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Kedves Testvérek!
Mennyire furcsa szó az evangéliumban
– akarom. Kicsit úgy érzi az ember, hogy
ennek a szónak a hangulata valahogyan
kirí abból az összhangból, amit talán feltételeznénk. Érdekes, Jézus ezen kívül
csak egy alkalommal használja, Lukács
evangéliumában, egy gyógyítási történetben. Mindkettőről elmondható, hogy
az ember érdekében használja Jézus ezt
a nagyon erős szándékot kifejező szót.
Amikor maga miatt imádkozott, akkor
csak kért (ha lehet, múljon el tőlem ez a

ban csak az egyed- és fajfenntartásra
vonatkozik, más célja nem igazán van.
Azonban azzal az akarattal, mely átível
egy hosszabb idősíkon, azzal csak és kizárólag az ember rendelkezik. Csak az
ember képes arra, hogy az ő akaratának
következményeit kiszámolja, és annak
rendelje alá akaratát. Itt van egy érdekes
fejlődés. A kisgyerek még képtelen tovább gondolkodni egy-két óránál, majd
ennek az időintervalluma kitolódik, és
a felnőtt ember már képes akár évekre
előre is megtervezni akaratát. Amennyiben ez az időbeli kitolódás nem megy

„Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek, ahol én…”
Jn 17,24

keserű pohár, mindazonáltal legyen meg
a Te akaratod). Tehát Jézus a maga akaratát is aláveti Isten akaratának, és csak
mintegy kívánságot fejezett ki ezzel.
Így talán az ember nagyon ritkán tud
csak imádkozni, pedig így kellene. Tudni kell, hogy az isteni akarat kedves az
ember felé, tehát nyugodtan rábízhatjuk
magunkat.
De mi is az akarat? Minden élőlény rendelkezik ezzel a képességgel, még ha
csak nagyon csökevényes formában is.
Az akarat mozgatóereje nélkül nem lenne lehetséges egyetlen élőlény számára
sem az élet. Ez az emberen kívül azon-

végbe, vagy nem a szükséges mértékben
megy végbe, az katasztrófához vezethet.
Ha belegondolunk, már ez sem kevés,
amit Isten ebben adott az embernek: képes (lehet) meglátni az összefüggést a
jelen cselekedetei és mondjuk a néhány
hónappal későbbi helyzete között. De
ez még csak a jelenvaló, földi dolgokra
vonatkozik, mely, akár tetszik, akár nem
egyszer véget ér. És ha véget ér, akkor
a földi akarataink, szándékaink megsemmisülnek, semmivé lesznek. A legnyomorultabb lények lennénk a Földön,
ha ez így lenne, hiszen nem csak hogy
így lenne, de még ennek a tudatában is

kellene egész életünket leélni. Nem hiszem, hogy ez a tudat egyáltalán elviselhető lenne bárki számára is.
A keresztyén ember azonban még ennél
is tovább láthat: el egészen az örökkévalóságba. Igazából ez már olyan időtávlat, melyet ember teljes mértékben nem
képes megérteni. Valahol itt kezdődik a
tudás és a hit határa. Itt már nem az a
lényeg, mit tud az ember, hanem hogy
képes-e elhinni, hogy Isten egy örök
életre hívta el. Ugyanakkor itt lesz kevés a sima szándék, itt lesz kevéssé az,
amit az ember saját akaratából akarhat.
Gondoljunk csak a gazdag ifjú példájára. Érdeklődött, talán volt is benne valamilyen szándék, amit Jézus annyira
mindenesetre értékelt, hogy komolyan
elbeszélgetett vele, de ennél többre ez
(akkor) nem volt elég. Más volt a helyzet
a tanítványokkal: az ő szívükben akarat
fogalmazódott meg Krisztussal kapcso-

2

latban, és ez az akarat olyan erős volt,
hogy otthagyták előző életüket, mely
nem is biztos, hogy olyan rossz volt, és
hittel lettek Jézus követői. De ehhez már
akarat kellett, az ember részéről is. Ennek az akaratnak az alapja a felismerés.
Felismerés, hogy kicsoda is Jézus.
Felvetődik a kérdés: ez van emberi oldalon, de mi a helyzet az akarattal Isten
szemszögéből? Ez persze egy teljesen
más sík. Ha mi emberek akarunk valamit, akkor az sokszor nem csak rajtunk
múlik, hogy megvalósul-e, hanem a
környezet és nagyon sok egyéb tényező
is befolyásolja a szándék kimenetelét.
Sőt, sajnos még az is előfordulhat, hogy
a legjobb szándékból valami gonosz,
rossz dolog lesz a végén, bár ez azért ritka, de mégis előfordul. Istennél teljesen
más a helyzet. Nála már nem az akarat,
hanem a puszta szándék garancia a megvalósulásra. Gondoljunk bele, milyen
erős az Ő akarata,
hogyha a kimondott
szava elégséges volt
ahhoz, hogy a világegyetem létrejöjjön.
Ezek azonban an�nyira elvont dolgok
még ma is, hogy
a tudomány most
próbálja megérteni
legalább a lényegét,
hogy mi is hogyan
is történt. Nem lesz
könnyű, hiszen Isten itt olyan teljességet adott, aminek
a jelenlegi technikai
színvonalon sem le-

hiszen így az ember csak egy lenne az
élőlények közül. Isten akarata egészen
más, ami az Újszövetségben szintén szépen nyomon követhető: Isten azt akarja,
hogy az ember járjon be egy utat és érkezzen meg hozzá, méghozzá lelkileg.
Ez az akarat a legmagasabb rendű. Legmagasabb rendű, minden más akaratnál,
mert eltűri, hogy olykor a dolgok ne az
ő szájíze szerint történjenek, de mégis: a
végeredmény a fontos. A végeredmény,
melyben benne van az egész addig
megtett út, annak minden lázadásával,
bűnével, de felismeréseivel, és ne szerénykedjünk: csodáival is. Ettől lesz ez
az akarat nem csak mindennél erősebb,
de mindennél szebb is. Nagyon hasonlít
ahhoz, ahogy a szülői akarat viszonyul
a gyermekhez, csak ennek a dimenziója
más, teljesebb.

hetséges a teljes átlátása.
Van azonban az isteni szándéknak és
akaratnak gyakorlatibb része: mi a szándéka Istennek az emberrel? Erre a Biblia világos választ ad: nem akarja, hogy
meghaljon, még akkor sem, ha bűnös,
hanem, hogy megtérjen és éljen. A fentiekből láttuk, hogy mennyire más az
emberi akarat ereje mint az istenié. Ebben az esetben azonban az isteni szándék találkozik az emberével. Ebben Isten szeretetét láthatjuk megnyilvánulni:
nem egy gépet, egy akarat nélküli lényt
alkotott, hanem adott lehetőségeket
arra, hogy az ember önálló döntéseket
hozzon, sőt képességet a döntés következményeinek belátására. Ezek a tények
persze első ránézésre nagymértékben
akadályozza az isteni szándék megvalósulását, hiszen mennyivel könnyebb
lenne egyszerűen irányítani. Ez viszont
már nem férne bele Isten szeretetébe,
és önmagával kerülne ellentmondásba,

Ámen!
(Elhangzott 2011. szeptember 7-én.)

Nyisd azt föl minden reggelen.
Csüggj hittel mindenik szaván.
Merülj belé figyelmesen,
Olvasd, kutasd nap-éjszakán.

Luther Márton:
Dal
a Bibliáról
Hol nincs a polcon Biblia,
üres, kietlen ott a ház;
Könnyen bejut Sátán oda,
S az Úr Jézus ott nem tanyáz.

E könyv erőt ad és vigaszt,
S ne bánd, ha int, ha néha bánt,
Pajzs gyanánt használjad azt
Örömben, búban egyaránt.

Azért hát ember, bárki légy,
Egy-két filléred kerül:
Egy Bibliát sietve végy
Az ördög ellen fegyverül.

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd
Mint földi élted támaszát,
Amely ha sírodig kísért,
Számodra nyit új, jobb hazát.
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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: Lapunk következő számaiban pontosítjuk.
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 istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.

– Szeptember 19-22.
között
összegyházi
lelkésztovábbkepzőre kerül sor Berekfürdőn (Magyarország), melynek témája: „Kapcsolataink”.
„Mindannyian érzekeljük, hogy kapcsolataink területén vagyunk a leginkább megkísérthetők, legyen az a
házastársunkkal,
gyermekeinkkel,
gyülekezeti tagjainkkal való kapcsolat,
vagy saját magunkhoz, erősségeinkhez, gyengeségeinkhez, egészségünkhöz, identitásunkhoz, hivatásunkhoz,
más nemzetiségűekhez való viszonyulásunk. Isten igéjének rámutatásával
és a szakemberek segítségével e területen szeretnénk önvizsgálatot tartani,
hitben és ismereteinkben növekedni,
hogy szolgálatunk hiteles és áldott legyen.”, áll a Nt. Fazekas László püspök
és Fekete Vince főgondnok által aláírt
értesítőben. Az alkalmon gyülekezetünk
lelkésze, Éles György is részt vesz.

Egyéb információ: www.reformata.cz

Hangversenyajánló
Szeptember 19., hétfő, 18.00
„Liszt és Chopin találkozása
Prágában”,
Lengyel-magyar
szalon: Est négy kézre, Helyszín: A
Lengyel Köztársaság Nagykövetsége,
Valdštejnská 8, Prága 1.
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