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Kedves Testvéreim!
Évekkel ezelőtt édesanyámmal történt,
hogy amikor késő este, a munkaidő lejárta után várta a villamost hazafelé,
odalépett hozzá egy ismeretlen férfi,
és elkezdett hozzá beszélni: „Ne féljen
asszonyom, én nem vagyok rossz ember!”, és a férfi keze már édesanyám

Ez a törvény azt mondja ki, hogy két
vagy három ember szava kell hogy megerősítsen egy ügyet, egy vitás dolgot,
esetleg valakinek a halálos ítéletét is.
Miért kell itt Jézusnak igazolnia magát?
Ha megnézzük János evangéliumának
az első néhány fejezetét, sok csodát és
jelet látunk: a kánai menyegzőn Jézus
borrá változtatja a vizet (Jn 2), sorsfor-

„Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki
bizonyságot tesz énrólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én azonban nem embertől
kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő
és világító fáklya, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem
azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van. Mert a feladatok, amelyeket az Atya
rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek: maguk
tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el. De az Atya is, aki elküldött engem,
bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje
sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek.”
Jn 5,31-38

nyakán volt – megpróbálta elvenni az
aranyláncát.
Ez csak egy példa arra, hogy mennyire nincs összhangban az, amit az ember
magáról mond és amit a cselekedetei
mondanak róla. Sokszor mi is azt láthatjuk, hogy aki magát szerénynek,
okosnak, agyafúrtnak, ilyennek vagy
olyannak tartja, az nem olyan, vagy nem
egészen olyan.
A zsidóknál létezett egy hagyomány,
amelyet már Mózes könyvében is megtalálunk, de Pál apostol is ír róla, a keresztyének is megtartották ezt a szokást.

dító beszélgetést folytat Nikodémussal
(Jn 3) és a samáriai asszonnyal (Jn 4),
aztán pedig meggyógyítja a kapernaumi
királyi tisztviselő fiát (Jn 4). Itt is egy
gyógyítás előzi meg a vitát a farizeusokkal. Jézus meggyógyít egy embert,
isteni hatalmával azt parancsolja neki,
hogy vegye fel az ágyát és járjon, és
mindezt szombaton teszi. A farizeusok
pedig odamennek hozzá és megkérdezik: Milyen hatalommal mondod és teszed ezeket? Mivel tudod igazolni, hogy
amit mondasz, az valóban úgy van? Tulajdonképpen vád alá helyezik Jézust,

aki a felolvasott igerészben válaszol.
El kell mondani, Testvéreim, hogy Jézust nem csak a maga korában helyezték vád alá az emberek. Ma is számtalan
szenvedő, gyászoló, békességét elvesztő
ember szájából hangzik a vád Jézus felé.
Hangzik a sok „miért”, a „hol voltál”,
a „vártuk a segítségedet, de nem jött”.
Jézusnak ma ugyanúgy bizonyságot kell
tennie, mint annakidején. Be kell bizonyítania ezeknek az embereknek, hogy
szereti és hogy számon tartja őket.
Jézus a farizeusoknak azt mondja, hogy
az ő esetében is igaz az, ami a zsidó törvényben van. Ha valaki magáról állít
valamit, önmagában ez a bizonyságtétel
nem elég arra, hogy hiteles következtetést vonhassanak le belőle az emberek.
Ha csak Jézus mondja magáról azt, hogy
ő az Isten Fia, ha csak ő állítja magáról
azt, hogy isteni hatalommal jár az emberek közt, semmit nem kell abból elhinniük. Természetesen, Testvéreim, Jézus
bizonyságtétele IGAZ, de azt mondja
itt a saját korabeli zsidóságnak és a ma
emberének is, hogy nem kell elhinniük,
nem kötelesek igaznak mondani azt,
amit ő mond. Élhetnek azzal a törvény
adta joggal, hogy tanúk erősítsék meg az
igazát, hiszen Isten adta azt. De boldogok azok az emberek, akik eljutnak arra
a vallomástételre, amire a sikárbeliek
jutottak. Ők először a samáriai asszony
bizonyságtétele alapján hittek, majd maguk is találkoztak Jézussal és boldogan
újságolták a samáriai asszonynak: „Már
nem a te beszédedért hiszünk, hanem
mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy
valóban ő a világ üdvözítője.” (Jn 4,42)
Jézus azt mondja, hogy nem csak ő tesz
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magáról bizonyságot, hanem van más
is, aki bizonyságot tesz róla, aki megerősít és igazolja azt, hogy amit ő mond,
az igaz. Hárman tesznek bizonyságot
Jézusról eszerint az igeszakasz szerint.
Az első Keresztelő János. Amikor Jézusnak ez a beszéde a farizeusokkal elhangzik, Keresztelő már börtönben van.
Meg merte mondani Heródesnek az igazat az erkölcsi dolgairól. Túl veszélyes
volt az igazság, ezért Keresztelő el lett
némítva. Az Istentől kapott világosság
által Jézusról is azonnal tudta, hogy Ő
az, Akit az Írás megígért, Ő a Messiás. A
zsidókkal való vitájában Keresztelő ezt a
bizonyságot teszi Jézusról: „Ti magatok
tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: Nem én vagyok a Krisztus, hanem
előtte küldettem el. Akié a menyasszony,
az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig,
aki ott áll, és hallja őt, ujjongva örül a
vőlegény hangjának: ez az örömöm lett
teljessé. Neki növekednie kell, nekem
pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön,
az felette van mindenkinek. Aki a földről
való, földi az, és a földiekről szól. Aki a
mennyből jön (az felette van mindenkinek:) és arról tesz bizonyságot, amit látott, és hallott, de bizonyságtételét senki
sem fogadja el. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy
Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az
Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem
mértékkel mérve adja a Lelket. Az Atya
szereti a Fiút, és kezébe adott mindent.
Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van,
aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten
haragja marad rajta.” (Jn 3,28-36)
Másodikként Jézusról a cselekedetei

tesznek bizonyságot. Ez egy megbízható igazolás. Hosszútávon ugyanis nem
játszhatja meg magát senki. Gondoljunk
csak Mózes történetében az egyiptomi
varázslókra. A nem Istentől való hatalmukkal csak egy rövid ideig tudták
utánozni az Isten csodáit. A botot még
képesek voltak a varázslók is kígyóvá
változtatni (2Móz 7,8-13), a Nílus vizét
is vérré tudták változtatni (2Móz 7,22),
még a békákat is elő tudták hozni (2Móz
8,3). De amikor a föld pora Mózes botütésére szúnyoggá vált egész Egyiptomban, a mágusok tudománya megállt.
Olyan szépen mondja a Biblia: „A mágusok is meg akarták tenni titkos mesterségükkel, hogy szúnyogokat hozzanak létre, de nem tudtak.” (2Móz 8,14)
Azokat a jeleket és csodákat, amiket Jézus tett, más hatalommal, mint az Isten
könyörülő hatalmával, a szeretet hatalmával nem lehetett volna véghez vinni.
Hiába vádolják meg Jézust, hogy Belzebub szövetségese (Mt 12,22-37), Jézus
által az az Ige, hogy „vakok látnak, és
bénák járnak, leprások tisztulnak meg,
és süketek hallanak, halottak támadnak
fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium” (Mt 11,5) csak úgy teljesülhet
be, hogy az Atya benne lakozva viszi
véghez az ő cselekedeteit (Jn 14,10).
Végül, harmadikként maga az Atya,
az az Isten, akit a zsidók is tisztelnek,
tesz Jézusról bizonyságot. Jézus élete
során háromszor is megszólal az Atya a
maga hangján, és ezt a mennyből szóló
hangot hallhatják azok az emberek is,
akik ott állnak Jézus körül. Mennydörgésszerű hang ez, ami érthető szavakat
mond. Először Jézus megkeresztelke-
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désénél mondja az Atya: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”
(Mt 3,17) Aztán a megdicsőülés hegyén
hallhatja Péter, Jakab és János az Atya
hangját: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!”
(Mt 17,5). Harmadszor pedig amikor
Jézus viaskodik magával és azt kérdezi: „Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől
az órától engem? De hiszen éppen ezért
az óráért jöttem! Atyám, dicsőítsd meg
a te nevedet!” Erre hang hallatszott az
égből: „Már megdicsőítettem, és ismét
megdicsőítem.” (Jn 12,27) Azokat az
embereket, akiket Isten küldött, eddig
is megerősítette. Dávidról, Mózesről, a
prófétákról is bizonyságot tett az Atya.
De az egy másfajta bizonyságtétel volt.
Őket nem beszéddel, hanem jelekkel és
cselekedetekkel erősítette meg. Egyikükről sem beszélt nyilvánosan. Senki
másnál nem olvashatunk ilyen erős bizonyságtételről, mint Jézusnál. Maga az
Atya szólal meg az égből, és a zsidók
még így sem hisznek.
Érdekes – mondja Jézus –, hogy van
három dolog is, ami bizonyságot tesz
arról, hogy amit mondok, az igaz, és
hogy az vagyok, akinek mondom magam. És engem nem fogadtok be? Ha
valaki más a saját maga nevében jön és
beszél, és semmi más nem tesz bizonyságot róla, azt pedig befogadjátok. És
mennyien vannak ma is így! Befogadnak múlandó dolgokat és a saját életük
mércéjévé teszik azt, ami ma van, holnap pedig nincs. Miért? Mert ezek a dolgok tetszenek az embereknek. A könnyű
élet ígérete ugyanis mindig kedves az
embernek. Jézus a keresztről beszél, a

véren szerzett bűnbocsánatról és a kárhozatról. Nem könnyű dolog odatalálni
a Megváltóhoz, az Úr Jézushoz, hogy
örök élettel ajándékozzon meg bennünket. Jézus az, akinek mondja magát, és
erre a világra is az vár, amit Jézus mond:
halál és pusztulás. De Isten az ember
számára más utat készített. Van olyan út,
amely az életre visz. A hívő ember előtt
ki fog tárulni az Isten igazi gazdagsága,

a mennyország. Az ember megmentéséért hangzik az evangélium, amiről Jézus
ezt mondja: „Én azonban nem embertől
kapom a bizonyságtételt, hanem azért
mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek.”
(Jn 5,34)
Ámen
(Elhangzott 2008. december 14-én)

Levelet
kaptunk
Iváncsin Éva november elején kezdett új életet Angliában. Kár, hogy ezáltal távolabb került kis gyülekezetünktől,
de legalább levélben tartjuk vele a kapcsolatot. Angliai ádventi tapasztalatairól ír nekünk alábbi levelében.
Áldás, békesség!
Szinte hihetetlen, hogy már több mint
egy hónap telt el azóta, hogy én is felköltöztem Angliába, Gravesendbe ahol
a vőlegényem már hosszabb ideje tartózkodik. Mintha csak tegnap lett volna,
hogy magam mögött hagyva tobb ezer
kilométert, megérkeztem új otthonomba. A furgonba préselt holmiainkat (tengernyi mennyiségben) egy kupacra pakoltuk – szóval a következő 1-2 hétben
volt mit csinálnunk...
A rendezkedés végéhez érve kisebb lakásavatót tartottunk azzal a céllal, hogy
kicsit én is megismerhessem párom kollégáit, és néhány barátot a helyi CPC
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(City Praise Centre, szabad fordításban
„Városi Imaközpont”) gyülekezetből. A
legtöbb emberrel az istentiszteletek során ismeredhettem meg – s bizony még
ma is rengeteg számomra az új arc.
Bevallom, eleinte nagyon szokatlan volt
számomra a gyülekezet felszabadult
hangulatú szertartása. (szerk megj.: A
CPC a New Life Christian Fellowship
–szabad fordításban „Új Élet Keresztyén Gyülekezet”– egyház kötelékébe
tartozik, amelyet Dale Zink floridai
(USA) lelkész alapított a 80-as években.
Honlapja szerint az NLCF fiatalos egyház, melynek tanai megegyeznek a történelmi protestáns egyházak tanaival. Az
NCLF missziós tevékenységét nagyobb
városokban kezdte. Ifjúsági- és gyerekmissziót működtet, valamint egy lel-

készképesítő iskolát.) Úgy tűnik nekem,
hogy a vidám dinamikus hangulatnak
bizony fontos szerepe van a gyülekezet
életben – így teszi vonzóvá magát mások számára.
Néhány éves – létszámát tekintve nem
túl nagy gyülekezetről lévén szó, a CPC
egy színházban tartja istentiszteleteit.
Rengeteg segítő kéz munkálkodik azon,
hogy egy alkalom során minden időben
a helyére kerüljön. Külön csapat fogadja
az érkezőket, külön csapat van a profi
megvilágításra, a háttérvetítésre, a gyerekkel való foglalkozásra és még sorolhatnám. A fiatalos hangulatról egy modern hangszerelésű, dícséreteket játszó
zenekar és egy énekkar gondoskodik.
Bevallom, először azt hittem, hogy egy
koncerten vagyok.
A dícséretek szövege, majd a hirdetések
és az Ige megjelenik a vetítővásznon, így
minden folyamatosan nyomonkövethető.
Az újdonságok ismertetése után következik az igehirdetés. A lelkész prédikáció közben gyakran megszólítja a hallgatóságot – aktuális, tanúlságos, néha
vicces történetek elmesélésével teszi
szinesebbé a beszédet. Az istentiszteletet után az érdeklődők kötetlen beszélgetésben vehetnek részt.
A karácsonyi szertartás is hasonlóképpen zajlott. Igaz, „kicsit” korábban mint
azt vártam volna – december 14-én. Az
előzőekben leírtaktól viszont néhány
dologban különbözött. A gyülekezet
vendégül látott egy humoros karácsonyi
játékot előadó színpadi társulatot, magát
a szertartás végét pedig egy hógolyózás
zárta, bent a teremben. A „kis” meglepetést mindenki szárazon megúszta, mivel
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a hógolyók szerencsére puha szövetanyagból készültek.
A karácsony közelsége december elejétől érezhető itt igazán – nem csak a gyülekezetben, hanem városszerte. Minden
– a karácsonyi díszítés és a rengeteg
reklám is a közelgő ünnepre emlékezteti
az embereket. Ennek ellenére sem tudok
az általam megszokott ádventi hangulatról beszámolni. Önmagát az „ádvent”
szót sem hallom errefelé, holott az angol szótárakban megtalálható. Számomra az ádvent a karácsonyra való lelki
felkészülést jelenti inkább, mintsem az
ajándékok állandó hajkurászását és a
karácsonyi menü lukulluszi vacsorává
tételét. Hiányolom az otthoni ádventi
vasárnapok üzenetét – a reményről, békéről, szeretetről és a várakozás öröméről szóló Igei üzeneteket.
Az Úr eljövetelét megelőző varázslatos
várakozás és örömteli izgalom helyett
inkább a „te jó ég, mit vegyek neki”
kétségbeesés olvasható le az arcokról,
másoknál az „ó, bár már túl lennénk rajta” „üzenetet” vélem fölfedezni. Mintha
az egész ádventi készülődés csupán egy
nagy partyra való készülődés lenne.
Épp nemrég olvastam, hogy az angoloknál a karácsony nem kimondottan családi ünnep, ezért a szentestét sokan különböző estélyeken vagy mulatságokon
töltik. Ezt a jelenséget Gravesendben
egyelőre nem tapasztaltam, de –sajnos
könnyen előfordulhat– hogy idővel itt is
megjelenik ez a szokás...
Mindenkinek Istentől megáldott békés,
boldog karácsonyi ünnepeket kívánok!
Szeretettel gondolok Rátok!
Évi

Egy betlehemi
zarándok
vallomása

Nem zajong most semmi,
hogy álmod éld;
Mint gyermek szokott
anyja kebelén...
Míg az ég elring
a föld peremén,
Elalélsz, hogy majd felsírhass azért,
Amit Te mosollyal hoztál nekünk...
Mert nélküled örökre elveszünk...

Testvéreim, én ott
voltam..., láttam...
Őt, kiről az égi sereg szólott,
Akin a nagy Menny is meghatódott.
A boltozat meghasadt kitártan...
Én lerogytam, mint múló esendő...,
S néztem, hogy vál vérré a Teremtő...

Csak Isten lehet az, aki úgy áld:
Ki tudja, hogy áldozó fájdalma
Szörnyűbb lesz,
mintha most könnyt fakadna,
Mégis úgy szeretsz, hogy kínt nem kiált
Szájad..., csak a kis gyermeki hangod,
Mi sodor, s nyomorban is megtartott!

Csak tétova bámészkodó voltam,
Kinek sütötte lelkét a csillag...
Mi sugallta, hogy utamon bizzak,
Míg e kis Szülötthöz eljutottam...
– Oh, te drága Gyermek,
szelíd Cseppség...
Hogy meggyötör majd e földkerekség?!

Testvéreim, én ott voltam..., láttam...
Mit e két kisírt szem még nem látott:
Az Isten..., oh az Isten megváltott!
S mégis... szívem keservében álltam,
Mikor arcpihéi nem vádoltak...
Bár tudta..., kinn keresztet ácsolnak...!
Rákos Loránt
2004. november 26, Bern

...S Te most is örülsz e szerény jászlon;
Nincs emelt szavad az ember ellen,
Hogy kitaszított..., szemed se rezzen;
S hogy remegő kis tested ne fázzon,
Inkább bebújsz a jámbor barmokhoz...
Minthogy felrój minket jó Atyádhoz...

Időszámításunkról...
A keresztény időszámítás kezdete a
Názáreti Jézus születésének Dionysius
Exiguus (470 - 550) jogász, kronológus
szerzetes által tévesen kikalkulált időpontjára épül mai is. Ő Jézus születésének az évét a Róma alapítása utáni
754. évre tette és ezzel megszületett a
keresztény időszámítás. A történelmi
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dátumainkat ehhez a hibásan megállapított kiindulási ponthoz képest Kr.e.-i
illetve Kr.u.-i keltezésekkel ellátva tartjuk számon. Ma már nyíltan elismerik a
keresztény források is, hogy az Exiguus
által megállapított időpont feltehetően 6-8 évvel eltér a ténylegestől. Heródes i. e. 4-ben halt meg, így eleve nem
stimmelhetett Exiguus számítása.
(forrás: Wikipédia)

gok, texitilek és termések (dió, alma).
A szaloncukor később terjedt csak el, a
2. háború között házilag készült édességként került a fa alá vagy a karácsonyi asztalra és onnan végül magára a
fára. A karácsony fontos kelléke még a
csillagszóró melyet a gyerekeket előszeretettel használnak, hiszen szépen csillog és meghitté varázsolja a a szobát!
A fákon mostanság sok-sok műhóval
bevont toboz és szép színes üveg, vagy
éppen selymes anyaggal bevont dísz kap
helyet. Sokan egy-egy színt kiválasztanak karácsony közeledtével és olyan
színben „öltöztetik” fel a fát. Szokásos
párosítás az ezüst-kék, piros-arany (ez
utóbbi esetében nem a fűszerkeverékre
kell gondolni). Persze egy karácsonyfa
úgy is lehet szép (sőt, úgy a legszebb!)
ha azt akasztunk rá ami jól esik és egy
boldog és szeretetteljes családdal álljuk körbe!
(forrás: Internet)

A karácsonyfa
rövid története
Manapság nincs olyan ház ahol ne jelképezné a karácsony közeledtét fenyőág,
és magát az ünnepet az hogy karácsonyfát állítanak fel. Magyarországon csak
a XIX. század második felétől lett
népszerű de először csak nemesi családokban. Később egyre többen kezdtek
el kisebb fenyőágakat díszíteni, és a szegényebb rétegekhez is eljutott az ünnep
varázsa. Díszítési technikák ahogy múlt
az idő úgy változott emberöltőkön át.
Régebben inkább igazi gyertyát helyeztek el a fenyőfa ágain, mostanság
már elektromos villódzó égők lepik el
a fákat. A kis gyertyák a karácsonyfa
ágán – a Háromkirályoknak mutattak utat a kis Jézus megtalálásához
– tartja a mondás. Régen a díszek is
egyszerűbbek és mindenki számára elérhető dolgokból készültek, mint anya-

7

Gyülekezeti
Alkalmak
Istentiszteletek:
Vasárnaponként 16.00-tól a gyülekezet
Klimentská utcai gyülekezeti termében
(Klimentská 18, Prága 1) vagy az „U
Klimenta” templomban.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően,
kb. 17.00-tól.
Énekkari próbák: Szerda esténként
18.00-tól, a Teológia (Černá 9, Prága 1),
kápolnájában, vagy egyéb megegyezés
szerinti helyen.
(korus@refnet.cz)

Egyházunk életéből
– Egyházunk vezetősége közbenjárt a kóreai
protestáns gyülekezetnél, hogy amennyiben
módjukban áll, támogassák a prágai segédlelkész
lakhatását. A kóreai gyülekezet havi
200 euróval (nagyjából 5.200 cseh korona) fog hozzájárulni a segédlelkész
lakástámogatásához. A gyülekezet
vezetősége ezúton mond köszönetet a
SzRKE vezetésének.
– A SzRKE leköszönő püspöke, Ft. Erdélyi Géza maga és a Zsinati Tanács
nevében üdvözletét küldi a gyülekezetnek, és áldott ünnepeket kíván.
– Az ezévi sáfárság még mindig befizethető gyülekezetünk segédlelkészénél vagy pénztárosánál.

– A 2009-es, Egyházunk gondozásában
évente megjelentetett Szeretetnaptár
négy lapja két, gyülekezetünkről szóló cikket tartalmaz. Az első, általános
cikk a gyülekezet múltjáról és jelenéről
számol be, míg a másik az Üzenet-ben
és a Kálvinista Szemlében is megjelentetett cikk a Tahi Kórustáborról számol
be. Ezúton köszönjük a Szeretetnaptár
szerkesztőségének is, hogy lehetőséget
adott arra, hogy gyülekezetünk a naptár
által is ismertebb legyen.

istentiszteleti (it)
alkalmak
Karácsony:
december 24. – 16.00-kor
december 25. – 16.00-kor (ÚV)
december 28. – nincs IT
Szilveszter:
december 31. – nincs IT
Újév:
január 1. – nincs IT
január 4. – vasárnapi IT (ÚV)
– Az új év elején a gyülekezet vezetősége szeretné összeállítani a gyülekezet 2009-es tervezetét. Ehhez minden
ötletet szívesen fogad.
– Az Üzenet következő számaiban
összefoglaló fog megjelenni a gyülekezet 2008-as évéről.

Üzenet – A Prágai Református Missziós Gyülekezet hetilapja
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