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„Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé.
... Nóé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.”

1Móz 6,9-22 (olvasandó még: Lk 17,20-30)  

Szeretett testvéreim
az Úr Jézus Krisztusban!

Az utóbbi időben gyakran szoktuk hal-
lani a krízis szót. Jóllehet elsősorban a 
gazdasággal kapcsolatban emlegetjük, 
nem lehet nem észrevenni, hogy több, 
talán fontosabb terület is érintett: az er-
kölcs, a hagyományok, az eddig műkö-
dő értékek. Mindezek szintén válságba 
jutottak. Noé története szintén egy nagy 
krízis élén játszódik, amely a maihoz 
hasonló kérdésekkel szembesítette az 

akkori embereket. Ezért a Noé történe-
tében lejátszódottak modelljéhez fordul-
tam, hogy lássuk, milyen álláspont, ma-
gatartás az, amely segít minket nemcsak 
hogy túlélni a válságos körülményeket, 
hanem felül is maradni, úgy mint a híres 
Noé bárkája...

Mi iS a KríziS, ill. válSág?
A kifejezés a görög „krinein“ szóból 
ered, ami azt jelenti, hogy ítélni, eldön-
teni. Tehát valami olyan állapotba ke-
rül, hogy mindenki várja, hogy fog az 
egész eldőlni. És ebben a helyzetben 
valaki döntést hoz, ítéletet mond ki, 

amely meghatározza a további dolgok 
folytatását. Noé idejében az általános 
romlottság, zűrzavar váltotta ki a krí-
zist. Megérett az idő arra, hogy valaki 
- ebben az esetben Isten - kimondja, 
mi lesz tovább. Jó kérdés ez ma is. Mi 
lesz tovább? Mindnyájan érezzük, hogy 
valami más irányt kellene ma vennie 
akár a politikai színpadnak, akár a gyer-
meknevelésnek, akár az emberek közti 
kommunikációnak, kapcsolatoknak, a 
természethez való viszonyulásnak. Az 
értékek annyira viszonylagossá váltak, 

hogy ma már a rosszat is simán ki lehet 
magyarázni, hogy az jó, a hagyományok 
nevetségessé lettek, mert elavultaknak 
mondják őket, a fő keresztyén ünnepek-
re pedig rátelepedett a kommerció. A 
gyerekek nem tisztelik szüleiket, mert a 
szófogadás és a tisztelet érvényre jutta-
tása helyett tévesen félremagyarázzák a 
gyermeki jogokat. Az emberek életébe 
beköltözött a cinizmus mint az egyedüli 
lélektani támasz, amelynek révén sa-
vanyúan nevetünk a helyzeten, de nem 
változtatunk semmit, és mivel nincs 
jelentősebb szándék bárminek a meg-
változtatására, lassan az az érzés kezd 
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eluralkodni, hogy végül is ma minden 
szabad, minden megmagyarázható, min-
den elnézhető, minden tolerálható. Nem 
csoda, hogy napjainkban is azt lehet 
mondani a világról, hogy: „A föld pedig 
mind romlottabb lett az Isten előtt, és 
megtelt a föld erőszakossággal.“ (1Móz 
6,11)

Noé = MegpiheNéS
E keserű hangvételű bevezető után szá-
momra meglepő, hogy ugyanúgy, mint 
a tízparancsolatnál, amely a kegyelem 
hirdetésével kezdődik - bár a bünteté-
seket is említi -, a mai ítélettörténet is 
valamiféle evangéliummal kezdődik. 
Mégpedig nem mással, mint magának 
Noénak a nevével. A Noé név azt jelenti, 
hogy megpihenés. Az, aki megpihenést 
ad. Jól hangzik ez, amikor belegondo-
lunk, hogy abba, ami körülöttünk törté-
nik, tényleg belefáradtunk. Elegünk van 
ugyanazokról vagy hasonló igazságtan-
ságokról hallani vagy részesülni bennük, 
belefáradtunk abba, hogy a romlottság 
következményeit naponta viselnünk 
kell. Annál meglepőbb, hogy az ítéletről 
szóló sorok közt, sőt, mindjárt az elején, 
rejtett üzenet áll, hogy lehet remény-
kedni a megpihenésben. Amint Jézus 
mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyá-
jan, akik megfáradtatok, és meg vagytok 
terhelve, és én megnyugvást adok nek-
tek.“ (Mt 11,28) Nem győzöm csodálni 
Istenben és felfogni, hogy sohasem hir-
det ítéletet anélkül, hogy be ne jelentse 
az új kezdetet is. Az ítélet nála soha nem 
teljes megsemmisítés, hanem mindig 
megtisztulás és újraindulás, de főleg: a 
békesség, a megpihenés időszakának a 

bekövetkezése. A krízis, az ítélet valaki 
számára végállomás, de a hívők számá-
ra eszköz és lehetőség.

Noé JelleMe – a biztoNSág-
baN JáróK példaKépe
Ki volt ez a Noé és miért csak ő élte 
túl az egészet? Noé igaz és feddhetet-
len volt. Igaz? Pedig Pál apostoltól úgy 
tudjuk: „Nincs igaz ember, egy sem.“ 
(Róm 3:10b) Az igaz ember nem azt 
jelenti, hogy az illető bűntelen, hanem 
olyan valakit kell alatta értenünk, aki-
nek a kapcsolata Istennel helyes. Akire 
Isten mondja, hogy igen, ez hozzám tar-
tozik. A héber „igaz” szót akkor hasz-
nálták, ha  valakire kimondták a vádat, 
de a bíró a vádlottat felmentette, felsza-
badította. Tehát végeredményében így 
érthető, hogy Jézusban mindazok iga-
zak, akik ellen a sátán vádat emelt, de 
Isten, Jézus vérére való tekintettel fel-
szabadította őket. Az igazakat nem a sa-
ját tetteik teszik igazzá, hanem Istennek 
róluk alkotott véleménye. És az, hogy 
feddhetetlen? A héber szó úgy hangzik: 
„tamim”. Szó szerint EGÉSZ, TELJES. 
Tehát olyan valakit jelöl, akinek a szí-
ve teljességében Isten iránti odaadással 
telt meg. Tulajdonképpen ezzel a foga-
lommal a Biblia az adott leírásban meg 
akarja különböztetni a pozitívnak bemu-
tatandó személyt az istenellenesekkel 
szemben. Kiegészítésképpen és a jobb 
megértés miatt úgy folytatja a Biblia, 
hogy Istennel járt Noé. Nagyon fontos 
fogalom. Az élet ugyanis az Ószövet-
ségben mindig is az út, utazás, a járás 
szimbolikával van kifejezve, mivel a 
zsidó nép sokáig mást mint vándorlást 
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nem ismert. Az Ószövetség nem ismer 
olyan fogalmakat, hogy helyes világné-
zet, meggyőződés, tisztességes életvitel, 
érett lelki integritás, karakter. Minderre 
csak azt használja, hogy JÁRNI. És az 
élet minőségének az értékelésére csak 
két mód volt: vagy helyesen járni, te-
hát Istennel járni, vagy rossz útra térni, 
amint olvastuk a 12. versben. Fontos az 
a tény, hogy a járás aktív cselekmény. 
Ráadásul ebben az esetben héber nyelv-
tani szempontból ez a szó aktív ragozási 
módban van használva, ami nem az egy-
szerű járást jelenti, hanem a nagyon in-
tenzív, ide oda járást, az aktív, tartalmas 
életmozgást. Ezt legjobban talán az első 
zsoltár világítja meg, amely a felirata 
szerint így írja le az igazakat: „Boldog 
ember az, aki nem JÁR a bűnösök taná-
csa szerint... Olyan lesz, mint a folyóvíz 
mellé ültetett termőfa, amely idejében 
megtermi gyümölcsét... minden sike-
rül, amit TESZ” (Zsolt 1vv). Ha a mai 
keresztyénekre tekintünk, nem tudom e 
kép szerint mennyire vagyunk aktívak. 
Ez annak is köszönhető, hogy a keresz-
tyén gondolkodók, tudósok hatására és a 
társadalom fejlődése során a keresztyén 
hit inkább reflexív lett, magába fordu-
ló, sokszor csak az intellektuális szin-
ten maradó és e ponton nem áll messze 
a passzivitástól. Ezért ma is félő, hogy 
elmélkedünk ugyan a Biblia gondolatai 
felett, hallgatjuk a prédikációkat, de a 
gyakorlati életben inkább tanácstalanul 
rohangálunk ide-oda, vagy hagyjuk ma-
gunkat ide-oda vetni, mert nem ültetjük 
gyakorlatba a hallott Igét, vagy nem is-
merjük fel, melyik Ige aktuális éppen az 
adott esetben.

Mit Kell teNNi?
Éppen ezért feltehetjük a kérdést: hon-
nan tudjuk meg azt, mit is jelent egyé-
nileg magunkra nézve az Istennel való 
járás? Sajnos a krízis erre a területre is 
eljutott, amelyet úgy nevezhetünk: Isten 
valódi akaratának a személyes keresése. 
Úgy tűnhet, régebben ez könnyebben 
ment: jött Mózes, tolmácsolta Isten sza-
vát. Volt Jézus, Ő még inkább azt tette. 
Jöttek az apostolok, egyházatyák, refor-
mátorok és összeírták, mik is a keresz-
tyén hit alap- és mellékpillérei. Aktuális 
szót hoztak a kritikus helyzetbe. Ma alig 
találunk ilyesvalakit.  Ma maguk a pré-
dikátorok is többnyire saját személyes 
válsággal küzdenek. Ezért megtörténik, 
hogy a prédikáció után olykor mégis 
üres lélekkel távozunk. Minél több pré-
dikációt hallunk különböző emberek-
től, annál több különféle magyarázattal 
találkozunk. Ami valaha elutasítandó 
volt, ma azt az egyházban tolerálják. 
Azok, akiknek példaképül kellene szol-
gálniuk, sokszor csalódást és kiábrán-
dulást okoznak. Hívőként mi is krízisbe 
jutottunk. De ha kínálkozik is a nézet, 
hogy fontosak a karizmatikus vezetők, 
Noé vajon milyen törvény szerint JÁRT 
Istennel? Ki mondta meg neki, mi a he-
lyes? Noé hitének a minőségéről nem 
tudunk semmit. Csak annyit, hogy Is-
tennel járt és csak annyira ismerhette 
az Urat, amennyire tapasztalatai voltak 
Vele. A legfontosabb tapasztalata az 
volt, hogy mindenben feltétlenül rábíz-
hatta magát az Úrra. Magát, családját, 
jövőjét, személyes kérdőjeleit, anya-
gi gondjait. Bonyolult időszakokban 
bonyolult megoldásokat keresünk, itt 



4

azonban úgy látszik, hogy Isten előtt az 
egyszerű megoldás nyer: a feltétlen bi-
zalom. Érdekes, de a Biblia semmi mást 
nem értékel jobban. Istennel járni tehát 
Noé esetében úgy néz ki: bizalomra épí-
teni és onnan venni erőt mindenhez.
Azonban honnan meríteni a bizalmat? A 
bizalom nincs kívülről megparancsolva, 
mint a Törvény, mert megparancsolni 
nem lehet. Nem lehet kívülről várni, 
mert belülről születik, mégis elsőbbsé-
get élvez a kívülről jövő parancsolatok 
előtt. Rossz hír ez az elméleti keresztyé-
nek számára. Jézus is, ahogy olvastuk, 
szavaiban a külső jelektől a belső világ-
ra,  mint a hit forrására, fordítja a nép 
figyelmét: „Isten országa köztetek van.” 
Görögből úgy is fordítható: „benne-
tek”. A törvényeket részletező Mózes 5. 
könyve a sok kívülről jövő, zavart okoz-
ható útmutatások után a végén hasonló-
képpen biztat: „Mert ez a parancsolat, 
amelyet én ma megparancsolok neked, 
nem megfoghatatlan számodra, és nincs 
távol tőled. Nem a mennyben van, hogy 
azt kellene mondanod: Ki megy fel a 
mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt 
nekünk, hogy teljesíthessük? Nem is a 
tengeren túl van, hogy azt kellene mon-
danod: Kicsoda kel át a tengeren, hogy 
elhozza és hirdesse nekünk, hogy telje-
síthessük? Sőt, inkább nagyon közel van 
hozzád az ige, a szádban és a szívedben 
van, teljesítsd hát azt!“ (5Móz 30,11-14) 
Idevágó idézni az alapige utolsó versét: 
„Noé meg is tett mindent, úgy járt el, 
ahogyan Isten megparancsolta neki.“ 
(1Móz 6,22)
Összefoglalva tehát, mit lehet mondani? 
Igen, nagy krízisben élünk. Nemcsak a 

világban, hanem nagy lelki kríziseket 
élünk meg magunkban is, vallásunk te-
rén is, ahol sok kérdésre nem találunk 
választ, ahol talán el is indulnánk Isten-
nel, de nem tudjuk merre, ezért gyakran 
a világgal vesszük az irányt, gondolván: 
majd valami valahogy kiderül. Viszont, 
mind az Ószövetségből, mind az Újból 
mintegy ma aktuális és megoldásként 
kínált Ige hangzik, hogy talán elérkezett 
ebben a krízisben, a vélemények zűr-
zavarában az az idő, amikor valóban a 
szívünkbe kell néznünk, intenzívebben, 
mint valaha és nem csupán a kívülről 
kapott tanításra támaszkodnunk, úgy, 
mint régebben, amikor még az egyház 
nagyobb tekintélyének és a közösségek 
összetartóbb erejének köszönhetően ta-
lán elegendő volt. A tanítás irányt ad és 
világosságot, de azt a választ, amelyre 
kinek-kinek szüksége van, csak ma-
gunkban találjuk. Csak aktívan a szív-
be nézve, az eszünkben lévő Igét saját 
életünk kontextusában helyezve válnak 
élővé és kapnak értelmet olyen szavak, 
hogy bűnbocsánat, kegyelem, örök élet, 
feltámadás, dicsőség, megváltó helyet-
tes áldozat... Különben félő, hogy főleg 
a fiatal generáció számára ezek elcsé-
pelt, szívig el nem jutó egyházi frázisok   
maradnak. Mintha Isten ma azt monda-
ná: tanuljatok a megírtakból, de elsősor-
ban egyenesen engem keressetek szíve-
itekben. És ne csak keressetek, hanem 
amit válaszként kaptok, mert kaptok, 
teljesítsétek is bizalommal.

a SzeNtléleK
Kedves testvéreim, a húsvét után most a 
pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét várjuk. 
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Lehet, hogy egy kicsit háttérbe szorul 
nálunk ez az ünnep, ugyanúgy, ahogyan 
háttérbe szorult nálunk a Szentlélekre 
való hagyatkozás.  Pedig Jézus azért 
küldte Őt nekünk, mert tudta, hogy az 
övéi nem maradhatnak tanító, vigasz-
taló és bizalmat építő személy nélkül. 
De mivel a Szentlelket maga Jézus is a 
szélhez hasonlítja, amely oda fúj, aho-
va akar, nem lehet Őt sztatikus Igébe, 
parancsolatba börtönözni, még kevésbé 
pedig azt várni, hogy ily módon aktuá-
lisan fog nekünk válaszolni. Azért kell 
ma elsősorban a szívbe nézni, intenzí-
ven keresni azt a módot, hogyan nyissuk 
ki magunkat Előtte. Lehet, hogy ma az 
Istennel való bizalomépítés és a Szent-
lélekkel teli szívbe való fordulás az el-
sődleges feladat ahhoz, hogy az egyház 
mozduljon a helyéről, nem pedig az 
egyház pozitív PR építése, a külsőleg 
kimutatható aktivitások, szervezések, 
mediális jótékonysági akciók. Az aktív 
járás első lépése befele irányul, ugyan-
úgy, ahogyan a legkritikusabb hely-
zetben Isten megparancsolta Noénak, 
hogy: „...menj BE...” (1Móz 6,18; 7,1). 
Noé minden helyes járása, aktivitása, 
oltárépítése, szövetségkötése, aktív kul-
tuszi élete csak azután jött, miután bent, 
vagy átvitt értelemben belsőleg átélte az 
Istennel való legnagyobb, legmeghatá-

rozóbb tapasztalatot, amint a történet-
ben azt tovább olvashatjuk: „De Isten 
azonban nem feledkezett meg Nóéról” 
(1Móz 8,1). Ránk is vonatkozik, hogy 
ha meg akarjuk tapasztalni ugyanazt a 
megpihenést, azt a békességet, és ha fel 
akarjuk fedezni a nekünk rendelt élet-
irányt, akkor szükséges az az időszak, 
amit Istennel együtt bezárva töltünk. 
Noénak, ugyanúgy, mint nekünk, nem 
lehetett mindegy, mi történik körülötte. 
Hallotta a vizek zúgását, az ítélet kísé-
rő jeleit, a haldokló emberek kiáltásait, 
ugyanúgy, mint mi ebben a világban. De 
mivel bement az Istentől rendelt mene-
dékhelyére és élvezte Isten gondviselés-
ét és figyelmét, ebben a legkritikusabb 
helyzetben a felszínen maradt és az új 
megtisztult élet elindítója lehetett. Hi-
szem azt, kedves testvéreim, hogy Isten 
minket is ilyen bárkába küld, a szívünk 
csendességébe, a Szentlélekkel való be-
szélgetésre, onnan pedig új utakra, hogy 
bár látjuk, hogy körülöttünk sok minden 
süllyed, mi a felszínen maradva félelem 
nélkül és aktívan járhassunk Vele és 
építhessük azt, ami közöttünk és ben-
nünk van: Isten országát. 
    ámen!

(Elhangzott 2012. április 15-én,
az Igét Š.A. hirdette.) 

„Nóé meg is tett mindent, úgy járt el, 
ahogyan isten megparancsolta neki.”

     1Móz 6,22 
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„TekinTeTeM  
A HeGyekRe eMeleM: 

HonnAn jön  
seGíTsÉGeM?
seGíTsÉGeM  

Az ÚRTól jön,  
Aki Az eGeT  
És A földeT  

AlkoTTA.” 

zsolt 121,1-2

iMAóra
Gyülekezetünkért

szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!
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Gyülekezeti
Alkalmak

istentisztelet (it): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
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 istentisztelet 
időpontja egyelőre ismeretlen. Cím: 
Radlická 8. („Krokodilos ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– FigYeleM!!! 
A Lovosice-i magyar klub 
avatási ünnepsége miatt a MáJUS 6-i 
iSteNtiSzteleti alKaloM 
elMarad! Kérjük tájékoztassák is-
merőseiket, barátaikat.
– Az április 22-i libiš-i ünnepi isten-
tiszteletről, melynek során a két gyüle-
kezet felavatta a magyar prédikátorok 
sírjainál elhelyezett kétnyelvű tájé-
koztató táblát, hetilapunk következő 
számában számolunk be.
– Jövő vasárnap, április 29-én gyüle-
kezetünkbe látogat Ft. géresi róbert 
püspökhelyettes. Az istentiszteletet kö-
vetően sor kerül a február 29-én tartott 
presbiteri gyűlésre kapcsolódó követ-
kező presbiteri gyűlésre, melyen a je-
lenlevők számba veszik az elmúlt két 
hónap történéseit, a februári gyűlésen 
megbeszéltek fényében.

Vasárnapi 
iskola

Az aktuális és követ-
kező foglalkozások 

témái (a hitoktató a „műsorváltozás” jo-
gát fenntartja):
április 29.:
Izráel az Ígéret földjén (Józs.7-9;14;24)
Május 6.:
A foglalkozás elmarad.


