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„Mindazt, amit látsz, mondd el Izráel házának!”
Ez 40,4

Kedves Testvérek!

A prófétai küldetés nagy kérdése emberi 
oldalról nézve: mit kell elmondani, ki-
nek és hogyan? Azonban nem csak ak-
kor vetődnek fel ezek a kérdések ha az 
ember emberi logikával közelít az Igé-
hez, és annak üzenetéhez, hanem akkor 
is, ha az ember Istentől kap elhívást, és 
be is kívánja azt az elhívást hitelesen 
tölteni. 
Az első kérdés, hogy mi az, amit el kell 
mondanunk. Nem új dolog, sőt a keresz-
tyén hit egyik alaptétele, hogy a hit hal-
lásból van, tehát ha hallásból van, akkor 

azt valakinek el is kell mondani. Ezékiel 
próféta kivételezett helyzetben volt eb-
ből a szempontból, mert látott is nagyon 
komoly dolgokat, melyet Isten rá bízott, 
nem csak hallott, és főleg nem csak más 
emberektől, hanem személyesen az Élő 
Istentől. El kellett mondania az ítéletet 
amikor az volt a feladata, de el kellett 
mondani a vigasztalást is, amikor az 
került sorra, és az volt az üzenet lénye-
ge. Volt egy nagyon komoly probléma, 
amely minden próféta életében felme-
rült: ha elmondják az üzenetet, mely rá-
juk bizatott, akkor lehet, hogy az életük-
kel játszanak. Ennek az volt az egyszerű 

oka, hogy az üzenet, legalábbis annak 
első része nagyon népszerűtlen. És ez 
ma is így van, persze ma már, legalábbis 
itt Európában nem fenyeget senkit sem, 
hogy megölnék, ha szólná a rábízott 
üzenetet. Ma legfeljebb abban merül ki 
a veszély, hogy kiközösítik az embert, 
elmaradott alaknak tartják. De már en-
nek a lehetősége is éppen elég fenyege-
tés sokak számára, hogy ne szóljanak 
Istenről, még akkor sem, ha egyébként 
úgy gondolják, hogy számukra az Is-
tennel való kapcsolat jelent valamit. Ha 
hitelesen akarjuk átadni Isten üzenetét, 
annak sajnos elidegeníthetetlen része az 

ember bűnös, méghozzá végletesen bű-
nös volta. A bűnösség ellen ösztönösen 
tiltakozik az ember, ha a saját életünk 
nem lenne elég bizonyíték, akkor ott 
van a bűneset leírása a Bibliában. Érde-
kes megfigyelni, hogy sem Ádám, sem 
Éva száját nem hagyja el a szó, hogy bű-
nös vagyok. Az ember ebben a nagyon 
rossz, és negatív értelemben is használja 
a szégyenérzetet amikor az éppen, hogy 
gátolja, sőt lehetetlenné teszi a problé-
ma megoldását. Ezek után nem megle-
pő, hogy a bűnről szóló tudósítással az 
ember az első körben nehezen fog ba-
rátokat szerezni. De mégis vállalni kell, 
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mert a bűnről szóló tanítás felvállalása 
nélkül nem lehet hirdetni a kegyelmet 
sem. Éppen a kegyelem hirdetése Isten 
ránk bízott üzenetének a következő ré-
sze. A kegyelem hirdetése már sokkal 
népszerűbb feladat, de nem könnyebb. 
Nem könnyebb, mert első körben azt 
kell elfogadni, hogy éppen nyomorult 
állapotunkból fakadóan nem vagyunk 
képesek azon saját erőnkből változtat-
ni, bármennyire is szeretnénk, hanem 
rá vagyunk szorulva Isten kegyelmére, 
és arra, hogy Tőle kérjük a bocsánatot 
és a megváltást, melyet meg is ad Jézus 
Krisztusban. Az ember természeténél 
fogva tiltakozik az ellen, hogy valami-
lyen külső segítséget vegyen igénybe, 
így van ez az üdvösséggel kapcsolatban 
is. De az üdvösség kérdésében nincs he-
lye az emberi döntéseknek, ott csak Is-
ten szava számít, és nem lehet arra gon-
dolni, hogy én mit szeretnék. Az üzenet 
teljességét kellett a prófétának hirdetnie, 
nem elégedhetett meg egyik, vagy má-
sik részével. Mert nem csak az ítéletről 
kell beszélnünk, mert ha azt tesszük, ak-
kor elhallgatjuk Isten csodáját, melyet 
elkészített a mi számunkra. Ha viszont 
csak a szeretetről és a kegyelemről be-
szélünk, akkor viszont azt hallgatjuk el, 
hogy éppen a bűnös mivoltunk miatt van 
szükség a kegyelemre és Jézus Krisztus 
áldozatára. Ha tehát bármelyik részét is 
elhallgatjuk a valóságnak, akkor hamis 
prófétákká válunk. 
Érdekes, hogy a prófétát Izrael házához 
küldi Isten. Izraelnek éppen elég lehe-
tősége volt, jobban mondva lett volna 
hallani Isten szavát, és azt a szívükbe 
fogadni. Ennek ellenére szükség volt 

arra, hogy időről időre egy-egy próféta 
kijelentést kapjon Istentől, azzal erősít-
ve, támogatva Izrael népét. 
Isten újszövetségi népe is ilyen. Folya-
matos lelki táplálékra van szüksége, 
mert azt, amit tegnap hallott, azt mára 
már elfeledte, és nem tudja a szívében 
tartani mindazt a csodát, melyet Isten 
neki adott az elmúlt kétezer esztendő-
ben. 
És jogosan vetődik fel a kérdés, mi a 
helyzet Isten mai prófétáival? Jogos a 
kérdés, mert Isten szavát ma is hirdet-
ni kell, és nem csak a lelkészeknek. Mi, 
reformátusok, hiszünk az egyetemes 
papság elvében, és ez éppen azt jelenti, 
hogy mindenki kaphat Istentől kijelen-
tést, mindenki tehet bizonyságot az ő hi-
téről. Azonban mi sokszor inkább csak 
panaszkodni szeretünk, és inkább arról 
beszélünk, hogy mennyi gondunk, ba-
junk van. Nemrég olvastam egy táblács-
kát, az állt rajta, ne csak Istennek mondd 
el, milyen nagyok a gondjaid, hanem a 
gondjaidnak mondjad, milyen nagy az 
Istened. Tovább is lehet azonban gondol-
ni ezt a mondatot: másoknak is el lehet 
mondani ma is, hogy milyen nagy az én 
Istenem. Így eldől a számomra, de nem 
csak a számomra, hogy kié is az igazi 
hatalom az életemben, de a leginkább 
az dől el, hogy ki is áll hozzám igazán 
közel. És arról, aki hozzám közel áll, ar-
ról fogok beszélni a környezetemnek is. 
Beszéljünk hát Istenről a környezetünk-
nek, és mondjuk el azt, hogy Isten az, 
aki a mi életünkben is csodát tesz.

Ámen!

(Elhangzott 2012. szeptember 9-én.) 
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Kedves Üzenet-olvasó,

mivel a gyülekezet két évvel ez-
előtt létrehozott levelezőlis-
tája (e-mail cím-gyűjteménye) 
gondozás hiányában időközben 
elavult, úgy döntöttük, belevá-
gunk egy új levelezőlista kiala-
kításába.

A cél az, hogy alulról építkezve, „add-tovább, ha tet-
szik” módon alakítsunk ki egy élő levelezőlistát. A 
további ok, hogy az Üzenet olvasói között is jócskán 
akadnak olyanok, akik nem tagjai a prágai gyüleke-
zetnek, de valamilyen módon kötődnek hozzá. Íme 
egy lehetőség a közelebbi kapcsolattartásra.

A levelezőlista céljai nagyjából a következők:

Imaközösségek kezdeményezése,•	
Igehirdetések terjesztése, megbeszélése,•	
Keresztyén és egyéb közhasznú filmek megosztása,•	
Tanács- és segélykérés (hitélet/magyarság/csa-•	
lád...)

Amennyiben úgy érzed,  szeretnél tagja lenni  ennek  
a közösségnek, kérlek jelezd igényedet az 

uzenet@reformata.cz 

e-mail címen. Minden további ötletet köszönünk!
   
    az Üzenet szerkesztősége
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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: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen. A következő foglalkozá-
sok témája a lap alján olvasható.  
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 május 30-án megren-
dezett Református Éne-
kek XI. hangversenyen a gyülekezet 
által támogatott Mille Domi kórust an-
nak öt tagja képviselte. A rendezvényről 
időközben a világhálón is megjelentek 
képfelvételek. Sereg Kriszitián és Tóth 
Marianna képei a https://picasaweb.
google.com/102296091378279652799 
címen tekinthetők meg.

Babahír

Szeptember 9-én 
megszületett a Tóbiás 
házaspár, Zsuzsanna 
és Attila (gyülekezetünk első lelkésze) 
kislánya, Júlia Izabella. Kérjük Isten 
áldását az egész családra.

Vasárnapi
Iskola

Szeptember 16.:
(19.) Ismétlés 
(történetek, imádságok, énekek)
Szeptember 23.:
(20.) Bölcs Salamon (1Kir. 3,4,10)

A foglalkozások teljes anyaga megtalál-
ható a www.reformata.cz weboldal „Va-
sárnapi iskola” menüpont alatt.


