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„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! 
4Móz 6,24

Kedves Testvérek! 
Ismert ige, sőt nagyon is ismert. De ép-
pen ezért, talán az üzenete nem jut any-
nyira célba, mint kellene. Gyakran el-
mondjuk, már láttam hűtőmágnesen is, 
de ha aprólékosabban végiggondoljuk, 
talán még más következtetéseket is le-
vonhatunk belőle. 
Az első nem is magában az igében van, 
legalábbis nem szó szerint, de nekem 
már az is sokat mond, hogy ezt az ál-
dást nem Mózes, hanem Áron mondja. 
A valódi áldás nem e világi, hanem fent-

ről jön. Az áldás nem a kétkezi munka 
függvénye, hanem Isten követésének 
eredménye. Én sokszor úgy látom, hogy 
ezt hinni is akarják, meg nem is. El is fo-
gadják, meg nem is. Lélekkel talán még 
igen, de ésszel nem. Az áldás felülről jön 
és nem belőlünk. Mármint az igazi áldás. 
Pótlékot, másolatot az ember csinálhat 
magának, de az sosem lesz az igazi. Ab-
ból csak bálvány lehet, de semmi több.  
A következő dolog, amit érdemes meg-
nézni, hogy a másik embernek kívánja 
ezt Áron. Nem saját magának, de ennek 
ellenére olyan meggyőződéssel teszi, 
mintha saját magának is csak ezt kíván-
ná. Az első kérdés ezzel kapcsolatban, 
hogy magamnak mit kívánok, a magam 

üdvét hol keresem? Ennek már önma-
gában bizonyságtévő ereje van. Látja a 
környezetem, látják mások, látja a csa-
ládom. De ott van a kérdés, hogy ha már 
egyszer odáig eljutottam, hogy az üdvö-
met Istennél keresem, akkor eljutok-e 
odáig, hogy a másiknak is áldást kíván-
jak? Mi, reformátusok úgy köszönünk, 
áldás, békesség. De amikor ezt kimond-
juk, tudjuk-e milyen komoly dolgot, mi-
lyen magától nem értődő dolgot is kívá-
nunk a másiknak, de magunknak is? És, 
ha valóban komolyan gondoljuk, akkor 

azt is tudnunk kell, hogy ez az áldás mi-
lyen sokrétű. Ha az áldásra gondolunk, 
akkor az első talán az anyagi áldás. Ma-
gyar nyelvünk az esőt nevezi égi áldás-
nak, ami abból jön, hogy az eső az alap-
ja a jó termésnek, az anyagi jólétnek. De 
érezzük-e, tudjuk-e, hogy az égi áldás 
sokkal, de sokkal több? A valódi égi ál-
dás a lelkiekből indul. Azt a békességet 
és nyugalmat adhatja meg, amit semmi 
más. Nem adhatta meg Áronék korában 
sem semmi, és még ma sem adhatja meg 
semmi, pedig olyan sokszor próbálja 
az ember megtalálni a békességet. Ezt 
egyszerűen nem lehet az emberekből 
kiindulva megszerezni. De el lehet kér-
ni Istentől. És sokszor nem olyan egy-
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szerű. Elfogadni, hogy egy kívánatos, 
de mégis olyan egyszerű állapot nem 
érhető el, csak Isten segítségével. Pedig, 
azt kell mondjam, ez így van. Ha saját 
erőmből indulok ki, akkor csak erőlkö-
dök, és ennek a vége csak az lehet, hogy 
még annyira sem lesz békességem, mint 
azelőtt, mert egyre inkább zavarni fog, 
hogy képtelen vagyok előbbre jutni. Eb-
ből persze az fog következni, hogy az 
élet más területén sem fogok előrelépni 
és nem lesz áldás az életemen. Olyan 
sokszor gondolkodom és gondolkodtam 
már ezen, milyen egyszerű és milyen 
bonyolult egyszerre. A másik nagy ké-
rés, őrizzen meg téged az Úr. Látszólag 
egyszerű kérés, talán még egyszerűbb, 
mint az első, pedig bonyolultabb. Kitől 
is őrizzen meg az Úr? Sokszor azt kell 
mondjam, a legfőbb dolog, amitől Is-
tennek meg kell óvnia engem, az saját 
magam. Sajnos a Sátán tudja, mivel tud 
megkísérteni. Éppen ezért nem is olyan 
egyszerű kérdés ez. Ha belegondolok 
abba, hogy Izrael is leggyakrabban saját 
magát sodorta veszélybe, akkor ez még 
inkább igaz. Isten ugyan megadja a sza-
bad választást, a szabad döntés jogát az 
embernek, de kérni lehet Tőle, hogy ha 
úgy fordul, akkor saját magamtól is óv-
jon és őrizzen meg. Ha pedig végiggon-
dolom az életemet, akkor meg sem lehet 
számlálni, hogy Isten hányszor őrzött 
meg, még akkor sem, amikor talán nem 
is tudtam a rám leselkedő veszélyről. 
Ennek természete sokféle lehet. Bel-
ső, külső, lassú rombolást, vagy gyors 
pusztulást okozó. De Isten, és csak az 
Isten képes megőrizni ma is. Azonban 
bíznom kell Benne és csak Őbenne. Ha 

magam keresek valakit, vagy valamit, 
hogy megőrizzem magam, fövenyre 
építkezek. Nagyon sokszor előfordult 
már, hogy az ember bízott valamiben, 
valakiben. A tragédia, hogy egész népek 
életét tette már ez tönkre. És ilyenkor 
nincs ember, vagy csak nagyon keve-
sen, akik veszik maguknak a bátorságot, 
hogy szóljanak a többieknek, hogy ne 
bízz sem magadban, sem emberben. De 
ahhoz, hogy tragédia legyen, ebben nem 
is kell egy egész népnek részt venni, 
elég egy embernek. Másban bízni, főleg 
önmagában. Kész melegágya a vesze-
delemnek. Nem az önbizalomról, illetve 
annak kóros hiányáról beszélek, de az 
tény: sokszor fordul elő hogy az ember 
indokolatlanul sokat néz ki magából. Azt 
képzeli, képes mindenféle kísértésnek 
korlátlanul ellenállni. Nem képes. Nem 
képes megőrizni sem saját magát, sem a 
gondjaira bízottakat. De ezt be kell látni 
és alázattal kérni Istent, hogy megőriz-
zen engem és másokat is. De ha képes 
vagyok letenni életemet, akkor Isten 
meg fog őrizni, még akkor is, ha erre én 
valóban képtelen vagyok. Áldás és meg-
őrzés. Két komoly kérés, két olyan do-
log, mely nem jöhet embertől. Evangéli-
um a mai ige a javából: ahogy az ember 
képtelen erre a két dologra, úgy képes rá 
Isten. És mi, Isten gyermekei el tudjuk 
kérni Valakitől. Nem omega, nem vég 
a számunkra saját képességeink határa. 
Különösen nagy áldás, hogy Isten még 
arra is lehetőséget ad számunkra, hogy 
nem csak a magunk életét, de másokét, 
gondjainkra bízottakét is Elé vihetjük. 
Éljünk hát eme lehetőséggel!

                                               Ámen!
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Érdekesség

Nehezen olvasható tankönyvekkel a 
tanulásért

Amerikai kutatók azt vizsgálták, hogy 
az egyes betűtípusok és a tanulási ha-
tékonyság között van-e valamilyen ösz-
szefüggés. Az eredmény meglepő: nem 
érdemes száműzni a Comic Sansot a 
tankönyvekből.
Képzelje el, milyen lett volna, ha 
olyan betűtípussal írt tanköny-
vekből kellett volna tanulnia, mint 
amilyennel ezt a bekezdést írtuk. 
Első blikkre nem tűnik okos gondo-
latnak, de valószínű, hogy ugyan-
annyi tanulással jobb jegyeket ka-
pott volna. Legalábbis a Princeton 
Egyetem egy kutatása ezt állítja.
Az intézet egyik hallgatója, Connor 
Diemand-Yauman és konzulense, 
Daniel Oppenheimer azt kutatták, 
hogy milyen befolyással vannak a be-
tűtípusok a tanulásra. Eredményeiket a 
Cognition nevű szaklapban publikálták 
egy magyarra nem lefordítható szó-
viccel a címben: „Fortune favors the 
bold (and the italicized).” Azt gondol-
hatnánk, hogy ha könnyű megtanulni 
egy információt, könnyebben meg is 
jegyezzük. Több korábbi kutatás is iga-
zolta azonban, hogy ha kicsit küszköd-
ni kell tanulás közben – meg kell érteni 
egy szakszöveget, esetleg gyakorolni –, 
jobban rögzül az információ. Diemand-
Yaumanék ebből kiindulva vizsgálták 
meg, mi történik akkor, ha a megtanu-
landó szöveg a gyakran használtaknál 
nehezebben olvasható betűtípusokkal 
van írva.

A kutatók először 28 önkéntessel vé-
geztek el egy kísérletet: három kitalált 
földönkívüli faj nevét és hét-hét fizikai 
jellemzőjét nyomtatták papírra, fajon-
ként más betűtípussal: a könnyen ol-
vasható Ariallal, valamint a nehezebben 
olvasható Comic Sans MS és Bodini MT 
betűtípusokkal. Az önkéntesek másfél 
percet kaptak arra, hogy memorizálják 
az egyes fajokhoz tartozó jellemzőket. 
Ezután a kutatók negyedórára elvonták 
az alanyok figyelmét, majd kikérdezték 
a „tananyagot”. Az önkéntesek mérhető-
en jobban idézték fel a Comic Sans be-
tűtípussal írt szöveget, mint az Ariallal 
írtat: előbbit átlagosan 86,5, utóbbit 
72,8 százalékos pontossággal.
A kísérlet után a kutatók valódi osz-
tálytermekben is hasonló kísérletet vé-
geztek. Megkerestek ohiói középiskolai 
tanárokat, akiktől írásos tananyagokat 
gyűjtöttek hat különböző tantárgyban. 
A kutatók három nehezen olvasható be-
tűtípussal (Haettenschweiler, Monotype 
Corsiva, dőlt betűs Comic Sans) torzí-
tották el a szöveget, majd visszaküldték. 
Az iskolákban összesen 222 diák vett 
részt a vizsgálatban, másfél hét és egy 
hónap közötti időszakokban, a diákok 
fele nehezen olvasható szövegekből ta-
nult, másik fele könnyen olvasható szö-
vegekből.
Az előbbi szöveg hatékonyabbnak bi-
zonyult: a nehezebben olvasható tan-
anyagból tanuló diákok átlagosan jobb 
jegyeket kaptak, mint a többiek, miköz-
ben a tanárok szerint nem tanultak töb-
bet. A kutatók szerint a felfedezést érde-
mes lehet figyelembe venni tankönyvek 
szerkesztésekor.         (forrás: index.hu)



Programajánló

A jövő hét folyamán a követ-
kező prágai, magyar vonatko-
zású rendezvényekre hívjuk 
fel Olvasóink figyelmét:
– Hétfő–Szerda, magyar filmek a 
„MENE TEKEL” nemzetközi fesztivá-
lon, a Ponrepo moziban (Kino Ponrepo, 
Bartolomějská 11, Praha 1):
21.2.: MANSFLELD, r. Szilágyi Andor, 
2006, 118 perc
22.2.: MEGÁLL AZ IDŐ, r. Gothár Pé-
ter, 1981, 103 perc
23.2.: RÉSZLEG, r. Gothár Péter, 1994, 
85 perc,
23.2.: AZ 1956-OS FORRADALOM 
IDEJÉN KÉSZÜLT AMATŐR FIL-
MEK vetítése.
– Szombat, a Na Zábradlí színházban 
(Anenské nám. 5, Praha 1), 19.00-tól a 
budapesti Maladype társulat előadja az 
ÜBÜ KIRÁLY című színdarabot.

Nyelvi tábor
A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda 
(Manyszi) 2011-ben is szervez anya-
nyelvi tábort fiatalok számára. Bő-
vebb információ: www.manyszi.hu.
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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.
Úrvacsora: március 6. (Böjtfő)
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


