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Ne szeresd az alvást, mert elszegényedsz; 
tartsd nyitva a szemed, 
és jóllakhatsz kenyérrel.

Péld 20,13

Kedves Testvérek!

„Aki sokat alszik, keveset él” – tartja  
a magyar bölcsesség, de szinte az egész 
prédikációt kitölthetném olyan közmon-
dásokkal, mely a korai kelést dicséri, 
és elítéli a lustálkodást, a naplopást. 
Ez valahol így is van jól, hiszen érté-
ket teremteni, dolgokat létrehozni csak 
munkával lehet, viszont dolgozni csak 
ébren lehet. Lehet és kell úgy számlálni 
napjainkat, úgy tekinteni óránkra, hogy 
az Isten ajándéka, Tőle kapjuk az időt. 
Ez viszont azt is jelenti, hogy ezzel el 

is kell számolni, mert Isten azért adta 
nekünk, hogy gazdálkodjunk vele. Is-
ten átka, melyet a Paradicsomban adott 
az embernek, mármint, hogy munkával 
kell megkeresni a kenyerét, áldássá lett, 
és értelmes tevékenységet ad az ember-
nek és az alkotás örömével ajándékozza 
meg. Persze az ember hajlamos rá, hogy 
a munkát büntetésnek értékelje, és ne 
vegye észre benne az áldásokat. 
Ha az ember azonban nem büntetésként 
tekint a munkájára, és így kel fel  reg-
gelenként, akkor örömet talál a mun-
kájában, és nem fog annyira nehezére 

esni feladni az alvást és a pihenést. Az 
ilyen életvitel, ahol az ember örömet ta-
lál munkájában, persze magával hozza 
az anyagi jólétet, melynek meg vannak 
a maga kísértései, de ez már egy másik 
kérdés, mellyel természetesen foglal-
kozni kell, de olyan nagy téma, hogy 
most nem mennék bele. Talán még azon 
a ponton kapcsolódik ez a kérdés a mai 
témához, hogy akinek már egy kicsit 
többje van, az könnyebben lesz lusta, és 
már nem lesz olyan tevékeny mint ko-
rábban volt, de ezt sem lehet általános 
érvényű törvényként kimondani. 

Maga az alvás és a pihenés is Istentől 
való, és ezért is hálát kell adnunk. Úgy 
hajthatjuk este nyugovóra fejünket, 
hogy tudjuk: Isten kezében vagyunk 
akkor is, amikor alszunk, és Ő vigyáz-
za álmunkat is. Ha a Prédikátor Könyve 
logikáját akarnám követni, azt is mond-
hatnám, hogy ideje van a munkának, és 
ideje van az alvásnak és a pihenésnek is. 
A negyedik parancsolat, a szombat pa-
rancsolata is éppen erről szól. Maga Is-
ten rendeli el a nyugodalom napját, bár 
rögtön ott van az is, hogy hat napon át 
munkálkodjál, végezd minden dolgodat. 
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Ez volt az első törvény, mely mindenki 
számára megkérdőjelezhetetlen módon 
elrendeli a pihenőnapot, még a szolgák-
nak, a jövevényeknek, sőt az állatoknak 
is. Gondoljunk csak bele, ez történt egy 
olyan jogi környezetben, ahol az akkori 
jogrendszerek semmibe vették a szegény 
embert és a rabszolgát. Azonban ez nem 
jelenti azt, hogy az ember negligálhatná 
a munkát, félretehetné a kötelességét, 
hanem csak azt, hogy a pihenésre is el-
különített Isten egy napot. De ez a pihe-
nés is részben azt a célt szolgálja, hogy 
az ember képes legyen megújult erővel 
munkához látni az új hét kezdetén.
Az ébrenlét és alvás kérdésének azon-
ban nemcsak élettani, fiziológiai jelen-
tősége van, hanem lehet, sőt van egy lel-
ki jelentése is. Isten a népét időről időre 
megújítja ébredésekkel. Ezeket azonban 
nem lehet kikényszeríteni és nem jöhet-
nek embertől. Nagy kísértés tud lenni, 
hogy az ember imádkozik az ébredésért, 
közben elszalasztja azokat a szolgálato-
kat, melyeket Isten éppen rábízott. Így 
az élet, és a valós feladatok elrobognak 
mellette, mint egy gyorsvonat. Egyház-
történeti szempontból az utolsó nagy 
ébredés Magyarországon a második 
világháború környékén volt. Akkor sok 
ember megtért, és ebből az ébredésből 
sokáig élt az egyház, ennek az ébredés-
nek az öröksége sokáig szolgált lelki 
táplálékul a magyar nép számára, azon 
túl, hogy jórészt ennek az ébredésnek az 
ereje segítette át a magyar népet a törté-
nelem éppen aktuális viharainak túlélé-
sében, lett a bajban mentség a magyar 
nép számára Isten Igéje, vigasztalója az 
Ő Szent Lelke. Ha azonban az egyház 

elalszik és nem tölti be feladatát, annak 
könnyen lehetnek súlyos következmé-
nyei. Hiszen akkor ki mutasson utat a 
sötétben, ki adjon erőt a népnek a kísér-
tések között? 
Persze ha nincs látványos ébredés, 
munka, szolgálat azért van, úgy mint 
ma is. Meglátásom szerint bár nem 
beszélhetünk akkora ébredésről, mint 
a már említett történelmi korban volt, 
de azért aludni ma sem szabad. Lehet, 
hogy ma az Ige pusztába kiáltott szó 
lesz (első ránézésre), de mégis szól-
ni kell. Sőt, ma is van feladat bőven.  
Az egyéni lelkigondozásra egyre na-
gyobb az igény. 
Aludni már csak azért sem érdemes, 
mert Isten egyre újabb és újabb lehe-
tőségeket nyit meg a bizonyságtételre, 
melyeket sokszor a technika új lehető-
ségei tesznek lehetővé.    
És van még egy csodálatos dolog az al-
vás és az ébrenlét kérdéskörében: Isten 
a kettő között csodálatos harmóniát is 
teremtett, és egységbe teremtette a ket-
tőt. Kiegészíti egymás a kettőt, sőt fel-
tételezi egyik a másik létét. Az ember-
nek a feladata, hogy Isten segítségével 
megtalálja a kettő közti egyensúlyt és 
összhangot.
Jön egy új hét, és fel kell kelni minden 
nap, hogy helyt álljunk azon a helyen, 
ahová Isten helyezett minket. Kérjük Is-
tent, hogy bocsásson ránk pihentető ál-
mot, és adjon erőt az ébredéshez fizikai 
értelemben. Adjon erőt a lelki ébredés-
hez, hogy lelkileg se aludjunk.

Ámen!

(Elhangzott 2012. július 15-én.) 
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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: a foglalkozás a nyári 
szünidő alatt szünetel.  
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”).
Lovosice: A következő istentisztelet 
helyszíne és időpontja egyelőre isme-
retlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– A SzRKE felkérte gyü-
lekezeteit, hogy gyűjtse 
össze Csehországban élő tagjainak 
nevét, elérhetőségét. Az adatgyűjtés 
határideje: 2012. augusztus 31. Célja 
a Csehországi Református Egyház be-
jegyeztetése, melyhez 300 nagykorú, 
cseh állampolgársággal vagy állandó 
lakhellyel rendelkező egyén aláírása 
szükséges.

Gondolat

Bölcsesség az, ha min-
dig tudatában vagyunk 
annak, mennyire tévesek 
lehetnek nézeteink és 
mennyire bizonytalanok 
mindazok a dolgok, amelyekre a legin-
kább számítunk. (Gerald Brenan)

Vasárnapi
Iskola

A vasárnapi iskolai 
foglalkozás a 
nyári szünidő alatt 
szünetel. A következő alkalomra Isten 
segedelmével szeptemberben kerül sor, 
melyre már most szeretettel invitáljuk  
a legkisebbeket.


