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„Ki tart jól bennünket hússal?” 
4Móz 4,11

Kedves Testvérek! 

Megszabadult Izrael népe, örülni kelle-
ne minden napnak, érezni a szabadság 
ízét. De nem. Lázong a nép. Lázong, 
mert nem azt kapta, amit szeretett vol-
na. Nem szeretem azt a fajta aktualizá-
lást a szószéken, amikor a lelkész napi 
politikai üzenetet vél kiolvasni a napi 
igéből, de most nem állom meg, hogy 
el ne mondjam, valami hasonlót él-
tünk át Magyarországon a kilencvenes 
évek elején. Hozzáteszem, ez az érzés 

az egész keleti blokkra jellemző volt, 
de talán mégis Magyarországon volt a 
legerősebb, legáltalánosabb és a legtöbb 
társadalmi rétegre kiterjedő. Megszaba-
dultunk a rabságtól (az akkori rabtartók 
azonban annyira gátlástalanok voltak, 
hogy nem szégyellték a népnek a rab-
ságot szabadságnak beállítani. Ezt még 
az egyiptomiak, de azóta egyik rabszol-
gatartó sem csinálta). A nép nagy vára-
kozásokkal vágott neki a szabadságnak. 
Azonban amikor jöttek a valós nehézsé-
gek, és ne szépítsük, az új vezetők hibái, 
nagyon hamar kívánatosak lettek a régi 
idők húsosfazekai. Hogy azokban olyan 
hús rotyogott, aminek ízét sokszor csak 
a könnyek sója adta meg, nem számított. 

Agyoncsépelt igazság, de mi is sokszor 
érezzük így, hogy az idő mindent meg-
szépít, tegyük hozzá, nagyon gyakran 
csalárd, hazug módon. Azt gondolom, 
hogy a zsidók között is valami ilyen 
érzés uralkodhatott el. Az egészben a 
legnagyobb hazugság, hogy önmagában 
igaz volt. És a hazugság mindig ilyen. 
Tartalmaz egy igazságmagot, ettől lesz 
megtévesztő, félrevezető. 
Az előző rövid részben arról olvasunk, 
hogy felgyulladt Izrael tábora. Nos, a 
tűz által okozott károkat helyre lehet 

állítani, persze a pusztában viszony-
lag nehezebben. Amit ellenben tényleg 
nem lehet helyreállítani, csak igen nagy 
munkával, az a lelki gyújtogatás által 
okozott kár. Érdemes megfigyelni, hogy 
maga az ige nevezi ezeket az embereket 
gyülevésznek, valószínűleg egyszerűen 
nem akart erősebb kifejezést használ-
ni. Gyújtogattak, szavakkal. Persze a 
gyújtogató sosem valami bölcs ember, 
hiszen abba bele sem gondol, hogy a tűz 
egy kis szerencsével az ő házát is eléri. 
A nép rájuk figyelt és nem a tapasztala-
tokra. Ez az ige a mai gyülekezetnek is 
szól. Nekünk mi és főleg ki az irányzék? 
A csőcselék, a bulvár, a rossz értelembe 
vett korszellem, vagy pedig Isten Igé-
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je? Nekem kell dönteni, senki más nem 
dönthet helyettem. A keresztyén élet, a 
keskeny út nem könnyű. Igen, nem lehet 
olyan könnyen előre jutni sokszor, mint 
a bűn útján. 
De érdemes ezúttal hátranézni: Ki is 
tartott meg engem eddig? Tisztázni a 
múltat: számomra Isten volt egyedül a 
mentség oly sokszor, ezért érdemes Rá 
hallgatni. Biblián kívüli forrás, de ta-
lán érdemes ráfigyelni, egy görög bölcs 
mondta: a történelem az élet tanítómeste-
re. Nem csak egy nép története sokszor, 
persze az is, de egy emberi sors, esetleg 
a saját sorsom is lehet tanítómester. Ha 
esetleg próba ideje jön el, akkor nem 
érdemes-e emlékezetbe idézni, hogy Is-
ten már eddig is hányszor és hányszor 
volt támaszom, segítőm, mentségem? 
Ha a mai világot nézem, lehet lázonga-
ni. Sok mindennel, de még milyen sok 
mindennel lehet elégedetlennek lennem. 

Fizikailag is, lelkileg is. Magammal is, 
környezetemmel is. És a magamévá 
tehetem azt a történelem-szemléletet, 
amely szerint korábban minden jó volt, 
csak most rossz.
Azok, akik szavakkal gyújtogattak, elfe-
ledkeztek két nagyon fontos dologról: a 
jelenről és a jövőről. A jelen nehéz volt, 
és valahogy az ember számára mindig 
nehéznek tűnik. Nehéznek, mert az ak-
tuális nehézségekkel kell megküzdeni, 
amit nem mindig lehet tologatni, és nem 
csak nem lehet, gyakran nem is érde-
mes. Isten megígérte, hogy velünk van 
minden napon a világ végezetéig, de ez 
még nem ad felmentést az alól, hogy én 
is tegyem a dolgomat, csináljam, amit 
kell, még akkor is, ha nehéz, fárasztó. 
Én is lázadhatok ellene, de nincs értel-
me a lázadásnak. Saját utamat tehetem 
fájdalmasabbá, ha még önszántamból 
kidekorálom pluszban egy-két tövissel. 
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Sokszor nem is Isten ellen kellene lá-
zadnom, ha az aktuális állapotomat né-
zem, hanem saját téves korábbi dönté-
seim ellen. Ha pedig vertikálisan nézek 
körül, főleg a mai világban, meg kell 
állapítanom: a helyzetem ha nem is ide-
ális, de Isten megsegít. Mindenképpen 
meg van az az előnyöm, hogy van ki-
hez fordulnom, és ez nem egy bálvány. 
A bálványt persze a mai értelemben 
kell érteni: nem kézzel csinált, hanem 
sokkal inkább szellemi értelemben vett 
bálványról van szó. Nekem nem itt kell 
keresnem a megoldást a ma problémáira 
sem, ha még olyan súlyosnak is tűnnek.
A holnap kérdése talán még bonyolul-
tabb: érdekes, hogy ezek a „gyújtoga-
tók” erre a kérdésre ki sem térnek han-
gulatkeltésük alkalmával. Az, hogy mi 
volt a múltban, tudjuk. Lehet rá gondolni 
ilyen-olyan érzülettel, mi több, olykor-
olykor el is lehet nosztalgiázni. Hadd 
áruljak el egy személyes dolgot: amikor 
meg-megállok egy történelmi ízű utcá-
ban, gyakran gondolok arra, hogy ho-
gyan is éltek itt az emberek száz kétszáz 
évvel ezelőtt. De nem több. Nem szabad 
elfeledni, akkor is voltak gondok, örö-
mök, Isten gondoskodott eleinkről és 
nem engedte őket sem elveszni. 
A ma is viszonylag egyszerű kérdés, hi-
szen az vesz minket körül, néha fojtoga-
tóan is. Legalább (jórészt) ismerjük. De 
mi is van a holnappal? Két, egymással 
ellentétes jövőkép szokott eluralkodni: 
az egyik a sötét (tegyük hozzá, ez a nép-

szerűbb. Sokszor amerikai filmek alap-
ját is adja, minden alap nélkül). Ennek 
a jövőszemléletnek az a fő hibája, hogy 
nem mutat utat. Nekem csak egy sötét 
jövő juthat? Akkor miért dolgozzak a 
mában, ha mindennek mindenképpen 
pusztulás lesz a sorsa és az osztályrésze? 
De van egy másik jövőszemlélet is. Ma 
nincs annyira forgalomban, nem annyi-
ra népszerű, de azért van: ez az, ami-
kor a jövőbe helyezem a paradicsomot. 
Ezzel csak az a gond, hogy ahogyan a 
múltban nem volt minden tökéletes, úgy 
a jövőben sem lesz. Viszont keresztyén 
szempontból mindenképpen közelebb 
áll a valósághoz. De ez nem magától 
fog bekövetkezni. Ahogyan Izrael éle-
tében sem magától jött el az alapvető 
javulás, vagyis a honfoglalás, úgy Isten 
újszövetségi népének életében sem ma-
gától fog eljönni a fordulat: Isten maga 
ígéri, hogy valami olyan nagyszerű vár 
minket, amilyet emberi szív még csak 
meg sem gondolt.
Lehet hálaadással gondolni a múltra. 
Lehet körbe nézni, és szemeimet az égre 
emelve mondani: Uram segíts, mert ösz-
szecsapnak fejem felett a hullámok! De 
lehet este elégedetten leroskadni a tévé 
elé, családi körben. De a jövőre csak re-
ménységgel, azzal a reménységgel sza-
bad tekinteni, melyre Isten Igéje és az Ő 
ígérete feljogosít engem.

                                               Ámen!

(Elhangzott 2011. február 20-án.)



Egyházunk életéből

– Ismét Skype-os lelkigondozói kép-
zést indít a Református Missziói Köz-
pont és a Gyökössy Intézet. A 40 órás 
képzésre Kárpát-medencei reformá-
tus önkéntesek jelentkezését várják a 
szervezők. Bár a szakmai előképzettség 
nem fontos, előny a felsőfokú végzett-
ség, a megfelelő önismeret, valamint el-
várás az empátia, a türelem, a hatékony 
kommunikációs képesség és a segítői 
attitűd. A képzésen gyülekezetünk lel-
késze, Éles György is jelezte részvételi 
szándékát. (a szerk. megj.)
– Eddig összesen negyvenheten jelez-
ték részvételi szándékukat a június 1-5. 
között, Drezdában megrendezendő 
„Kirchentag” címet viselő Német 
Protestáns Egyházi Napokon. Minden 
egyházmegye, négy református alapis-
kola, az egyetlen református gimnázium 
és a Selye János Egyetem Református 
Teológiai Kara delegált egy-egy kép-
viselőt. Tíz különböző területet – pl. 
diakónia, egyházzene, börtönmisszió, 
romamisszió, gyermekmisszió, média 
– egy-egy személy, a szlovák ReMiDia 
szervezetet három- és a Firesz ún. szol-
gáló imasátrat tíz fiatal képviseli. A Lux 
aeterna kamarakórust mind a hét tagja, a 
zsinati elnökséget két személy kéviseli 
majd reménység szerint. Gyülekezetünk 
vezetősége is készül a rendezvény meg-
látogatására. (a szerk. megj.) 
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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


