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Kedves Testvérek!
Azt kell mondjam, tudta, aki írta ezeket
a sorokat, hogy mit és miket ír. Hiszen
a szerzőnek, Dávidnak volt róla fogalma, hogy mi az hogy „nehéz idő”. Talán nekünk is van, de azért talán mégis
valami magyarázatra szorul. Szerintem
külön kell választani a nemzeti és az
egyéni nehéz időt, persze a kettő között nagyon komoly átfedések vannak,
vagy lehetnek. Vannak idők, időszakok
minden nemzet életében, amikor Isten
próbának veti alá, odaadja őket ellen-

ni. Sőt ilyenkor kell igazán megmutatni,
hogy egyek vagyunk. Ahány közösség
még sikeresen túlélt valami nagy megrázkódtatást, arra mind jellemző volt,
hogy a bajban is összefogtak, és megmutatták maguknak is és környezetüknek is, hogy ők mások és a szó egyfajta
értelmében többek is. Igaz ez még akkor
is, ha a mai világra és a mai emberre
jellemző a túlzott individualizmus, az
énközpontúság.
Az, hogy az egyén számára mikor jön
el a nehéz idő, talán még változatosabb,
ennek taglalásába éppen ezért nem is

Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jóllaknak az éhínség napjaiban is.
Zsolt 37,19

ségeik kezébe. Kis szerencsével ez kitarthat egy generációnyi időn át is, mint
legutóbb negyven évig. Vannak persze
ennél jóval rövidebb nehéz időszakok,
ami talán csak pár évig, vagy pár hónapig tart. Azonban függetlenül az időszak
hosszától, a társadalom emberekből áll,
és akárhogy is, ugyanazok az emberek
alkotják a társadalmat, mint a gyülekezetet. Ennek megfelelően ugyanazok
a nehézségek is sújtják őket. A nehézségekre adott válasz viszont már lehet
teljesen más természetű. Nekünk a baj,
a nehézség között sem lehet elfeledni,
hogy Isten gyermekei vagyunk, és ilyenkor is ennek megfelelően kell viselked-

szeretnék belemenni. Annyit talán mégis, hogy ezekben is éppen úgy helyt kell
állni, mint amikor az egész közösséget
éri valami csapás. Mi több, mivel ez
minket érint, még égetőbb, még fájdalmasabb. Méghozzá úgy, hogy az embernek még inkább hordoznia kell, mint
egy olyan csapást, ami az egész közösséget érinti.
Azonban nem is igazán a nehéz időkben
való megszégyenülés a kellemetlen és a
fájdalmas. Hanem ami azután jön. Ez a
legtöbb esetben nem is dolgozható fel
saját erőből. Gondoljunk a nagypénteki történetre: Péter és Júdás is elbukott
a nehéz időben. Júdás viszont magánál

kereste a gyógyulást, és még ha bűnbánat szándéka vezette is, amikor vissza
akarta adni a harminc ezüstöt, az csak
emberi szándék volt, és nem volt benne meg Krisztus, ami minden bűnbánat
alapja. Ezzel szemben Péter bűnbánata
szívből jött, és ott kereste a bűnbocsánatot, ahol azt érdemes keresni: Krisztusnál. Így nem tud kísérteni a múlt, így
múlik el a nehéz időben elkövetett bűn
mérge életünkből. Ha nem, akkor annak
halál a vége. Lehet, hogy nem azonnal,
de mégis biztosak lehetünk benne. Arról meg ne is beszéljünk, hogy mi van
olyankor, amikor mi magunk vagyunk
az előidézői egy nehéz időnek egy felelőtlen cselekedettel, meggondolatlan
elszólással. Egy biztos: Isten kegyelméből egyszer minden nehéz idő véget ér,
de ne feledjük, a nehéz idő után eljön a
számadás, a számvetés időszaka is.
Az éhínség kérdése ha lehet, még érdekesebb. A ma embere, legalábbis itt
Nyugaton már nem ismeri ezt az érzést,
legalábbis fizikai értelemben. Már hatvanöt éve, hogy vége lett a második
világháborúnak, és így az éhezés szörnyű érzése is a múlté lett. Jó ideje nem
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kérdés a mindennapi kenyér, legalábbis a döntő többség számára. Azonban
az éhség sokkal összetettebb fogalom,
mint azt első ránézésre gondolnánk. Aki
próbálta már az éhezéses fogyókúrát, az
tudja, hogy az első két nap az igazán nehéz. Akkor minden baja van az embernek, és a vasszöget is szívesen megenné.
De ez elmúlik, és az ember szervezete
hozzászokik a kevesebb, sőt nulla tápanyagbevitelhez. Majd a szervezet szépen elkezdi felélni önmagát. Az ember
nem is veszi észre, és máris rálépett egy
útra, mely egy ponton túl már nem vis�szafordítható és a pusztulásba vezet.
Ahogy mondtam, ez testi értelemben
nem aktuális. Hiszen ha még valaki ilyen
diétára adja is a fejét, akkor is rendelkezésére áll megfelelő orvosi tanácsadás,
illetve megfelelő táplálékkiegészítők.
De mi a helyzet lelki értelemben? El lehet mondani, hogy ezen a téren sokkal
rosszabb a helyzet, és lényegében ugyanazok a mechanizmusok működnek, mint
élettani értelemben. Csak persze egy kicsit másként. Először az ember elhagyja
a bibliaolvasás, az imádkozást. Először
még hiányzik is neki, hiszen korábban
hozzátartozott a napi rutinhoz.
Este eszébe jut, hogy kellene
még valami. De aztán megszokja. Lehet, hogy nem két
nap alatt, de hozzááll. Aztán
elmaradozik az istentiszteletről. Itt is ugyanaz van. Először
hiányzik a közösség, a közös
éneklés, a prédikáció, majd
megszokja. Már kevesebbre,
másra lesz éhes. És ezzel éppen úgy rálép a lelki lepusztu-

lás, sőt pusztulás útjára. Erről a pontról
persze még elméletben van visszaút, de
mondhatni már egyre nehezebb. Egyre
távolabb kerülhetünk egykori önmagunktól, és egyre távolabb kerülhetünk
Isten Igéjétől is. Aztán amiről a prédikáció első részében beszéltem, ha eljön
a nehéz idő, akkor nincs támasz, nincs
mihez nyúlni. És ez a valódi baj.
Isten Igéje azonban most sem hazudik.
Lehet fizikai vagy lelki éhezés, az Ő
gyermekei jóllakatnak. Ma lelki éhezésről beszélhetünk. De akkor, amikor a

világ gyermekei éheznek, nem kapnak
semmilyen, vagy legalábbis nem megfelelő lelki táplálékot, akkor Isten gyermekei jóllakhatnak, ha akarnak.
Kívánom, hogy Isten támassza fel mindenkiben az igényt arra, hogy igényelje
a lelki táplálékot, és ha eljő a nehéz idő,
sem akkor, sem pedig utána, az elszámolásnál se kelljen szégyenkeznie.

Mai példázatok

vagy a fal felé fordult, s még
annyit sem evett, mint addig.
Az első tanítási napon kérette
az úrvacsorát. Steril fehérbe
öltöztettek, úgy mehettem be
hozzá. Mint aki halni készül,
élt a szent jegyekkel. Vigasztaló, bátorító szavaimra bólogatott, de
szeme se rebbent. Talán nem is hallotta
őket. Már búcsúzni akartam a búcsúzótól, amikor az ablakkeretben megjelent
az iskola legfiatalabb tanárnőjének mosolygós, szép arca. Ránk köszönt, majd
beteg kolléganőjéhez fordult:
– Mielőtt iskolába mennék, azt szeretném mondani, hogy nagyon fogsz nekem hiányozni –, beintegetett és eltűnt.
Zsóka néni szeme élni kezdett. Merev
arca kisimult, váratlanul felült és melegen megköszönte, hogy felkerestem.
Két hét alatt meggyógyult.

Ámen!
(Elhangzott 2011. május 8-án.)

„...Csak szólj és meggyógyul...”
Mt 8,8
Amíg valakire emlékezünk, az nem halott – mondta a bölcselő. Így elevenedett
meg számomra „Zsóka néni”, az egyik
külvárosi iskola egykori tanárnője, míg
fejfája előtt álldogáltam.
Jó néhány évtizede egy nyáron fertőző
májgyulladást kapott. Mindent elkövettek érte az orvosok, de valahogy alig
gyógyult. Gyermektelen özvegy volt.
Egyetlen öreg bátyja valahol Baranyában éldegélt, félbénán. Néhány kollégája látogatta Zsókát. A fertőző osztályon
feküdt, ezért csak az ablakon adogathatták be virágaikat s ezt-azt, amit ehetett,
ihatott.
Ám telt az idő s múlt a nyár, tanártársai
már az évnyitóra készülődtek, így elmaradoztak, s mert neki az osztálya volt a
családja, egyre levertebb lett. Már-már
depressziós. Egész nap maga elé nézett,
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(Válogatás Gyökössy Endre
Mai példázatok c. könyvéből.)

...NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11... NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

„Mindenki számít!”
Kedves csehországi Magyar!
A napokban fejeződött be a csehországi népszámlálás, melynek
eredménye az itt élő magyar közösség helyzetére is hatással lesz.
Mivel a csehországi magyarok nagy része felvidéki számazású,
és szlovákiai állandó lakhellyel rendelkezik, rendkívül fontos,
hogy figyelmet szenteljünk a Szlovákiában
május 21-től június 6-ig zajló népszámlálásnak is.
Az idén először nyílik lehetőség arra, hogy a népszámlálási
kérdőívet elektronikus úton is kitölthessük (május 29-ig!),
és így senki se maradjon le erről a fontos eseményről.
Mindehhez egy azonosítóra van szükség, melyet a belépési
jelszóval az otthonokba május elején ellátogató népszámlálási
biztos mindenkinek átad, aki azt közvetlenül,
vagy felvidéki hozzátartozói révén közvetetten igényli.

Ne hagyjuk cserben a szülőföldünkön élő magyarságot!
Éljünk jogunkkal, hogy ne csorbuljanak tovább az otthoni
magyarság természetes, anyanyelv-használati jogai.
Kérjük, tegyen meg mindent, hogy ez az információ
minden Csehországban élő, szlovákiai állandó
lakhellyel rendelkező magyar emberhez eljusson, mert...
...MINDENKI SZÁMÍT!
				
				

Köszönettel
a csehországi magyar szervezetek

További információk: www.nepszamlalas2011.sk

...mert NEM mindegy!
...NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

Gyülekezeti
Alkalmak

G y ü l e k e z e t ü nk
életéből

Istentisztelet (IT):
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Klimentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.)
Az IT idejére gyermekmegőrzést vállalunk (ugyanebben az épületben). Az
igény bejelentése szombat estig a +420723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora:
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisztelet helyett; a következő bibliaóra időpontját 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: A következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn: A következő istentiszteletre május 21-én 14.00 órai kezdettel kerül sor.
Cím: Radlická 8 („Krokodilos ház”)

– Gyülekezetünk tagjai is
részt vehetnek a Drezdában, június elején megrendezésre kerülő
Kirchentag egyházi napokon, melyre
szombaton, június 4-én szervez gyülekezetünk utat. Az érdeklődők a gyülekezet lelkészénél vagy gondnokánál
jelezhetik részvételi szándékukat.

Egyéb információ: www.reformata.cz

Programajánló
A magyar EU-elnökség alkalmából Csehország különböző részein is magyar kulturális napokat szerveznek. Ezekből
rövid ízelítőnk következik:
– 2011. május 16-27. közt Pardubicében rendezik meg a HUfest 2011
címet viselő, a mai magyar kultúrát bemutató fesztivált, melynek helyszíne
a pardubicei Divadlo 29. További info:
www.divadlo29.cz
– A 2011. május 16-31. közt megrendezésre kerülő Magyar Napok
Kroměřížben elnevezésű rendezvénysorozat a magyar kultúrát hivatott bemutatni, a magyarok hagyományait,
emlékeit, történelmét és jelenét, de
ezeken kívül teret ad a magyar gasztronómiának, népművészeteknek is.
További info: www.dk-kromeriz.cz
(forrás: www.hunginst.cz)
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