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„Az Úr letekint a mennyből az emberekre…” 
Zsolt 14:2

Kedves Testvérek! 

Kevés igéről lehet elmondani, hogy ko-
moly magyarázat szükséges a helyes 
megértéshez, de a mai igénk éppen egy 
ilyen igehely. Ha a két szóban forgó hely 
közötti távolságot nézzük, talán nem is 
lehetne nagyobb. Mennyből a földre, 
nyugodtan mondhatjuk mai tudásunk-
kal és szóhasználatunkkal, másik di-
menzióba tekint az Úr. És bizony ritkán 
örülhet a látottakon, sokszor még saját 

népe életét is súlyos kritikával kényte-
len nézni. Viszont már az is jó hír, hogy 
egyáltalán letekint. Ne feledjük, olyan 
Istenről beszélünk, aki nem szenved-
heti el a bűnt és öröktől fogva tökéle-
tes. Ehhez képest, amikor lenéz, jórészt 
csak és kizárólag bűnt és bűnös életeket 
lát. De mégis letekint, hiszen mégis az 
Ő teremtményeiről van szó. És Ő már 
régen elválasztotta egymástól a bűnt a 
bűnöstől. Azzal persze szembesülnie 
kell, hogy alkotásai az ember keze nyo-
mán mivé lettek. Az, amit Ő tökéletes-
nek teremtett, már régen nem az. Az Ő 
letekintése mindenképpen más, mint az 
emberi letekintés.
Előszöris semmiképpen nem lenézés. 
Még akkor sem, ha csak a bűnt, az el-

esettséget és annak következményeit lát-
ja. Mondhatjuk, hogy a lenézés teljesen 
idegen Istentől. Az Ő nézése együttérző. 
Az, hogy lenéz, az csak és kizárólag fi-
zikai értelemben igaz, semmilyen más 
összefüggésben nem. Számára a hata-
lom egészen mást jelent, mint nekünk 
embereknek. Övé a Földnek teljessége, 
mégsem lenézéssel szemléli az embert, 
lázadó teremtményét.
Ha letekint az emberre, óhatatlan, hogy 
eszébe jusson, szerintem, hogy ezt Ő te-

remtette, méghozzá tökéletességben és 
bűn nélkül. És mivé lett? Találhatna-e 
egyetlen tökéletest is? Lót történetéből 
tudjuk, hogy nem, egyet sem, és nem 
csak Szodomában, de az egész Földön 
sem. És eszébe jut az egész emberi tör-
ténelem is, hogy mivé is fejlődött az em-
ber. Nagyon kevés az előrelépés. Leg-
inkább elmondhatjuk, hogy amikor van 
egy előrelépés az egyik területen, akkor 
annyi visszalépés van a másik területen. 
Ezért dolgoztak generációk? Mi kelle-
ne ahhoz, hogy másként legyen? Amit 
nappal építünk, éjszaka leomlik? Ennyi-
re nyomorultak vagyunk? Sajnos saját 
erőnkből igen, el lehet mondani, hogy 
képtelenek vagyunk javulni önerőből.
De akkor sem lesz sokkal jobb a helyzet, 



2

ha az egyént kezdi Isten szemlélni. Ak-
kor láthat még csak igazán sok, rengeteg 
bűnt. Ő nem szenvedheti a bűnt, mégis 
letekint. De el lehet mondani, nem csak 
letekint, hanem néz is. Az embert is és az 
emberiséget is. Teszi ezt akkor is, ami-
kor csak bűnt lát. Gondoljunk csak bele: 
ha beszélünk valakivel, megérezzük, mi 
több, látjuk, mit gondol a másik. Akkor 
Isten, aki teremtett bennünket, mennyire 
inkább látja gondolatainkat is. És az is 
tele van bűnnel, nem csak a tettek, de a 
gondolatok is.
Istennek persze több lehetősége is lett 
volna, amikor meglátta az ember nyo-
morult voltát. Elpusztíthatta volna egy 
szavával. De nem tette. Nem tette, mert 
a teremtménye. Sajnos ezt a pusztítást 
Isten helyett sokszor maga az ember 
végzi el. Végezte a múltban és más esz-
közökkel végzi ma is. Lelki és fizikai 
értelemben egyaránt. Ha pusztításról 
van szó, akkor el lehet mondani, hogy 
az emberi elme különösen is találékony.
Hagyhatta volna magára. Sajnos néha 
így érezzük, de nincs így. Sokszor csak 
türelmetlenek vagyunk. Isten nem hagy 
magunkra minket. Ez nem lenne más, 
mint a pusztításnak egy lassabb, talán 
kegyetlenebb formája. Vádolták már 
ugyan ezzel Istent, de nem igaz. Miért 
is tette volna? Mi értelme lett volna a 
teremtésnek? Megteremti és magára 
hagyja: nem, ez nem Istenre vall. Az 
ember talán megteszi, de Isten soha.
Isten szeretete cselekvő szeretet. Lené-
zett az ember nyomorúságára és elküld-
te Jézust. Amikor szemlélte az ember 
sorsát, látta, hogy sosem lesz képes ön-
erejéből kitörni abból a nyomorúságból, 

melyet a bűnnel magára hozott, hanem 
segítségre, megváltásra lesz szüksége. 
És cselekedett: elküldte Jézust, aki elvé-
gezte a megváltásunkat.
Sőt, sokkal alapvetőbb dolgot is elvég-
zett először: lehetővé tette, hogy Jézus-
ban mi lássuk Őt színről színre. Enélkül 
mi nem lennénk képesek elviselni az Ő 
tökéletességét, és sem azt nem lennénk 
képesek elviselni, hogy Ő néz minket, 
sem mi nem lennénk képesek Ránézni. 
Innen – elvileg – elindulhatna a párbe-
széd ember és Isten között, sőt el is in-
dul, de párbeszéd csak akkor lehet, ha az 
ember is akarja.
Nincs a mai igében, de mi van olyankor, 
amikor az ember akarja látni Istent? Erre 
nyilván sokkal kevesebb lehetősége van, 
mint Istennek, amikor az embert akar-
ja látni. De mégis. Először is magával 
a szándékkal van némi gond. Ugyanis 
akarja-e őszintén? Mert ha igen, akkor 
szembesülnie kell a ténnyel, hogy elő-
ször is amit meg fog látni, az nem más, 
mint a saját tökéletlen, bűnös volta. És 
szembesülni fog a Tökéletessel, amiben 
a hibának, vagy bűnnek még a nyoma 
sincs meg. Ez az ember számára elvi-
selhetetlen és még Krisztuson keresztül 
sem könnyű.
De azért vannak más lehetőségek. Az 
ember találkozhat Istennel az Ő Igéje 
olvasása közben. Személyesen nem, de 
üzenetében igen. És ez sem kevés. És 
elviselhetőbb. Isten ezzel üzenetet küld 
az embernek és ebben már lehet Őt látni. 
Élek-e a lehetőséggel? Ha nem, óriási 
bűnt követek el, hiszen eldobom Istent 
magamtól. Azt is tudomásul kell venni, 
hogy az, hogy látni, az Istennél sokkal 



szélesebb értelmet nyer, mint az ember-
nél, sőt sokkal mélyebb értelmet.
Ha ránézek magamra, vagy a másik 
emberre, akkor Istent nem, de  egy te-
remtményét látom. Olyasmi, mint ami-
kor ránézek egy remekműre, az alkotót 
közvetlenül nem látom, de alkotásán 
keresztül mégis kapcsolatba kerülök 
vele. Próbáltam már így nézni magamat, 
vagy másokat? Ez nem csak az isten-
képemet, de az ember-képemet is más 
dimenzióba helyezi. Így lesz a romló 
testből örökkévaló. Isten alkotásán ke-
resztül észrevenni, meglátni Istent. Ez is 
egy csoda, amit Ő adott az embernek. 

Nem kevés, sőt nagy ajándék.
Látni, nézni. A mai ember mind a kettőt 
nagyon szereti és talán nem csak a mai 
ember. De meg kell érteni: életünket 
úgy kell élni, hogy nézi, látja, szemléli 
és vizsgálja Valaki. És ez a Valaki nem 
egy ember, hanem maga az Isten. Ne-
kem is keresnem kell Őt, mert lehetővé 
tette számomra, hogy lássam Őt. Nem 
elég tudnom a lehetőségről, élnem is 
kell vele, minden nap.

     
Ámen!

(Elhangzott 2011. április 10-én.)
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Énekeljünk az Úrnak!



Gyülekezetünk 
életéből

– Felhívjuk Olvasóink fi-
gyelmét arra, hogy pénte-
ken, április 22-én délután 17.00 órá-
tól nagypénteki istentisztelet lesz a 
Klimentská utcai gyülekezeti teremben. 
– A jövő vasárnapi, húsvéti istentisz-
telet úrvacsoraosztással egybekötött 
alkalom lesz. 
– A MilleDomi kóruspróbáira ezentúl 
kedden kerül sor, szokott helyen és idő-
ben. 

Programajánló
– Április 1-től látogatható a 
Láthatatlan Kiállítás, mely 
a vakok és gyengénlátók vi-
lágába nyújt betekintést: egy 
különleges interaktív utazás egy látha-
tatlan világba, ahol a látogató megpró-
bálhat eligazodni csupán a tapintás, a 
hangok és az illatok nyomán. Helyszín: 
az újvárosi városháza épülete. További 
információ: www.neviditelna.cz
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Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ugyanebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora: április 24. (húsvét)
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját és témáját lapunk következő 
számaiban pontosítjuk.  
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: kedden 18.30-tól, 
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség 
irodája, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen, Teplice: A következő istentisz-
telet helyszíne és időpontja egyelőre is-
meretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre (úr-
vacsorával) húsvét szombatján, ápr. 23-
án 14 órakor kerül sor. Cím: Radlická 8 
(„Krokodilos ház”)
Egyéb információ:  www.reformata.cz

Szlovákiában 2011.május 21-én 
népszámlálásra kerül sor, 
melyen a külföldön élő, de 

szlovákiai állandó lakhellyel 
rendelkező lakosok is részt kell 

vegyenek - erről bővebben lapunk 
következő számában olvashatnak. 


