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„Szövetséget kötök velük, hogy békéjük legyen...”
Ez 34,25

Kedves Testvérek!

Talán nem túlzok, ha azt mondom, a mai 
világ a békétlenség világa. Valószínűleg 
minden kor prédikátora elmondhatta ezt, 
de talán ma még inkább így van mint az 
elmúlt korokban volt. Abban, hogy ma 
nagyobb a békétlenség mint bármikor 
korábban volt azért van egy óriási pa-
radoxon. Ugyanis ma nincs háború, és 
már közel hetven éve elhallgattak kon-
tinensünkön a fegyverek (a jugoszláv 
kon-fliktustól tekintsünk most el), de 
mégis a béke talán nagyobb hiánycikk, 
mint bármikor máskor volt. Ebben per-

sze hatalmas az ellentmondás, de ha 
hozzá vesszük, hogy a békét nem csak 
úgy lehet meghatározni, hogy nincs há-
ború, hanem egy belső béke összefüg-
gésében is lehet értelmezni, akkor már 
sokkal könnyebb megérteni, hogy sok-
kal kevésbé van ma békesség mint bár-
mikor máskor korábban volt. 
Miért is? A békesség hiányának külső és 
belső okai egyaránt vannak. Külső okok 
közül kell megemlíteni azt, hogy olyan 
információ áradat zúdul az emberre nap 
mint nap, amit már képtelen feldolgozni, 
és ez óhatatlanul is egy komoly feszült-
ségforrássá válik az életében. Az pedig, 

hogy jelen van egy komoly nyugtalanító 
momentum, máris garantálja a békesség 
hiányát – a békétlenséget. De ha ez nem 
lenne elég, akkor meg lehet említeni 
részben az ebből a kimeríthetetlen infor-
máció forrásból eredő állandó változást, 
ami ma körül vesz minket. Ezek a vál-
tozások természetesen legalább részben 
negatívak, melyekre felkészülni szinte 
lehetetlen. Ma akár egy email, egy tele-
fonhívás is megváltoztathatja az ember 
életét, sokszor véglegesen is. Már annak 
a tudata is, hogy ez így van, egyfajta 
békétlenséget okoz. Amikor otthon va-
gyok, és eljutok egy-egy közeli faluba, 

ismerősökhöz, barátokhoz, körül nézek, 
és egy olyan táj tárul elém, mely nagyon 
hasonló lehetett száz vagy kétszáz évvel 
ezelőtt is. Az ottani dolgok már jó ideje 
ugyan olyanok, de az én életem milyen 
lesz holnap? Abba már bele se mer az 
ember gondolni, milyen lesz az élet tíz 
év múlva. Persze nem tisztem eldön-
teni, hogy melyik a jobb, de tényként 
talán megkockáztathatom a kijelentést, 
hogy a mai világ talán egy kicsit már túl 
gyors. 
Változtatni persze ezen nem igen tu-
dunk, legfeljebb együtt élni vele. Persze 
nem csak az egyének, hanem az egyé-
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nekkel együtt a társadalom is egyre 
gyorsul és gyorsul. Így a gyorsulás, il-
letve annak hatása hatványozottan érvé-
nyesül az egyénre. 
A belső okok részben ezzel az egyre 
nagyobb sebességgel függnek össze, 
részben azzal, hogy a hagyományos 
belső értékek viszonylagossá válnak. 
Az értékrendszer megingása nem új je-
lenség, hiszen a próféta korában is gond 
volt, hogy a lakosság már nem csak a 
Jahvéval kötött szövetségben látta a jö-
vőt, hanem inkább a bálványokban láttta 
a megoldást. Miért ilyen az ember? Mi-
ért veti el az Élő Istent és miért fordul 
bálványokhoz? 
Az egyetlen, valamelyest is racionális 
magyarázatot abban kell keresni, hogy 
az ember számára Isten megfoghatatlan, 
és nem is képes uralni. Az ember ezzel 
egy ördögi körbe kerül, hiszen a maga ál-
tal készített bálványokat éppen azért ért-
heti meg, mert nincs bennük semmi, ami 
több lenne az emberitől, és nincs benne 
semmi, ami meghaladná az ember felfo-
góképességét. Viszont akkor felvetődik 
a kérdés, hogy erre mi szükség van. Ter-
mészetesen semmi, de ezt az ember so-
káig, nagyon sokáig nem érzi, nem érti 
meg. Ezt a problémát Isten is érti, tudja. 
De itt ismét az történik, ami már meg-
történt olyan sokszor, és olyan sokféle 
képpen: az ember egy tökéletlen próbát 
tesz, összerak valamiféle pótlékot, és Is-
ten pedig a problémát a maga fenséges 
és magasságos módján oldja meg: adja 
az Ő Áldott Szent Lelkét, Akin keresz-
tül kijelenti magát, és már nem is tűnik 
olyan messzinek és távolinak.     
Meg kell emlékezni a szövetség gondo-

latáról is, mert az egy kissé eltér a mai 
értelmezéstől. A szövetség gondolata 
mondhatni a Biblia egyik alapgondola-
ta. Az emberek közti szövetség általá-
ban azzal a jellegzetességgel bír, hogy 
nagyon sokszor rúgják fel őket. Sokszor 
még akkor sem érnek sokat, ha azokat 
nyíltan nem rúgják fel. Az Istennel kö-
tött szövetség más. Ezt a szövetséget 
maga az ember rúgta fel, méghozzá na-
gyon csúnyán. Az ősbűnben nem csak 
az volt a bűn, sőt lehet, hogy nem is az 
volt a legnagyobb bűn, hogy az ember 
evett a tiltott gyümölcsből, hanem, hogy 
a Sátán hangját többre becsülte Isten 
szavánál. És Isten mégsem vetette el 
az embert végleg. Új és újabb szövet-
séget kötött vele, mely legvégső meg-
pecsételést a Golgotán nyert, és teljes 
beteljesítést pedig az üres sírban nyert. 
Felvetődik a kérdés, hogy a mai ember 
mennyire becsüli ezt a szövetséget? Ki-
csit mintha megfakult volna éppen az 
ember oldaláról, pedig ennek és csak 
ennek van megtartó ereje. 
Érdekes, hogy Isten az Igében kijelentő 
módban beszél a szövetségről, mintha 
az Neki lenne fontos. Pedig ez igazán 
az embernek lenne fontos. Mégis Isten 
az, aki ennek a szövetségnek az igazi 
betöltője. Sőt, maga a békesség is ennek 
a szövetségnek az eredménye. Keressük 
ma is a békét, és vágyunk rá. De ennek 
a békességnek az alapja mégis a szövet-
ség Istennel. Ne keressük hát a békessé-
get ott, ahol még az a békesség is elvész, 
ami egyébként meglenne. Keressük, 
kérjük ma is Istentől, és csak Tőle.

Ámen!
(Elhangzott 2012. szeptember 2-án.) 
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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 idő-
pontja szeptember 15. (szombat), 11 
óra, krokodilos ház. 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 volt. 
Célja a Csehországi Református Egyház 
bejegyeztetése, melyhez 300 nagykorú, 
cseh állampolgársággal vagy állandó 
lakhellyel rendelkező egyén aláírása 
szükséges. A beérkezett adatokról azok 
feldolgozása után tájékoztatjuk kedves 
olvasóinkat.

Bölcsesség

„Ahol kereszténynek kell lennie, ott 
nyugtalanságnak is kell lennie; és ahol 
valaki keresztény lett, ott nyugtalanság 
is lesz.” (Søren Kierkegaard)

Vasárnapi
Iskola

Szeptember 16-án 
újra indul a vasárnapi iskolai foglal-
kozás. Az első órán a tavaly átvett tör-
ténetek átismétlése felelevenítése lesz a 
téma, ami kiváló alkalom lehet új gyer-
kőcök csatlakozásához, bekapcsolódá-
sához. Ha ismerősei körében tud vala-
kiről, akit érdekelhet a vasárnapi iskolai 
foglalkozás, kérjük adja tovább a hírt.


