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Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: „Mi akar ez lenni?”   
Mások azonban gúnyolódva mondták: „Édes bortól részegedtek meg.” 
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Kedves Testvérek!

Ha a pünkösdről beszélünk, minden-
kinek az egyház születésnapja jut az 
eszébe, és teljesen jogosan. Ismét be-
teljesedett egy ígéret, melyet Isten adott 
az ő népének, méghozzá nem is sokkal 
korábban, áldozócsütörtökön. Azonban 
ez az ige nem csak akkor volt nagyon 
időszerű és aktuális, hanem ma is az. 
Nem csak ezek a sorok és ez a történet 
mutatja, hogy az egyház nem egy em-
beri szervezet, hanem annak a története 

is, hiszen annyi üldözés, bukás, emberi 
gonoszság után ki gondolta volna, hogy 
még kétezer év után is lesz egyáltalán 
egyház? Ki mondta volna meg, hogy 
még lesz valaha is igehirdetés és gyü-
lekezet? Igen, el lehet és el is kell mon-
dani, hogy nem természetes, az emberit 
messze meghaladó jelenség az egyház-
nak a puszta léte is.
Azonban a történet ma felolvasott része 
még másra is utal, még más kérdéseket 
is felvet, ami ma talán még aktuálisabb, 
mint valaha. Az első rögtön így hangzik: 
„Mi akar ez lenni?” Érdekes a kérdésfel-
vetés módja, ugyanis nagyon valószínű, 
hogy az ott lévők közül nagyon sokan 

látták Jézus csodatételeit, és valószí-
nűleg sokan hallottak a feltámadásáról 
is, még akkor is, ha hamis híreket ter-
jesztettek ezzel kapcsolatban. A kérdés 
azonban tartalmaz egy választ is, neve-
zetesen, hogy ez több, mint emberi, ez 
ember feletti. Nem tudták hová tenni. 
Igen, persze, láttak ők már zsinagógát, 
vettek részt alkalmakon, hallottak hamis 
kultuszokról is, de most valami egészen 
más történt. Meghaladta azt a szintet, 
ami még emberiként elfogadható, és egy 
másik dimenzióba került az ember és Is-

ten kapcsolata. Érdekes folyománya is 
lett a dolognak a mai egyházban: a ka-
rácsony mára nem igazán a megszüle-
tett Megváltóról szól, sokkal inkább az 
ajándékozásról, a vásárlásról, a családi 
találkozásokról. Nem mintha ezeknek 
nem lenne nagyon is pozitív hozadéka, 
de mintha az eredeti jelentés nélkül egy 
kicsit kiürült volna az egész. Már nem 
a legfőbb üzenet a megszületett Meg-
váltó, hanem mintha az egésznek egy 
mellékszereplőjévé vált volna. A hús-
véttal sem sokkal jobb a helyzet: nép-
szokások, evés-ivás homályosítja el az 
ünnep üzenetét. Mást ne mondjak: azért 
van minden éven akkor hajtóvadászat az 
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ittas gépjárművezetők ellen, mert az év 
egyetlen más napján sincs annyi belő-
lük... Nem hiszem, hogy ez a méltó ün-
neplése Krisztus feltámadásának. 
A pünkösddel egészen más a helyzet. 
Itt kérdezgetik maguktól és egymástól 
is az emberek ma is: „Mi akar ez len-
ni?” Nem értik, és éppen ezért nem is 
nagyon tudnak vele mit kezdeni. Pedig 
mindenki tudja a választ: az egyház szü-
letésnapja. De ezt nem elég tudni, mint-
egy tárgyi tudással. Ahhoz, hogy ennek 
valami haszna is legyen, ahhoz egyrészt 
nekem, személy szerint kell megérte-
ni, és vallani kell. De még ez is kevés, 
hiszen talán nem haszontalan megállni 
a templom előtt és megkérdeznem ma-
gamtól, ha én kívülről látnám a gyüle-
kezetemet, akkor én szívesen jönnék-e 
be ebbe a közösségbe? Ha  egyszer fel-
tesszük magunknak ezt a kérdést, talán 
saját magunknak is jobban meg tudjuk 
adni a választ arra a kérdésre, hogy mi is 
az egyház. Ha magunknak nem tudunk 
helyes választ adni, akkor hogyan tud-
nánk másoknak? Az tény viszont, hogy 
ennek a válasznak egyrészt őszintének 
kell lennie, másrészről pedig mások szá-
mára is elfogadhatónak. Nem kerülhet 
egyetlen gyülekezet sem abba a helyzet-
be, hogy csak önmagának éljen, és ne 
legyen üzenete. 
A másik gúnyos válasz mellett sem lehet 
elmenni szó nélkül: „édes bortól része-
gedtek meg”. A világ gyakori válasza az 
egyház szolgálatára a gúny. És ha tudták 
volna, hogy ez mennyire csak a kezdet. 
Mi fog még következni nem is olyan 
sokára ez után. Mennyire mást fognak 
csinálni ezek az emberek, mint amit a 

világ diktálna, elvárna. Életüket fog-
ják feláldozni hitvallásukért. Isten népe 
nem bortól részegedett meg sem akkor, 
sem később, hanem egyszerűen nem azt 
teszi és nem annak a logikának a men-
tén él, amit a világ elvárna, hanem tudja, 
hogy kinek higgyen. Ez nem egy öncélú, 
esetleges extravagáns viselkedést jelent, 
hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy 
egy más értékrend jellemzi a keresztyén 
embert. Ebben benne volt a római kor-
ra jellemző hedonizmus és élj a mának 
című életvitel tagadása, de benne van 
ma a túlzott individualizmus, a mindent 
viszonylagossá tevő életszemlélet taga-
dása is. De benne van az igen is, és ez 
az igen Isten értékrendjének kell, hogy 
szóljon. Ez, ha kifelé is meglátszik, ak-
kor embereknek mutathat utat, és meg-
adhatja a választ arra, hogy mi akar ez 
lenni. Ezt ma sem értik nagyon sokan, 
nagyon sokan, annak ellenére, hogy 
eszükkel tudják, mégsem fogják fel, mi 
is a pünkösd, mi is az egyház. Bolond-
ság? Nem lehet bolondság olyan dolog 
ma sem, amit maga Isten ígért meg. Az 
ember természetesen sokat rontott rajta 
az elmúlt két évezred folyamán. A lé-
nyeg viszont változatlan. Akkor is, és 
ma is ez a megtartás útja, és nem is lehet 
más. Kérdezhetjük egymástól, kérdez-
getik tőlünk is, mi az egyház? Először 
nekem, magamnak kell rendelkeznem 
biztos válasszal, és akkor adhatom azt 
tovább. Kérjük Istent, hogy helyezze 
szívünkbe a helyes választ!

   Ámen!

(Elhangzott 2011. június 12-én.) 
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Tépőzár 
– avagy mink van, amit ne  
Istentől kaptunk volna?

Egy ideje sajnos egy baleset miatt térd-
védőt kell hordanom. Egyszerű szer-
kezet, ami sokat segít. Nemrég ültem 
a padon, vártam valakit, és ránéztem a 
térdvédőre. Három helyen van tépőzár-
ral rögzítve. Eszembe jutott erről egy 
ismeretterjesztő film, amiben elmond-
ták ennek a szerkezetnek a történetét. 
Egy svájci mérnök vadászatból haza-
térve nagyon nehezen tudta kiszedni 
a ruházatából és a kutyája szőréből a 
bojtorjánt. Ez adta neki az ötletet, hogy 
megszerkessze a tépőzárat, ami könnyű 
kezelhetősége miatt nagyon hamar si-
kertörténetté vált.
A lényeg azonban nem is ebben van. To-
vább gondolkodtam. Isten milyen cso-
dálatosan tervezett, és milyen nagyszerű 
dolgot adott ebben is. Amikor valamit 
veszünk a természetből, vajon eszünk-
be jut-e, hogy az Isten műve? Senki más 
nem tudta volna megtervezni és megte-
remteni ami körülöttünk van. Nem csak 
az ünnepekről feledkezünk meg sokszor, 
hanem ezekről a dolgokról is. Pedig iga-
zán lenne miért hálát adni.
A másik dolog a pazarlás. Ha már ennyi 

mindent felfedeztünk, akkor mi min-
den van még, amiről sejtésünk sincs. 
Az egyik kedves professzorom mesélt 
egyszer egy történetet: egy ember sétált 
a tengerparton. Felnézett az égre és így 
szólt magában: Uram én szeretnék az 
ég titkaival foglalkozni. Egy belső hang 
válaszolta: túl nagy az neked, te kicsi 
ember. Jó, akkor – folytatta emberünk,– 
szeretnék a tenger titkaival foglalkozni. 
A belső hang úgy vélte, ez is túl nagy 
feladat lesz neki. Ekkor meglátott egy 
mogyorót. Kicsit elkeseredve mondta, 
Uram, én akkor ezzel szeretnék foglal-
kozni. A hang ebbe már beleegyezett. 
Emberünk a mogyoró 160 féle gyógyító 
hatását fedezte fel. 
Az ember talán sokszor kevésnek érzi a 
feladatot, amit kapott, de mégis, ha Is-
tenre figyel, megtalálhatja a csodát. Ész-
re kell venni Isten ajándékait, melyekkel 
körülvett bennünket. 
Merjünk egy kicsit ilyen szemmel is 
szétnézni!

–  éles györgy –

Fél  szelet  Wikipedia 

A tépőzár, amit velcro néven is is-
merünk, napjaink egyik fontos, ma már 
nélkülözhetetlen oldható záró vagy 
rögzítő eleme. Ruházati termékeken, 
háztartási és lakástextíliákon, bőrdíszmű 

árukon, cipőkön, gyógyászati esz-
közökön, csomagolásokon, járműveken 
és sok más helyen is alkalmazzák gyors, 
tartós, biztos megfogású zárásra, kézzel 
oldható nyitásra, kisebb-nagyobb tár-
gyak oldható rögzítésére.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tépőzár



Gyülekezetünk 
életéből

– Augusztus 15-21. kö-
zött a Tahi Református 
Konferenciaközpontban kerül megren-
dezésre a Tahi Egyházzenei Hét. A hét 
programjában gyülekezeti énektanu-
lás, kóruséneklés, lelki alkalmak, ki-
rándulás, vetélkedő egyaránt szerepel-
nek. A hét záró programja vasárnap este 
a pócsmegyeri református templomban 
lesz. További információk a gyülekezet 
gondnokától kérhetők. Gyülekezetünk 
három éve képviselteti magát ezen az 
alkalmon.

Programajánló

–  Az Ady Endre Diákkör és 
az Együttélés Magyar Nemze-
ti Tagozata tisztelettel meghív 
minden érdeklődőt Dr. Szőke László 
Excellenciás Úr, Magyarország rendkí-
vüli és meghatalmazott nagykövetének 
előadására, melynek címe Magyaror-
szág európai uniós elnökségének érté-
kelése, s melyre június 22-én, 18.00-tól 
kerül sor a PMKK nagytermében. 
– Június 26-án 18.00-tól tart zenés 
áhitatot az ETF UK volt diákjainak kó-
rusa a Csehtestvér Egyház Klimentská 
utcai templomában, melyre szeretettel 
hívják gyülekezetünk tagjait és kedves 
Olvasóinkat is. 
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Gyülekezeti
Alkalmak

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: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk.
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: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre jú-
lius 21-én (szerdán) 17.00 órai kezdet-
tel kerül sor. Cím: Radlická 8 („Kroko-
dilos ház”) 
Egyéb információ:  www.reformata.cz


