokságba, az áldás átokká.
A rend alapját azonban maga Isten fek-
tette le. Anélkül, hogy a rend gondolatát 
a magamévá nem tenném, nem ismer-
hetem meg Istent. Ez egy olyan alap, 
melyet minden további kérdés nélkül el 
kell fogadnom. Isten veti meg annak az 
alapját, hogy egyáltalán legyen lehető-
ség az életre. És ezt el kell fogadnom. 
Egy rend nélküli világban nem lehetne 
élni. Egy rend nélküli világban senki és 
semmi nem lehetne biztonságban. De a 
rend eme aspektusát sokszor szeretjük 
elfelejteni. Pedig Isten rendjére lehetne, 
sőt kellene mint áldásra gondolni, me-
lyet az én életem védelmére, sőt meg-
gazdagítására adott. Hasonló a helyzet a 
korláthoz. Az sem azért van, hogy va-
lahová ne mehessek, hanem azért, hogy 

össze ne törjem magam.
Ma, amikor az individualizmus min-
dent eláraszt, milyen helye lehet még 
a rendnek? Egyáltalán, kitől akarom 
venni a rendet? Kihez és mihez akarok 
alkalmazkodni? Az individualizmusnak 
természetesen megvan a maga létjogo-
sultsága, hiszen Isten különbözőnek te-
remtett minket, és mi több, ő teremtett 
minket akarattal rendelkező, gondol-
kodó lényeknek. Milyen érdekes, ez is 
Isten rendjének a része. Sokkal köny-
nyebb lenne rendet teremteni és rendet 
tartani önálló akarattal nem rendelkező 
lények között, de ez teljességgel ellen-
kezik Isten szándékával. Így viszont 
nekem kell megválasztanom az origót, 
ami számomra a rendet adja. Ez az ori-
gó lehetek elméletben saját magam is, 
és mondhatom, hogy a saját törvényem 
szerint akarok élni. De ez nem vezethet 
sehová. Ennek a rendnek a mindenkori 
korlátaim, belső hiányosságaim fognak 
gátat szabni, és előbb-utóbb megsemmi-
síteni. És egyáltalán: mások szemében 
hogyan fog ez a rend kinézni, érdekel-e 
mások mit gondolnak a rendemről? Az 
is érdekes kérdés lehet, hogy ha magam-
nak akarok kialakítani egy rendet, akkor 
belegondolok-e, hogy annak mi lesz a 
vége, van-e annyi önkritikám, önisme-
retem, hogy felmérjem, hogy annak az 
útnak, amit választottam, annak nagyon 
súlyos következményei lehetnek. Leg-
elsősorban a saját magam számára, de 
olykor mások számára is. Persze talán 
a legutolsók ezek a gondolatok, melyek 
az ember fejében megfordulnak, amikor 
bizonyos utakon elindul.
Választhatok magamnak lelki bálványt, 
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akinek a rendjét elfogadom. Ez annyi-
val jobb az előzőnél, hogy nem belső, 
hanem külső. Így más gátak, más korlá-
tok fogják jellemezni. Ha egy csoport-
ba, közösségbe belépek, akkor annak 
belső rendjéhez alkalmazkodnom kell, 
és időnek kell ahhoz eltelni, hogy én 
is alakíthassam ott a rendet. Nem lehet 
elvárni soha, hogy egy közösség egy új 
taghoz alkalmazkodjék. Az viszont már 
külsőre is látszik, hogy egy közösség ál-
tal kialakított rend mennyire felel meg 
Isten Igéjének. Ez pedig egy nagyon 
fontos kérdés, hogy hogyan választunk 
magunknak közösséget. De nem szabad 
elfelejteni, hogy ezek a rendek is em-
berek által lettek megalkotva, és ennek 
megfelelően hiányosak. Egy bizonyos 
közösséghez tartozás nem lehet bálvány-
nyá, még akkor sem, ha ez esetleg egy 
egyházi közösség. Sajnos tudunk olyan 
közösségekről, melyek talán a legtisz-
tább szándékkal jöttek létre, még lelki 
gyümölcsöket is teremtek, de az ott al-
kalmazott módszerek, az ott kialakított 
rend már erősen megkérdőjelezhető, 
komolyan vitatható.
Amikor azonban szívemben megfogal-
mazódik a gondolat, hogy én Isten rendje 
szerint akarok élni, akkor eszembe kell 
jusson Jézus szava: senki nem szolgálhat 
két úrnak. Nem arra van szükség, hogy 
életem egyik vagy másik részét megja-
vítsam, hanem arra, hogy megtérjek. Az 
sem vezetett sehová, amikor Izrael népe 
próbált kétfelé sántikálni, annak sem lett 
jó vége egyetlen alkalommal sem. Tud-
nom kell, hogy ez a rend nem embertől 
való, és ezért teljesen más. De tudnom 
kell, hogy ez a rend a győzedelmes út is 

egyben. Izrael talán sosem tudta volna 
elfoglalni az ígéret földjét, hogyha nem 
ennek a rendnek engedelmeskedett vol-
na. Ha Isten rendjéről beszélek, akkor 
a fentiek szerint meg kell jegyeznem, 
hogy teljes odaszánást, teljes követést 
követel meg, ha rálépek. Ezzel más ren-
dekre egyúttal nemet is mondtam. De 
sajnos enélkül nem mehet. Nemet kell 
mondanom azokra az értékrendekre, 
melyek legfeljebb csak trendek, de egy 
idő után elmúlnak, bárhogy is örökké-
valónak állítják be önmagukat. Nemet 
kell mondanom sokszor saját magam-
nak is, ami megintcsak nem könnyű és 
nem egyszerű, de ez is a rend része. Itt 
azonban meg kell jegyezni, hogy Isten 
rendjében az önmegtagadás sosem ön-
célú. Saját magamat azért kell megta-
gadni és azért kell letenni a magam által 
alkotott rendről, hogy Isten rendjének 
legyen bennem helye.
A nép végülis megérkezett az ígéret 
földjére, még akkor is, ha oly sok gond 
és nehézség is volt ezen az úton. De en-
nek az volt a feltétele, hogy azt a rendet, 
melyet Isten elrendelt, tartották. És ma is 
ez a helyzet. Csak akkor élhetek győzel-
mes életet és érkezhetek meg Őhozzá, 
ha elfogadom a rendet, melyet Őmaga 
kínált nekem is. Ez talán sokszor nem 
egyszerű. De Isten azért ad próbát, mert 
erőt is ad hozzá. Azért követel meg tő-
lünk rendet, mert erőt ad annak betartá-
sához. Merjük hát kérni Istentől ezt az 
erőt!

                                               Ámen!

(Elhangzott 2011. február 6-án.)



Programajánló

A jövő hét folyamán a követ-
kező prágai, magyar vonatko-
zású rendezvényekre hívjuk 
fel Olvasóink figyelmét:
– Hétfő, február 14., 18.00-tól a 
visegradliterature.net többnyelvű iro-
dalmi adatbázis bemutatására kerül sor 
a Hospoda U Vystřelenýho Oka-ban.  
(U Božích bojovníků 3, Prága 3)
– Kedd, február 15., 19.00-tól a PMKK 
nagytermében Zsapka Attila (a Kor-
zár együttes alapító tagja) ad koncer-
tet „Töredék” címmel Radnóti Miklós  
emlékére. 
– Szerda, február 16., 19.00-tól a V4 
- Visegrádi Együttműködés megalaku-
lásának 20. évfordulója alkalmából tart 
koncertet a Visegrádi Jazz - Central 
European Jazz Connection a Vítkov-i 
Nemzeti emlékmű dísztermében. 
– Csütörtök, február. 17., 18.00-tól 
a PMKK nagytermében a Puskás  
Hungary c. film kerül vetítésre.   

(forrás: hunginst.cz)
–  Szombat, február 19., 20.00-tól ke-
rül megrendezésre a 20. Prágai Ma-
gyar Bál, melyet a Cseh- És Morva-
országi  Magyarok Szövetsége idén a 
Radiopalác reprezentációs helyiségei-
ben (Vinohradská 40, Prága 2) tart meg. 
A bál fővédnöke Dr. Szőke László, a 
Magyar Köztársaság csehországi rend-
kívüli és meghatalmazott nagykövete.
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Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására bármilyen segítséget örömmel elfogadunk.
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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 isten-
tisztelet helyett; a következő bib-
liaóra az előzetes tervek szerint 
március 20-án lesz megtartva. 
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


