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Kedves Testvérek!

ri beszélgetésben, vagy valamilyen más
módon, esetleg úgy, ahogyan azt most
Amikor elolvastam a mai igét, az első el sem képzeljük. Ez a megkeresés nem
dolog, ami szemet szúrt nekem, az rög- büntető jellegű lesz, hanem sokkal intön az első szó volt: akkor. Miért akkor kább egy lelkigondozói töltetű megkereés miért nem most, ami már egyből ko- sés lesz. Isten hosszútűrését jól mutatja,
moly kérdésként fogalmazódhat meg. hogy az Izrael által már akkor évszázaFőleg annak a fényében, hogy lett volna dok óta kiérdemelt büntetést nem azonmiből ismeretet meríteni Izraelnek. A nal szabta ki, hanem várt nagyon sokáig,
múltban Isten nem egyszer megmutatta hogy megtérjen a nép, és azon az úton
hatalmát választott népének, és még ez járjon, mely nem a bálványokkal vezet
sem volt elég, hanem még mindig csak a halálba, hanem Istennel vezet az életarról van szó, hogy „akkor”. De miért re. A várakozás persze hiábavaló volt,
kell megvárni, hogy eljöjjön az akkor? és nem vezetett eredményre. Azonban
Hiszen már az akkori ember számára maga ez az ige rávilágít Isten természeAkkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
Ez 7,4b

is rendelkezésre állt kellő számú példa,
hogy kicsoda is az Isten. A mai ember
pedig még inkább válogathat a példákból, hogy ki is az Isten, akár több forrásból is. Nem hiszem azonban, hogy arra
kellene várni, hogy Isten isteni létét valahogy büntetés által kellene megismernünk. Lehet kérni szépen is, hogy Uram,
jelentsd magad ki nékem, erősítsd meg
az én hitemet. Ilyen természetű imádságokra valamennyiünknek szüksége van,
mert lehetnek a hitéletnek mélypontjai,
amikor igenis szükség van arra, hogy
megerősödjön a mi hitünk, bátorítást
kapjunk Istentől egy igében, egy testvé-

tére: nem megsemmisítő büntetést ígér,
hanem, hogy meg fogja tudni a nép,
hogy ki is az igazi isten. Isten büntetésének nem célja a megsemmisítés, hanem
egyrészt a jóvátétel, másrészt a megtérés elősegítése.
Érdekes kérdés, hogy mit is jelent a második szó, hogy megtudjátok. Hiszen
Izrael népe tudta, hogy kicsoda is Isten.
Bár ezzel van némi probléma, hiszen
Isten lénye olyan összetett és olyan jellegű, hogy egy ember sem képes azt teljes mélységében megérteni és felfogni
annak minden tulajdonságát. Azonban
a ténybeli ismeretet nem követte semmi

más, sem akkor, sem korábban. Hiszen,
noha a nép szemtanúja volt például a
tenger kettéválasztásának, ez egyáltalán
nem akadályozta meg őket abban, hogy
nem sokkal később aranyborjút készítsenek maguknak isten gyanánt. Ez a
kettősség később is megmaradt. Izraelben nem voltak, vagy legalábbis kevesen voltak, akik elvitatták volna az Élő
Isten érdemeit abban, hogy létre jöhetett
a honfoglalás, de ettől sokkal több nem
történt, és egyáltalán nem zavarta őket
a bálványimádásban. Ilyen a mai ember
is, bár ma talán egy kicsit összetettebb a
helyzet. Ma a bálványimádás nem olyan
formában jelentkezik, mint Ezékiel
próféta idejében, hanem más formában
nyilvánul meg, méghozzá olyan változatosan, hogy azt nem is lehet egy prédikációban összefoglalni, mondhatni
személyre szabottan, kinek-kinek a saját
gyengéi szerint. Nem elég ma sem az a
tárgyi tudás, ami a Bibliából, vagy egy
hittankönyvből összeszedhető, hanem
az embernek a szívével is tudnia kell,
hogy csak egy Isten létezik. Isten esetében tehát semmiképpen nem elég a tudás szintű ismeret, annál sokkal többre,
illetve másra van szüksége annak, aki
igazán akarja tudni, hogy Isten az Úr.
A mai embernek talán még nehezebb
ezt megérteni, hiszen hajlamos mindent
számszerűsíthető, mérhető tudásban
meghatározni, még akkor is, ha esetleg
nem arra van szükség.
A végső kérdés pedig éppen ebből fakad, hogyan fogadjuk el Isten istenségét, és mit jelent nekünk, hogy Isten
az Úr. A mai ember számára minden
viszonylagos, és egyébként sem szere-
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tünk nyakunkba egy abszolút hatalmat.
De éppen ez a fő probléma, hogy ez a
hatalom nem kérdés, ez egyszerűen van,
akár tetszik nekünk, akár nem. A mai
ember bármilyen öntörvényű, akkor is
el kell fogadnia, hogy létezik egy mindenható és mindent ismerő Isten. Az is
lehet a gond, hogy Isten akkora hatalmat
testesít meg, hogy az ember számára teljesen elképzelhetetlen. Érezzük ugyan
hatalmát, szeretetét, de mégsem tudjuk
teljesen megérteni a lényét. Jézus Krisztuson keresztül azonban kijelentette magát nekünk, és ezáltal közelebb került
hozzánk.
Érdekes az ember: előbb elhiszi a keze
által készített bálványokról, hogy az az
isten (a mai ember is előbb elhiszi, hogy
magától állt elő a teremtett világ), minthogy elismerné, hogy van egy abszolút
hatalommal bíró Isten. Szerintem ehhez
kell igazán a nagy hit, és nem ahhoz,
hogy van egy teljes és megkérdőjelezhetetlen Isten, aki mindezt megteremtette.
És talán az is nehezíti Isten megismerését, hogy az emberi logika szerint nehéz
valami olyat elfogadni, ami sosem változik, hanem mindig változatlan marad.
Mi mindig változunk, a környezetünk is
és mi magunk is. Ha most kimegyünk az
utcára, már más kép fog minket fogadni,
mint amikor ide jöttünk. Sőt mi magunk
is, a dolgokról kialakított véleményünk
is változik folyamatosan. Isten azonban
nem, és ennek a megértése sem túlzottan egyszerű az ember számára.
Fogadjuk hát el, hogy ilyen, mindenható
Istenünk van.
Ámen!
(Elhangzott 2012. július 29-én.)

Gyülekezeti
Alkalmak

Gyülekezetünk
életéből

Istentisztelet (IT):
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Klimentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.)
Úrvacsora: Lapunk következő számaiban 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 helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn: A következő istentisztelet
időpontja egyelőre ismeretlen. Cím:
Radlická 8. („Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet
helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.

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

Egyéb információ: www.reformata.cz

Gondolat
Amíg az ember egy picit is ragaszkodik ahhoz
a csábító gondolathoz,
hogy másokat hibáztasson a gondjaiért, addig
egy centiméterrel sem fog közelebb kerülni Istenhez. (Elizabeth M. Gilbert)

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.
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