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„Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle.”
Ez 18,2

Kedves Testvérek!

Közismert, szinte közmondásos a mai 
ige. Az előző nemzedékek bűne a fiak-
ban torlódnak meg valamilyen módon.  
Ez a gondolat már akkor is népszerű 
volt, hogy nyomorúságainkért a koráb-
bi nemzedékekre hárítsák, tolják a fe-
lelősséget. A közmondásokkal alapvető 
probléma, hogy sokan úgy gondolják, 
hogy a nép szava Isten szava, és azt, 
amit a nép széles rétegei helyesnek ta-
lálnak, azt kell követni, mert az egyúttal 
az Isten szerinti élet záloga is. Azonban 
éppen az Ezékiel korában tapasztalt ál-

lapotok cáfolnak rá. A nép széles rétege 
áldozott a bálványoknak, a nép széles 
rétege fordított hátat az igaz Istennek, 
akkor ilyenkor mi a helyzet? Erre is el 
lehet mondani, hogy a nép szava Isten 
szava? Természetesen nem, hiszen az, 
hogy Isten szavának állítanánk be a bál-
ványimádást, az önmagának mondana 
ellent. 
Mindennek ellenére ebben a mondásban 
van némi bölcsesség, és érdemes részle-
tesebb vizsgálat alá vetni. A mondás az 
apákra hárítja a felelősséget azért, hogy 
a próféta generációja nem istenes életet 
él, és ezért kihívta maga ellen Isten ha-

ragját és büntetését. Az apákat felelős-
ség terheli, ez mindenképpen megállja 
a helyét, ugyanis ha a Mózes ötödik 
könyvének logikáját követjük, akkor 
egyértelműen láthatjuk, hogy Isten fel-
adatként adta a népnek a nemzedékről 
nemzedékre való örökítését a hitnek, a 
törvénynek. Ebben az esetben természe-
tes, hogy az előző nemzedékeket teszi 
Isten felelőssé azért, hogy az utódokat 
megismertesse Isten törvényével. Ez 
nagy felelősség volt akkor is, és ma is.  
Az akkori nemzedék nem teljesítette ezt 
a feladatát, ami több volt, mint súlyos 
mulasztás. Ennek a mulasztásnak a ter-

mészete még alattomosabb, min ami-
lyennek elsőre látszik. Arról volt ugyan-
is szó, hogy Isten népe helyet adott a 
szívében a bálványoknak, és nem mond-
ta ki tiszta szívvel a saját életére vonat-
koztatva, hogy Isten az egyetlen Isten és 
nincs Isten rajta kívül. Mivel nem volt 
meg ez a hitvallás, talán nem is megle-
pő, hogy nem is volt mit igazán átadni a 
következő generációknak, sőt nemhogy 
javult volna, tisztult volna a kép és a 
kultusz, hanem egyre mélyebbre és mé-
lyebbre süllyedtek abban a mocsárban, 
amit a bálványimádás jelentett, és ezzel 
együtt egyre inkább eltávolodtak Isten-
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től. Tehát az apák ettek egyfajta egrest. 
Az ő fogukon azonban még csak egy 
kis szuvasodás volt látható, hogy a pél-
dánál maradjak, majd, ahogyan a gya-
korlatban is, ez a kis romlás egyre csú-
nyább károsodást okozott, igaz itt nem 
a fogszövetben, hanem a lélekben. És 
a szükséges kezelés nemzedékről nem-
zedékre elmaradt. Még ha lett is volna, 
aki megkezdte volna a terápiát egy-egy 
próféta személyében, Izrael azok intését 
sem fogadta el, és inkább megölte őket, 
mintsem meghallgatta volna a szavukat. 
Egyszerűbb volt őket megölni, mintsem 
meghallgatni őket, megtérni és megsza-
badulni a bálványoktól. 
Azonban ma is nagy felelősség van a 
szülőkön, nem csak az apákon, de mind-
két szülőn. A mai világban bombázza az 
embert az információ, irtózatos meny-
nyiségben érkezik ma szülőkre, gyer-
mekekre minden irányból és mindenféle 
szándékkal. Ebben a helyzetben termé-
szetes, hogy a felnőtt generációknak 
kiemelt felelőssége van abban, hogy a 
gyermekek mit kapnak kezükbe, és mi 
kerül eléjük, mint szellemi táplálék. 
Az éremnek itt is van egy másik oldala 
is, ami nem más, mint a fiak felelőssége. 
Milyen egyszerű lenne ma is egyszerű-
en az elődökre kenni a felelősséget a mi 
hitetlenségünkért, és elmondani, hogy 
én nem is vagyok felelős azért, hogy 
nem hiszek. Amit fentebb leírtam, azt 
természetesen továbbra is fenntartom, 
tehát, hogy az előző nemzedékeknek 
felelősségük, sőt igen nagy felelőssé-
gük van abban, hogy átadják az általuk 
megismert hitet, de azért a fiak felelős-
sége sem elhanyagolható a saját hitük-

kel kapcsolatban. Egészen pontosan a 
személyes felelősség formájában, mert 
nekem kell kimondani az igent vagy a 
nemet Isten felé. A próféta generációja 
nem magyarázhatta bűnét az elődök éle-
tével, még akkor sem, ha könnyebb lett 
volna egy istenes előző generációval, 
mely megmutatta volna a helyes utat. 
Ellenben az is igaz, hogy sajnos volt 
már példa arra is, hogy lelkész, vagy na-
gyon komoly hittel rendelkező személy 
gyermeke, utódja nem folytatta azt a 
lelki vonalat, melyet otthonról hozhatott 
volna, de az is előfordult már többször 
Isten kegyelméből, hogy teljesen elva-
dult szülők gyermeke lett Istennek ko-
moly bizonyságtevője, melyekért Isten-
nek legyen hála és dicsőség. Az is igaz 
persze, hogy van olyan is, hogy a fiak 
életéért az apák, illetve a szülők élete 
keseredik meg. És ahogyan írtam, nincs 
garancia arra, hogy a gyermek is fogja 
folytatni azt az életet, melyre példát ka-
pott otthon.
Egyértelmű tehát a személyes felelős-
ség kérdése a hitre jutás kérdésében. 
Egy ilyen döntés azonban nem csak an-
nak a személynek az életére lesz hatás-
sal, aki meghozza ezt a döntést, hanem 
a környezetére is. Istennek velem van 
beszéde, engem szólít meg. Ez persze 
egyúttal nagy rangot is jelent, és hálát 
kell adni érte, mert az Élő Isten hozzám 
szól. Nem csak, és nem is első sorban az 
otthoni példát kell alapul venni, hanem 
az Isten szavát, mely nem mindig esik 
egybe a nép szavával.

Ámen!

(Elhangzott 2012. augusztus 12-én.) 
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M e g h í v ó
A Coexistentia - Együttélés 
Politikai Mozgalom Magyar 

Nemzeti Tagozata
és a társrendező szervezetek
tisztelettel meghívják Önt, 
kedves családját, barátait és 

ismerőseit

Szent István-napi megemlékezésre, melyre 
2012. augusztus 20-án, hétfőn, 18 órai kezdettel 

kerül sor
a Prágai Magyar Intézetben (Prága 1, Rytířská 25-27)

Az ünnepségen elhangzik Batta György, költő, 
író és publicista előadása a Szent Koronáról.

Egy órával korábban, 17 órakor a Görgey Artúr 
Társaság koszorúzást rendez a közeli Kožná 
utcában elhelyezett Görgey-emléktáblánál, 

melyre szeretettel vár minden kedves érdeklődőt.

Az ünnepség társrendezői:
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének Prágai 
Alapszervezete, Csehországi Magyar Orvosok Társulata, 

Cseh - Magyar Kereskedelmi Kamara, 
Görgey Artúr Társaság, Ady Endre Diákkör 

és a Prágai Magyar Intézet
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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.

Vasárnapi
Iskola

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

FIGYELEM! FIGYELEM!

Az augusztus 26-i istentiszte-
let elmarad. Az istentisztelet 
a Kouty-i művelődési tábor-
ban lesz megtartva 26-án, 

vasárnap, 9.15 órai kezdettel.


