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Szeretett Testvéreim 
az Úr Jézus Krisztusban!

Ez a rövidke Ige példázatainak magya-
rázata közben hangzott el több ízben Jé-
zus ajkáról, mégis mondhatjuk, hogy Jé-
zusnak e felhívása általános érvényű és 
nem csupán példázatainak megértésére 
vonatkozik. Isten ugyanis minden egyes 
szavát úgy közli, hogy nem erőszakol-
ja ránk az üzenetét, hanem ránk bízza, 
hogyan fogadjuk: akinek van füle hall-

ja. Ezért nagyon izgalmas és elgondol-
kodtató dolog megkérdezni: Halljuk-e 
az Istent? A fül nagy ajándék, de mint 
minden adományt, rosszra is, jóra is le-
het használni, esetleg egyáltalán le is le-
het mondani a használatáról. Vizsgáljuk 
meg, hogy a mi hallásunk vajon hogyan 
szolgál nekünk. Nyilvánvaló, hogy nem 
úgy fogunk beszélni a hallásról, aho-
gyan az orvosok. Tehát nem annyira a 
fizikai értelemben vett egészséges hal-
lásról lesz szó, hanem a lelki értelemben 
vett hallásról. Nem azon van a hangsúly, 
érzékeljük-e a hangokat, hanem azon, 
hogy értjük-e, érzékenyek, fogékonyak 
vagyunk-e Isten hangja iránt és ez mi-

lyen következményekkel jár.

I. A HALLÁSNAK 
SOK FAJTÁJA VAN 
Az egyik az, amikor azt halljuk meg 
csupán, amit akarunk. A gyermek meg-
hallja azt, hogy édesanyja fagyizni hívja, 
de azt már nem hallja, amikor arra kéri, 
legyen szíves elmosogatni. A másik faj-
ta hallás a híres „egyik fülünkön be, a 
másikon ki”, amikor abból, amit meg-
hallunk, semmi sem marad meg ben-

nünk. Közömbösek maradunk az iránt, 
amit hallunk. A harmadik az, amikor fi-
gyelmesen odafordítjuk fülünket és meg 
is jegyezzük a mondanivalót és azáltal, 
amit hallunk, pozitívan formálódunk. 
Vajon melyik fajta hallást alkalmazzuk 
Istennel szemben? Mert bizonyos dol-
gokra nagyon is nyitott a fülünk. Csak 
figyeljük meg, mennyire jellemző ránk 
a szenzációk utáni éhség. Meg lehet fi-
gyelni az érdektől feszült arcokat, amikor 
egy csoport alaposan kipletykál valakit. 
Vagy mennyire édes a fülnek a hízelgés 
szava. Vagy mennyire várja az ember 
a számára kedvező híreket. Mennyire 
nyitott a fül az ízléstelen viccekre. De 
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vajon ugyanilyen éhséggel, érdeklődés-
sel, beleéléssel nyitjuk-e meg fülünket 
az Isten szava iránt? Az ember nagy tra-
gédiája, magányossága, engedetlensége 
abban van, hogy már nem tud kommu-
nikálni Istennel. Nem tud szólni Hozzá 
és nem tud figyelni rá. Sokan zavarba 
jöhetnek ettől a kijelentéstől: Némelyek 
mondhatnák, hogy Isten hangját nem le-
het meghallani, ez értelmetlenség. Má-
sok őszinte fájdalommal, tanácstalansá-
gukban mondhatják, hogy szeretnék, ha 
Isten szólna hozzájuk, de valahogy ez a 
tapasztalat nem adatik meg nekik. Pedig 
a nagy és örvendetes igazság az, hogy 
Isten meg kíván szólítani minket és min-
dig van szava hozzánk. Nem egy bibliai 
Igeversben tesz bizonyságot az Úr arról, 
hogy lehet Őt segítségül hívni és Ő vá-
laszol, lehet Tőle kérni és megkapjuk, 
lehet őt kérdezni és Ő felel. Ő szól, csak 
nekünk meg kell tanulnunk meghalla-
ni Őt. Mert az Istenre való odafigyelés 
érzékenyebb hallást igényel, mint ami-
kor az emberek kommunikálnak egy-
más között. Az Istenre való odafigyelés 
nem lehet felületes, bár nem egyszer ezt 
szoktuk alkalmazni.

II. HOGYAN FIGYELNI?
Az Istenre való odafigyelés elsősorban 
vágyat feltételez. Nem hallja meg az 
Istent az, aki nem éhezik utána. Nem 
hallja meg az, aki azt hiszi, nincs rá 
szüksége, vagy az, aki úgy gondolja, 
minden életkérdését a maga önerejéből 
válaszolhatja meg magának. E vágy 
mellett meg kell lennie a csendnek is. 
Istent csak külső-belső csendben lehet 
meghallani. Pedig mennyire zajosak a 

körülmények körülöttünk és mennyire 
zajos a mi lelkünk is! Olvastam egy-
szer egy bizonyságtételt egy fiúról, aki 
élete minden percét vagy zenével, vagy 
tévézéssel, vagy beszélgetéssel töltötte. 
A barátja azt kérdezte, miért van szük-
ség erre? Azt válaszolta: „Attól félek, 
ha körülöttem minden elcsendesedik, 
elkezdek gondolkodni és meghallom a 
belülről, lelkemből fakadó hangokat.“ 
Nem csoda, mert a csendben megszólal 
az ember lelkében az Isten: a bűnösök-
ben felébreszti a lelkiismeretet, de a reá 
odaadóan figyelőket megajándékozza 
a kegyelem, a szeretet, a vigasztalás és 
az erősítés szavával. A harmadik dolog, 
amely nélkülözhetetlen az Istennel való 
kommunikatív együttléthez, az alázat. 
Tehát, hagyjuk Istent megszólalni és ne 
legyen az egész csupán a mi monoló-
gunk. Mit jelent ez? Hogy lemondunk 
arról, hogy mi mindent jobban tudunk, 
mindent jobban értünk, mindent jobban 
magyarázunk, mint akárki más. A legna-
gyobb kísértés pedig az, ha válogatjuk az 
Igéket. Tehát azt a módszert alkalmaz-
zuk: hallom, amit akarok hallani. Azaz: 
magunkévá tesszük a vigasztalást, Isten 
felemelő szavait, ugyanakkor az önvizs-
gálatra indító, bűneinket leleplező Igé-
ket elhallgattatjuk, másképp vagy má-
sokra magyararázzuk. Az Ige hasznos a 
tanításra és feddésre, írja Pál apostol, de 
vajon mennyit használ nekünk, ha nem 
akarunk szembesülni az Igazsággal?

III. JÉZUS MONDANIVALÓJA
Azonban az Úr nem csak azért kívánja 
az érzékeny fület, hogy csak feddése 
irányában legyünk fogékonyak, hanem 
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azért is, hogy meghalljuk azt, ami által 
jön az élet, öröm, vigasztalás, tanács. 
Hiszen maga a hit is hallásból van. Az 
evangélium örömhír. Jézus nem azért 
prédikált, hogy az emberek ezt valami 
érdekességként fogják fel, hanem azért, 
hogy azáltal éljenek. Jézus csodálatos 
szavakat intéz hozzánk a szeretetéről, 
irgalmáról, oltalmáról. Nem véletlenül 
hangzik el az evangéliumokban a süket-
néma gyógyításáról szóló történet, mint 
messiási csoda, mert Jézus életfontossá-
gú dolognak tartja, hogy halljuk Őt. Ő 
mondja: az én juhaim hallják hangomat. 
Jó lenne, ha ez a kijelentés jó értelem-
ben nyugtalanítaná szívünket, hogy ösz-
szefüggésbe hozzuk a Jézus szava meg-
hallását azzal, hogy vajon az Ő juhai 
vagyunk-e, mert az Ő juhai bizony hall-
ják a hangját. Szükséges nekünk meg-
hallanunk a Pásztort. Mert Jézus mindig 
úgy szólt és úgy akar szólni, hogy az Ő 
szava a szívünkhöz is elérjen, nem csu-
pán a fülünkhöz. Az az igazi meghallás, 
amikor találva érezzük magunkat. Az 
Isten Igéjével való foglalkozás sajnos 
gyakran csak az értelmi szintre süllyed. 
Boncolgatjuk, gondolkodunk rajta, de 
sokszor távolságot tartunk tőle. Nagy 
tragédia az, hogy az ember nem fogja 
fel, hogy az Igében róla van szó! És az 
a legnagyobb tragédia, ha főleg abban 
nem ismer magára, amikor az evangé-
lium a húsvéti történetet terjeszti elénk, 
amikor nem látja, hogy Jézus keresztjé-
be, illetve a rajta levő bűnt jelölő táblá-
ba bele vannak vésve a mi bűneink is. 
A kereszt, amelyen Jézus feszült, az a 
megszólítás, az a hívás, amely leginkább 
meg kell, hogy érintse szívünket. A ke-

reszt a mi ítéletünknek a kiábrázolása és 
Jézus tűrő szeretetének a jele, amellyel 
ma is meg akar érinteni minket és általa 
ma is magához ölel. A Biblia nem a múl-
tat jelenti ki nekünk, bár sokan elsősor-
ban a történelmet látják benne. A Biblia 
a valóságos jelen, Isten valóságos szava, 
tanácsa és konkrét kijelentése. Hogyan? 
Ugyanis minden bibliai személynek a 
története valamilyen formában megjele-
nik a mi életünkben is. Benne vannak a 
fájdalomban, kételyekben vergődő em-
berek, mint a zsoltáros, benne van Jób, 
aki szenved és nem tudja, hogy miért, 
benne van az eleinte hűséges, később 
tagadó Péter, benne van a hívő Ábra-
hám, aki hitben elindul, holott nem tudja 
hová és Istenén kívül  más biztonsága 
nincsen, benne van a legnagyobb csaló, 
Jákób, akit húsz évig kíséri büntetése a 
jellemtelenségéért. Mindezek az embe-
rek választ kaptak Istentől, sőt győzel-
met és kegyelmet is. És ezek az emberek 
valahol bennünk élnek. Hasonlóak az 
élettörténeteik, hasonlóak a szenvedé-
seik, hasonlóak a kérdéseik, hasonlóak 
a bukásaik, hasonlóak a bűneik. Ezért 
Isten válasza, vezetése és győzelme az 
ő életükben a számunkra is válasz, a mi 
győzelmünk is. Az ő sorsukból vesszük 
a bizonyosságot, hogy a mi életünkben 
is ily módon munkálkodik az Isten: ke-
gyelemmel, de büntetéssel is, szeretettel, 
tanítással, győzelmével, gyógyítással. 
Ezért az Úr Igéje ma is élő és ható, ma 
is ad eligazítást, csak szükséges, hogy 
legyen fülünk. Ismerjük fel: rólunk van 
szó, ha szól a keresztről szóló hír, rólunk 
van szó, ha hangzik a tízparancsolat és a 
számtalan tanítás.
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IV. ISTEN SZAVA 
VÁLTOZTATÓ ERŐ
Honnan ismerjük meg, hogy valóban 
halljuk Isten szavát? Onnan, hogy nem 
mindennapi dolgok, változások és elő-
rehaladások történnek. Ha a Bibliában 
azokat a helyeket követjük, ahol Isten 
szaváról van szó, rádöbbenünk arra, 
hogy Isten Igéjének formáló, teremtő és 
változtató ereje van. Isten szólt és lét-
rejött a világ, Jézus szólt és meggyógy-
ultak a betegek, feltámadtak a halottak. 
Isten szava mozgásba hozza a dolgokat, 
nem marad el a hatása. Egyedül az ember 
az, akire másképp akar hatni: nem úgy, 
mint akármilyen más Neki alárendelt 
teremtményre, hanem úgy, hogy ezt a 
formáló erejét akkor kívánja elsősorban 
kibontakoztatni, ha az ember előbb egy 
szeretetteljes és önkéntes igent mond 
erre. Nem fogjuk tehát megtapasztalni 
Isten formáló és szívünket megváltozta-

tó erejét, ha hiányzik belőlünk az erőtel-
jes igen Isten Igéjére: azaz a teljes nyi-
tottság Isten Igéje felé, a teljes bizalom 
annak elfogadására, hogy ahogyan Ő 
formál minket, az a lépésről lépésre mé-
lyebb bevezetés legyen az igazságba és 
a tökéletességbe. Ezért nagyon sok pré-
dikációt hallhatunk életünkben, számos 
áldott evangelizáción vehetünk részt, 
de az igazi hitet, az Istenhez vezető utat 
mindenkinek magának kell megtennie. 
Ennek elengedhetetlen feltétele a nyi-
tott fül. Nem véletlen, hogy Izrael éltető 
hitvallása így kezdődik: Halld Izráel, a 
te Urad Istened az egyedüli Úr. Halljuk 
meg tehát mi is, hogy egyedüli Urunk 
van, akinek egyedüli kívánsága az, hogy 
megváltson, megváltoztasson, és betölt-
sön öröme teljességével.
          Ámen. 

(Elhangzott 2009. július 26-án,
a háttérben Gustave Doré egyik képe)

Nyáron is 
próbál a kórus

A nyári szünidő el-
lenére is aktívan, 
majdnem teljes lét-
számban próbál a 

gyülekezet kórusa. A próbák ele-
jén Szekeres Adrienn tart rendszeres 
hangtechnikai gyakorlatokat. Adrienn a 
Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián 
végzett ének-zenetanár, karvezetői sza-
kon. Ezt követően tanárként dolgozott a 
szintén Budapesti Kodály Zoltán kórus-
iskolában és a Szent-Györgyi Albert 
12 Évfolyamos iskolában. Elmondása 
szerint Prágába szerencsét próbálni jött, 

és nagyon örül 
a Mille Do(re)
Mi nyújtotta 
kihívásnak is. 
A kórusra is 
ráfér az Adri-
ennt jellemző 
energikusság, 
a kórus veze-
tőjének, Xtának pedig jól jön a szakszerű 
segítség. „Lelkes, zeneszerető társaság” 
– így jellemezte Adrienn a kórust.
A gyülekezeti terem épületében 
történő felvonócserének köszönhetően 
elképzelhető, hogy a kórus egy-két 
próbát a templomban fog megtartani.

Paulus

Próba közben
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A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége szeretettel 
meghívja Önt, kedves családját, barátait, ismerőseit a

2009. augusztus 28 – 30. (péntek – vasárnap)

között megrendezendő

MŰVELŐDÉSI TÁBORBA
A tábor célja egy hétvégén keresztül egy helyen összpontosítani 

a Cseh Köztársaság különböző részein élő magyarokat, és a három napot 
megtölteni tartalmas, a magyar kultúrát, irodalmat, történelmet, népi 
hagyományokat bemutató műsorral, elbeszélgetni aktuális témákról.

ELŐADÓK:
Lackfi János, Phd.

egyetemi adj., Pázmány Péter Kat. Egyetem, József Attila-díjas költő
Merényi György művészettörténész

Kaposi Gergely, a Győri Nemzeti Színház zeneigazgatója
Balázs Géza nyelvész, az Eötvös Loránd TE tanára

Mező Ferenc a Kocka Kör szervezet elnöke
MUDr. Pál Andor szexológus

Szirányi Orsolya
a prágai hagyományőrző óvodáscsoport vezetője

Gabalyda Bábszínház Győr
Medvecz Attila és Gyarmathi Zsuzsa

Nosztalgia együttes

HELYSZÍN: 
a Ledeč nad Sázavou közelében található Kouty (tó melletti üdülőközpont)

RÉSZVÉTELI DÍJ:
Fizető tagok: 1.000,- Kč (Gyermekek: 500,- Kč), 

Nem fizető tagok: 1.500,- Kč, (Gyermekek: 800,- Kč)

JELENTKEZÉS:
telefonon, írásban legkésőbb 2009. augusztus 21-ig

CsMMSz, K Botiči 2, 101 00 Praha 10 Telefon: 271 746 932, 
mobil: 777 944 650, e-mail: csmmsz@mbox.vol.cz

A tábor a CsK Kulturális Minisztériumának és a MK Miniszterelnöki 
Hivatalának anyagi támogatásával valósulhat meg.
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Gyülekezeti
Alkalmak
Istentiszteletek: 
Vasárnaponként 17.00-tól (a nyári idő-
szakban) a gyülekezet Klimentská utcai 
gyülekezeti termében (Klimentská 18, 
Prága 1) vagy az „U Klimenta” temp-
lomban. Istentisztelet alatti gyermek-
megőrzés/vasárnapi iskola az 1. eme-
leti klubhelyiségben. A gyerekeket az 
istentiszteleti alkalom előtt egy nappal 
be kell jelenteni a 723/960913-as tele-
fonszámon.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően, 
kb. 18.00-tól (a nyári időszakban). 
Énekkari próbák: Szerda esténként 
18.00-tól, a Teológia (Černá 9, Prága 1) 
kápolnájában,  vagy egyéb megegyezés 
szerinti helyen.          (korus@refnet.cz)

Gyülekezetünk életéből

– A gyülekezeti terem 
épületében történő fel-
vonócsere miatt au-
gusztus hónapban az 
istentiszteleti alkalmak 
a szokott időben, de a 

templomban lesznek megtartva. Kér-
jük közölje ezt a hírt az istentiszteleti al-
kalmakra készülő ismerőseivel.
– Hordozzuk imádságban a prágai 
lelkészi állására SzRKE álal kiiírt pá-
lyázat ügyét! 

A Roma 
holocaust napja
Augusztus 2-án a  roma 
holokauszt áldozataira 
emlékezünk. A nácik a 
megszállt európai orszá-
gokban eltérő módon üldözték a helyi 
romákat. A kollaboráns francia hatósá-
gok 30 ezer cigányt internáltak – a né-
metek Belgiumból majdnem 400 belga, 
holland, német és norvég állampolgár-
ságú cigányt deportáltak Auschwitzba. 
1943 őszén Olaszországból a nácik né-
hány tucatnyi olasz vándorcigányt hur-
coltak keletre. Szerbiában a megszál-
ló német katonai hatóságok másfél év 
alatt, helyben „oldották meg a zsidó- és 
a cigánykérdést”. Lengyelországban 13 
ezer vándorcigányt öltek meg, a letele-
pedett romákat a zsidó gettókba küldték. 
A varsóiba 1942 tavaszától bolgár és 
magyar állampolgárságúak is érkeztek. 
A nácikkal szövetséges államokban elté-
rően alakult a romák sorsa. A horvát usz-
tasák 20-28 ezer romát gyilkoltak meg. 
A román hatóságok egyes források sze-
rint 30-40 ezer cigányt mészároltak le. 
Szlovákiából nem deportálták a cigány 
lakosságot, de általában a települések 
szélére kellett költözniük. A holokauszt 
során becslések szerint a kétmilliós 
európai cigányság 10-30 százalékát 
gyilkolták meg.           forrás: Internet


