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„...visszavonult ismét a hegyre egymagában.”
Jn 5,15

Kedves Testvérek!

Jézus tanítói szolgálatának egy sajátos 
részét láthatjuk: visszavonult. A mai ige 
előző részéről, az ötezer ember meg-
vendégeléséről sokkal többször szoktak 
prédikálni. 
Hát igen, az sokkal látványosabb volt. 
De ez talán még annál is fontosabb, fő-
leg ma. Kicsi és csendes üzenet. Az em-
ber hajlamos rá nem odafigyelni, főleg, 
ha egy kicsit beleélte magát az előző 
történetbe. 
Az első nagy kérdés maga az indíték: 

miért is vonult vissza Jézus, hiszen sze-
rették (főleg most, amikor ötezer em-
bert vendégelt meg). Visszavonulásra, 
fizikai értelemben, neki volt szüksé-
ge, mondhatni személyes szükséglete 
volt. Igaz, itt egy ponton vitatkoznék 
az igével: tudniillik Jézus itt egye-
dül volt, fizikai lényében, de nem volt 
egymagában lelkileg. Éppen azért volt 
szükség erre a visszavonulásra, hogy 
Istennel lehessen és senki mással.  
Mi reformátusok nem fogadjuk el a 
szerzetesi létformát. Joggal, hiszen eb-
ben a formában semmilyen igei alapja 
nincs. Viszont sajnos a teljes elvetéssel 
egy fontos dolgot is elfeledtünk: néha 

meg kell állni, el kell vonulni, ahol csak 
Isten lesz és én. Ennek több haszna is 
van: először is egy-egy ilyen alkalomkor 
meg tudok állni egy kis időre és a saját 
életemre figyelni. Ezt Isten elé is tudom 
vinni, ahol kérdéseimre valódi válaszo-
kat kaphatok. Olyan válaszokat, melye-
ket sehol máshol nem kaphatok. Ennek 
pedig az az ára, hogy elcsendesedjek, és 
tudjak Istenre figyelni. Csak Rá. 
Amilyen könnyű kimondani, olyan ne-
héz megcsinálni, és gondoljunk csak 
rá: ha Jézusnak szüksége volt erre, az 
evangélium szerint nem is egyszer, ak-

kor mennyivel inkább nekünk is szük-
ségünk van rá. Sokszor persze lelkünk 
már annyira elgyötört, hogy észre sem 
vesszük, hogy ez még segíthet. 
Az emberek sokszor nem is értik. Ami-
kor elmentem egy-egy csendesnapra, 
vagy -hétre, akkor kérdezték, merre jár-
tam. Mondtam, hogy csendesnapon vol-
tam. Kérdéssel válaszoltak: és ott mit 
csináltatok? Csendben voltatok? Igen, 
ez is egy válasz. Nem érteni, pedig néha 
Istennél meg kell állni. Sajnos azonban 
sokan nem veszik észre a lehetőséget, 
még így sem. Isten adja a ma emberé-
nek is a lehetőséget: gyere ide, tedd le 
terhed, újulj meg. Gondoljunk csak bele 
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még egyszer: Jézusnak, az Isten Fiának 
szüksége volt rá, akkor mennyivel in-
kább nekem van rá szükségem. Pedig 
Neki a szó bizonyos értelmében keve-
sebb terhet kellett hordoznia, és ami na-
gyon fontos, Ő volt Isten egyszülött Fia. 
És mégis el kellett vonulnia időről idő-
re. Akkor nekünk halandó embereknek 
mennyivel inkább szükségünk van erre. 
Amikor Jézus visszament a tanítványa-
ihoz és a néphez, szolgálatát lelkileg 
megújulva tudta végezni. Ez persze már 
önmagában is nagyon fontos szolgálati 
terület, sőt, maga a misszió, megmutat-
ni, hol is újulhat meg igazán az ember, 
és odavezetni a másikat, ahol megkapja 
ezekre a komoly kérdésekre a választ. 
Van még egy haszna egy ilyen elvonulás-
nak: meg tudom nézni a saját közössé-
gemet kívülről. És így teljesen másként 
hat, ha egyszer-egyszer végiggondolom 
kívülről nézve a közösséget. Mondhatni 
erre is szüksége van az embernek. 
Egyszer, még a Borsod-Gömöri Egy-
házmegyéből elmentünk lelkésztovább-
képzésre Berekfürdőre. Egy lelkész-
kolléga, aki Németországban szolgált, 
nagyon érdekes történetet mesélt. Ott 
az egyik lelkész a már hagyományos 
konfirmációi ajándéknak számító Bib-
lia mellé adott mindenkinek egy bögrét, 
melyre a megajándékozott neve volt 
felírva. Ezt azonban nem kapta meg 
azonnal a konfirmandus, hanem a bög-
rék bekerültek egy szekrénybe, amely-
ben minden évfolyamnak jutott egy-egy 
polc. És évek múlva, amikor már a volt 
konfirmandus a gyülekezet aktív tagja 
lett, megkapta az ajándékát. És egyszer 
csak a szekrényből elkezdtek fogyni a 

bögrék... 
De van másik gyakorlati példa is: az 
amerikai amishok. Ez egy számunkra 
furcsa közösség, amelyikben 19. száza-
di körülmények között élnek. Többek 
között nem használnak gépkocsit és vil-
lanyáramot, és bár egy egész megyét né-
pesítenek be, mégis minden erővel őrzik 
ezt az életvitelüket. Van azonban az éle-
tüknek egy érdekes része: a fiatalokat el-
küldik a világba körülnézni, azzal a nem 
titkolt céllal, hogy egy kicsit kívülről is 
nézzék meg a közösségüket. A fiatalok, 
bár őket erre semmi nem kényszeríti, 
nagy többségben visszatérnek. 
Ha azonban kívülről nézem a közössé-
get, akkor a saját szerepem is más színt 
kaphat. De ahhoz, hogy javítsak, ahhoz 
ezt is meg kell vizsgálni, még akkor is, 
ha ez egy önvizsgálattal is jár együtt. Ez 
viszont, éppen ezen a módon nem lehe-
tetlen, sőt, nem is feltétlen fájdalmas. 
Azért nem fájdalmas, mert itt az Áldott 
Orvos közelében van az ember, Aki elé 
oda lehet vinni a nyomorúságot még 
akkor is, ha az nagy. Azt is oda lehet 
elé vinni, amit szégyell az ember, Nála 
van megoldás. De ehhez nekem kell Elé 
odaállni. 
Némileg érthetetlen: az ember annyira 
vágyik a belső nyugalomra, a békesség-
re. Ilyen egyszerű lenne igazából az ára. 
És mégsem megy, még akkor sem, ha 
lelkileg tudnánk az utat. Pál apostol ír 
egy lehetséges választ: a lélek kész, de 
a test erőtlen.

   Ámen!

(Elhangzott 2011. júl. 10-én)
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NyEMRLSz Konferencia,
Prága, Július 14-17.

„Református feladatok a magyar szellemi hazában”  
címmel, csütörtök estétől vasárnap délig tartott e héten  
a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó 
Szolgálat (NyEMRLSz) gyülekezetünk segítségével  
szervezett konferenciája. 
A konferenciának nyugat-európai (Ausztria, Hollandia,  
Franciaország, Németország, Svájc, Svédország) és délvidéki gyülekezetek lel-
készein, presbiterein kívül magyarországi vendégei is voltak. A rendezvényről, 
melynek vezérigéjeként a szervezők a 2. Korintusi levél „Üldöztetünk, de el nem  
hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk” (2Kor 4, 9) Igéjét választották,  
olvasóink hetilapunk következő számában olvashatnak részletesebben.
Addig is pár fényképet közlünk ízelítőül a konferencia záróalkalmáról, a Libiš-i 
síroknál való megemlékezésről és a község kicsike templomában tartott úrvacsorás 
istentiszteletről.        -paulus-
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Gyülekezetünk 
életéből

– Lapunk következő szá-
mában részletesen beszá-
molunk a július 14-17. között városunk-
ban lezajlott, Nyugat-Európai Magyar 
Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) 
és gyülekezetünk által közösen szerve-
zett konferenciáról.
– A libiši gyülekezet vezetősége infor-
mációs táblát szándékozik elhelyezni 
a templom és a magyar lelkészek sír-
jai mellett. Gyülekezetünk szeretné el-
érni, hogy a táblán a cseh szöveg mellett 
a magyar fordítás is megjelenjen. A 
libiši gyülekezet vezetősége ígéretet tett 
arra, hogy következő, őszi ülésén kitér 
kérésünkre.

Programajánló

– Még kaphatók jegyek a 
Prague PROMS idei zá-

róhangversenyére, melyen a héten zajló 
Gospel Praha nemzetközi kórusfesz-
tivál kórusa ad koncertet a Cseh Nem-
zeti Szimfonikus Zenekar kíséretében. 
A kórusban a Mille Domi pár tagja is 
énekel majd. A záróhangversenyre júli-
us 23-án, 19.00-tól, a Reprezentáziós 
palotában (Obecní dům) kerül sor. To-
vábbi információk a http://gospelpraha.
com honlapon olvashatók.
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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


