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Kedves Testvérek!
Kívül és vagy belül, örök kérdés, mely
a vallással a hittel kapcsolatban gyakran felmerül. Ezékiel korában sem volt
ez másként – már a ószövetségi korban
komoly kérdésként fogalmazódott meg:
hogyan is gondolja az ember a vallásos
életet? Az ember bűnös természetéből
fakadóan csak a legritkább esetben képes arra, hogy csak Istennek szentelje
az életét, és sajnos valamilyen szinten
valamennyi ember életében ott vannak a
bálványok. De miből is fakad a bálványimádás, és miért olyan probléma ez?

masztó túlerejével szemben teljes védelmet és immunitást élvez. Egy ilyen képzet kialakítására a korábbi évszázadok
eseményei jogosították Izraelt, hiszen
valóban egy sor olyan győzelmet arattak, és egy sor olyan eseményen mentek
keresztül, melyekre nem lehetett, és ma
sem lehet ésszerű magyarázatot találni.
Ha csak a honfoglalás történetét ves�szük: egy kicsiny, gyengén felszerelt
nép elfoglalt egy, a kor színvonalán,
jól felszerelt országot, rövid időn belül térdre kényszerítve annak lakóit. Ez
után pedig királlyal vagy anélkül a nép
sokáig élt idegen népek szorításában.

...szívükbe fogadták bálványaikat...
Ez 14,3

A bálványimádás gyökere abban keresendő, hogy Isten az ember számára
olyan távolinak tűnik, hogy nem is képes az ember befogadni, elfogadni. Az
embernek okvetlen szüksége van valamilyen istenségre, éppen ezért egyszerűbbnek tűnik csinálni Istent, mint
megérteni. Ezékiel korában még inkább
égető módon jelentkezett a probléma,
mert a választott nép élete, léte közvetlen veszélybe került. Izrael korábban sok
száz éven keresztül abban a hitben élt,
hogy őt nem érheti semmilyen komoly
baj, mert ő a kiválasztott nép, és éppen
ezért bármilyen ellenség bármilyen nyo-

Ezután a következtetés kézenfekvő volt:
Isten vigyáz a népére. Azonban az ok–
okozati összefüggés vizsgálata már nem
volt ennyire egyértelmű. A választott
nép ugyanis abból indult ki, hogy Istennek egyenesen kötelessége megvédeni
őket mindentől, és mindenkitől. Egytől
nem védte meg őket: önmaguktól. Bűnös voltuktól, mellyel összetörték a Vele
kötött szövetséget, és saját maguk távolították el azt a védőernyőt, melyet Isten
adott addig a népének.
Amikor a védőernyő megszűnt, melyet
az Istennel való szövetség jelentett Izrael népe számára, attól a perctől kezdve

megszűnt a védelem is, és a hadi szerencse elkezdett azon törvények szerint
működni, melyek a lakosság és a hadseregek számadataiból következtek. Ez
még jobban eltávolította Izraelt Istentől,
és a prófétákat hibáztatták a dolgok még
rosszabbra fordulásáért.
De volt egy még nagyobb baj is, amiről a mai ige is szól: már nem csak arról
volt szó, hogy külsőségként imádták a
bálványokat, hanem a szívükbe fogadták azokat. Az is nagy baj, ha az ember
valamely megfontolásból elkezd idegen
isteneket is imádni színből, de amikor
azokat a szívükbe fogadják, az igazi
katasztrófa. És az ember szíve kicsiny:
csak egy istennek van benne hely, többnek egyszerűen nincs. Ha egy másik istenség is belép, az előzőnek ki kell lépni
onnan. Ha megtérünk, akkor nincs más
választás, meg kell tagadnunk a bálványokat, de ha elkezdünk bálványokat
vagy akár csak egy bálványt is imádni,
akkor az élő Istent kell megtagadnunk.
Ebben nincs arany középút. Pedig milyen jó is lenne! Milyen jó lenne úgy
élvezni az élő Isten védelmét, és az örök
élet ígéretét, hogy közben tudnánk hódolni aktuális bálványainknak. A bálványimádás az Élő Istenbe vetett hit
egyértelműen kizárja egymást.
És ma sincs ez másként. Ma sem lehet
befogadni a szívbe egy bálványt, miközben az ember hisz Istenben. Pedig Isten
mai népe is valami ilyenre vágyik. Illetve vágyna, ha lenne erre lehetőség. Az,
hogy hogyan pártol át valaki a bálványokhoz, részben hasonlít, részben eltér
attól, ami az ószövetségi iratokban találunk. Annyiban hasonló a helyzet, hogy
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ma is ugyanaz a bálványok, illetve a mögöttük álló erők célja, mint akkor volt.
Ebben az elmúlt 3500 évben nem is volt
változás. A mai élet bálványai azonban
sokkal körmönfontabban támadnak, és
eszik be magukat az emberek szívébe.
Akkor sem volt már túlságosan egyszerű a helyzet, mert sokáig nem volt éles
a határ sokak számára, abban, hogy az
Örökkévaló Istent, vagy a bálványokat
imádják. Nagyon sokáig, nagyon sokak
számára mindkettő imádat tárgya volt.
Aztán a bálvány egyre inkább kiszorította a helyéről az igazi Istent. És ma
is így van. A bálvány, mellyel Istent kívánjuk helyettesíteni, egyre több helyet
követel a szívünkben, míg egy szép napon teljesen elfoglalja azt. Ilyenkor már
nagyon nehéz elmagyarázni valakinek,
hogy térjen vissza, változtasson. És amikor rájön akkor már sokszor késő, akkor
már nem adatik a kegyelmi idő.
Az ember természeténél fogva könnyen
befogadja a bálványokat, mert kön�nyebb, mert nem szab szabályokat, de
valami fajta istenre mégis szüksége van.
A következményekkel nem számol, és
amikor baj van, már sokszor akkor sem
tudja, kihez is kellene segítségért folytatni. Amikor a bálványok hallgatnak,
és csak Isten lenne képes szólni, amikor
csak Isten tud valamit mondani, és főleg
segíteni.
Kérjük Istent, hogy tegyen minket kés�szé arra, hogy nemet mondjunk a bálványokra, és igent mondjunk az Ővele
kötött szövetségre, még akkor is, ha ez
néha olyan nehéznek tűnik.
Ámen!
(Elhangzott 2012. augusztus 5-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
Isten nem elvont fogalom, hanem szeretetteljes jelenlét. Mindent
magában hordoz. Isten a
mindent felölelő szeretet.
(Eva-Maria Zurhorst)

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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