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„Mindent csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek…” 
Mt 23,5

Kedves Testvérek!

Minden emberben ott van a vágy: fel-
tűnni, kitűnni a sokaságból. Ezt önma-
gában nem lehet bűnnek tekinteni, sem-
mi esetre sem. Az emberben meg van a 
vágy, hogy különbözzön a környezeté-
től, valamiről megismerjék. Isten nem 
teremtett minket egyformának, és ezt mi 
szeretjük egy kicsit alá is húzni, kihang-
súlyozni. Azonban az indítékok a farize-
usok esetében  nem ennyire egyszerűek, 
és messze túlmutatnak azon az egyszerű 
vágyon, hogy az ember ne olvadjon bele 
a szürke tömegbe. 

Ahhoz, hogy megértsük, vissza kell egy 
kicsit menni az időben. Mármint Krisz-
tus korához képest. Egészen pontosan 
az úgynevezett intertestamentális korba. 
Ez a korszak az Ó- és az Újszövetség ke-
letkezése között eltelt mintegy négyszáz 
esztendő. Mint neve is mutatja, ez a kor-
szak nem szerepel a Bibliában. A katoli-
kus Bibliában szerepel a Makkabeusok 
két könyve, mely bepillantást enged 
ennek a kornak a viszonyaiba. Maga a 
farizeus mozgalom is ebben a korszak-
ban alakult ki. A farizeusok voltak az 
a társadalmi réteg, amely ellenezte az 
izraeli társadalom elgörögösödését, és 

követelték, hogy a nép ragaszkodjon 
az ószövetségi törvényekhez. Abból 
a feltételezésből indultak ki, részben 
jogosan, hogy azok a próbák, melyek 
az elmúlt századokban érték Izraelt, 
azért történtek, mert Izrael elszakadt a 
törvénytől. Maga a farizeus név is azt 
jelenti „elkülönül”, legvégső soron ab-
ból az igéből származik, hogy „eltörni 
valamit”. Ez azt jelképezte, hogy a fa-
rizeusoknak nincs közük a világ többi 
részéhez. A farizeusok között volt még 
egy szigorúbb mag, akik azzal keltettek 
feltűnést, hogy a környezetükben ural-
kodó viszonyok elleni tiltakozást azzal 

fejezték ki, hogy a szemüket bekötötték. 
Ennek persze az lett a következménye, 
hogy mindennek nekimentek, és ezért 
„véres homlokúaknak” nevezték őket. 
Tehát el lehet mondani, hogy egy szent 
cél hívta életre a farizeusi mozgalmat. 
És mégis, mi lett belőle? Lényegében 
Jézus korára odáig fajult maga a farize-
usi mozgalom és maguk a farizeusok is, 
hogy Jézus legfőbb ellenfelei lettek. De 
éppen azért történhetett ez, mert Jézus 
a törvény lényegével foglalkozott, a fa-
rizeusok ezzel szemben csak a külsősé-
gek messzemenő betartását szorgalmaz-
ták és tették, de a törvény lényegének 
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megértése nélkül. Jézus élete éppen az 
ellenkezőjéről szólt. Nem akart feltűn-
ni és mégis betöltötte a küldetését, és a 
törvényt is olyan pontossággal és töké-
letességgel, mint senki más.
Visszatérve a mai igére, az egyház-
történelmet végigkísérő nagy kérdés, 
hogy mennyire is tűnjön fel, mennyire 
különüljön el Isten népe? Nyilván, az 
ember bármennyire is hívőnek érzi ma-
gát, mégis benne él egy társadalomban. 
Annak része, vannak munkatársai, is-
merősei, kollégái, barátai, akik nem fel-
tétlen Isten útját járják. Volt már számos 
kísérlet arra, hogy Isten népe alakítson 
egy külön társadalmat. Ezek a kísérletek 
azonban sorra kudarcra voltak ítélve és 
zátonyra is futottak. A kudarc oka, hogy 
az így létrejött közösségek is emberek-
ből álltak, állnak, és így egy ponton túl 
már törvényszerűnek mondható, hogy 
a bűn is felüsse fejét ezekben a közös-
ségekben, és így a közösség léte már 
értelmetlenné válik, majd szépen visz-
szasüllyed a környező társadalom szint-
jére, vagy szerencsétlen esetben annak 
színvonala alá. 
De az is nyilvánvaló, hogy nem szívód-
hat fel az egyház minden megkülön-
böztető jel nélkül a társadalomban. Ha 
ugyanis bekövetkezik ez a felszívódás, 
akkor értelmét veszti az egyház léte, és 
nem lesz más, mint egy a sok különféle 
egyesület közül, amely bizonyos hagyo-
mányosabb értékek őrzését tűzi ki célul, 
de semmilyen formában  nem tölti be 
azt a küldetést, melyet Isten rábízott.
Így hát komoly, súlyos kérdés vetődik 
fel: mennyire látszani és mennyire be-
leolvadni a környezetbe? Akinek van 

jogosítványa, tudja, az elsődleges sza-
bály: látni és látszani. A másik általános 
érvényű szabály, amivel a természetben 
találkozhatunk, minél jobban beleol-
vadni a környezetbe, minél nehezebben 
észrevehetővé válni. Így tehát van két 
egymásnak ellentmondó főelv, hiszen 
ezekről van lelki értelemben is szó.  
Tehát ebben a kérdésben érvényes a 
keskeny út gondolata. Nem olvadhatunk 
be, és nem is különülhetünk el teljesen. 
Felvetődik hát a kérdés, mit tegyünk? 
A „mit tegyünk és hogyan” kérdése ta-
lán minden korábbinál nagyobb súllyal 
vetődik fel. Ma feltűnni nem könnyű, 
pláne nem úgy, ahogy az egyház be is 
tudja tölteni küldetését. Talán mégis van 
lehetőség egy csendes feltűnésre. Éppen 
úgy, ahogy Jézus is tette. Ha az egyház, 
a gyülekezet nem teszi magáévá a világ 
értékrendjét és nem követi feltétlen azo-
kat a normákat, melyek a világban ter-
mészetesek, máris feltűnést kelt. Nem 
feltétlen egy tudatos és makacs ellenál-
lásról beszélek, hanem arról, hogy szá-
munkra az az értékrend kell, hogy alapul 
szolgáljon, melyet a Biblia megad, és ha 
az ellentétes azzal, amit a világ elvárna, 
akkor van helye az ellentmondásnak és 
ezzel együtt a feltűnésnek. De feltűnést 
kell kelteni annak is, ahogyan a gyüle-
kezet tagjai egymás iránt viseltetnek. És 
még van egy sor olyan dolog, melyek 
segítségével biblikus módon lehet feltű-
nést kelteni, de mindennek az alapja a 
szeretet. Érdekes, ebben nem változott 
a világ. A farizeusok feltűnés-keltését 
értékelte a világ, hiszen látható módon 
tették. Igaz, Jézus is keltett egypárszor 
feltűnést munkájával, szolgálatával, azt 



mégsem értékelték. Hogy miért? Mert 
annak a feltűnéskeltésnek sokkal mé-
lyebb célja volt. Ott nem a látvány volt a 
fontos, hanem ami mögötte volt. Megér-
teni, hogy mi van Jézus csodái mögött, 
sokkal nehezebb, mint látni azt, hogy 
a farizeusok milyen példásan tartják a 
törvényt. Pedig üdvösség kérdése. Szá-
momra hol van a határ? Helyes válasz 
nem lehet más, mint az, hogy megérteni 
Jézust és azt a hatalmat, ami lehetővé 
tette számára azt, hogy azokat a csele-
kedeteket véghezvigye, melyek már ki-

váltották a tömeg csodálkozását.
Ma is felvetődik a kérdés: ha feltűnést 
akarok kelteni, akkor mivel és miért te-
szem ezt? Igen, ma minden korábbinál 
nagyobb szükség lenne feltűnéskeltésre, 
de csak olyan természetűre, mely Isten-
re mutat. Nem a magunk dicsőségét ke-
resve, hanem Isten felé mutatva.

Ámen!

(Elhangzott 2012. március 18-án) 
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IMAóra
Gyülekezetünkért

Szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

„TekInTeTeM  
A HeGyekRe eMeleM: 

HonnAn jön  
SeGíTSÉGeM?
SeGíTSÉGeM  

Az ÚRTól jön,  
AkI Az eGeT  
ÉS A földeT  

AlkoTTA.” 

zsolt 121,1-2



Templomok
a nagyvilágban

Transparent Church, 
Gijs Van Vaerenbergh, 
Limburg Belgium, 2011

Va s á r n a p i 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-
zások témái:
Április 1. - virágvasárnap:
A gyerekek résztvesznek az IT-n.
Április 8. - húsvétvasárnap: 
A vasárnapi iskola elmarad.
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Felelős szerkesztők: Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina, Dienes Kornélia, Hlavács Brocko Tünde.

Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására bármilyen segítséget örömmel elfogadunk.
E-mail (hetilap rendelések - heti egyszeri küldés elektronikus formában): uzenet@reformata.cz

Banki kapcsolat: 7190131205/4000, Számlanév: Dienes Kornélia (Maď. ref. sbor)
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Klimentská 18, 
3. em. gyülekezeti terem, Prága 1) 
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk.
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen. A következő foglalkozá-
sok témája a lap alján olvasható. 
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 (Vocelova 3, Prága 2).
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre 
(úrvacsorával) március 28-án 17.30 órai 
kezdettel kerül sor. Cím: Radlická 8. 
(„Krokodilos ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz


