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Kedves Testvérek!

Ez az ige a jelenések könyvéből elég sok 
félreértésre ad okot, és szeretik sokan a 
a maguk szája íze szerint értelmezni. 
Azonban már a mostanra, a jelenlegi 
korszakra is nagyon aktuális üzenetet 
tartalmaz, amit a Biblia más részei is 
megerősítenek.
Joggal vetődik fel a kérdés, vajon mégis 
mi lehet ez a jel? Valami fizikai látható 
jel, ami megkülönbözteti Isten gyerme-
keit a Föld többi lakójától? Netán egy 
mikrocsip, mely annyiszor megjelenik a 

Jelenések könyve éppen divatos (félre)
értelmezéseiben? Azt kell mondanom, 
ezek maximum az emberi gondolkodás, 
logika alapján lehetségesek. Ez a jel na-
gyon is látható, de mégsem fizikai. Ez a 
jel nem is annyira a homlokon van, mint 
inkább belül, a fejekben és a szívekben. 
És azt is meg kell mondanom, hogy ez 
a gondolat, mármint Isten gyermekei-
nek elpecsételése nem is itt jelenik meg 
először az Igében. Ez a pecsét az ember 
életének a gyümölcseiben nagyon is lát-
hatóak már itt a jelenlegi korszakban, és 
azt kell mondjam, nincs benne semmi-
lyen misztikum. Ha visszaemlékszünk, 

már maga az Úr Jézus is felvetette, hogy 
gyümölcseiről lehet a jó fát felismer-
ni, de a Galata levél is beszél a lélek 
gyümölcseiről. Ezek az igazi pecsétek, 
melyek már itt, a jelenvaló világban is 
nyilvánvalóak.
Most itt vagyunk Prágában, és ezt na-
gyon is lehet a mai igével összefüggés-
be hozni. Ez a város Husz János városa, 
aki életével, sőt halálával tett tanúságot 
az ő hitéről. Amikor ezeket a régi szép 
utcákat járjuk, ne feledjük, hogy eze-
ket ilyen nagy elődök is koptatták. Az 
ő hitük, hitvallásuk is hozzájárult, hogy 

mi ma kezünkbe vehetjük anyanyelvün-
kön a Bibliát. Ennek az üzenete ma is 
nyilvánvaló: sajnos vannak helyzetek, 
amikor a hitet ilyen körülmények között 
is vállalni kell, és be kell tölteni azt a 
feladatot, amit Isten ránk bízott.  Ezek-
nek az elődöknek a szolgálata, és meg 
kell mondani, mártíromsága nem volt 
hiába való. Most több évszázad eltel-
tével is látszik a pecsét, amit ők visel-
tek. Látszik életük igen jónak bizonyult 
gyümölcseiben, melynek fizikai jelét a 
kezünkben is tarthatjuk.
Konfirmációnk alkalmával a gyülekezet 
előtt, az egyházi törvényeknek megfele-

És így szólt: „Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon 
pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit”.
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lően tettünk bizonyságot a mi hitünkről. 
Ezúttal már önként, saját akaratotokból. 
De azt kell mondjam, ez csak a kezdet 
volt. Hiszen ezzel kezdtük meg lényegé-
ben azt a hosszú és valljuk be, meglehe-
tősen rögös utat, ami a nagybetűs életbe 
vezetett. És ott lett ennek a pecsétnek 
igazi jelentősége. Hogy egy-egy kérdés-
ben hogyan döntök, mit teszek, vagy ép-
pen nem teszek. A mai viszonyok között 
sokszor nem könnyű vállalni ezt a pe-
csétet. De Isten mégis ezt várja tőlünk, 
és ezt is fogja majd számon kérni. Talán 
a konfirmációi vizsga emléke is megfa-
kul, és csak egy lap marad belőle. De a 
mindennapi életbe, ha ezt az emléklapot 
nem is visszük magunkkal, de a hitet, és 

azt amit a konfirmációt megelőző fog-
lalkozásokon megtanultunk igenis el-
vihetjük. Isten pecsétje akkor lesz a mi 
életünkben is nyilvánvaló, és látható, ha 
bizonyságot teszünk róla, és életünkkel 
cselekedjük annak üzenetét, még akkor 
is, ha mást tenni, ezt elhallgatni néha 
talán könnyebb lenne. De nem tehetjük, 
mert nem csak a konfirmációi eskü, ha-
nem Isten Igéje, és ez a szívbe írott pe-
csét is erre kötelez bennünket. 
Kívánom nektek, kedves gyülekezeti ta-
gok, lelkész kollégák, hogy ez a pecsét, 
melyet kaptunk, soha el ne halványul-
jon. Ehhez kérjünk Istentől erőt.

Ámen!
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Interjú Hamar Istvánnal

Hamar István nyugalmazott reformá-
tus lelkipásztor kedden, október 12-én 
tartott előadást a PMKK-ban. Ennek 
kapcsán készített vele interjút gyüleke-
zetünk lelkésze, Éles György.

– Kedves Pista Bácsi, meséld el ne-
künk légyszíves életed történetét.
Budapesten születtem, de aztán már 
1949-ben kiköltöztünk Leányfalura. 
Szép gyerekkorom volt. 1959-ben érett-
ségiztem Szentendrén, majd felvételt 
nyertem a budapesti teológiára. Ott 1964-
ben végeztem, majd egy évet dolgoztam 
a tiszafüredi református egészségügyi 
gyermekotthonban. Ezután Nagykőrösre 
kerültem segédlelkésznek, a feleségem-
mel együtt, aki szintén teológiát végzett. 
A mai napig hazámnak érzem Nagykő-

röst. Lelki értelemben Nagykőrösön ér-
tem lelkésszé. Ez a gyülekezet egy óriás 
„gyülekezet-kombinát”-ként működik. 
Ezután 1968 és 1976 közt Albertirsán 
szolgáltam. Ott 400 református élt a fa-
luban, a többség szlovák nemzetiségű 
evangélikus volt. Volt egy társegyház-
község, Ceglédbercel, ahová a kitelepí-
tett svábok helyére felvidéki magyaro-
kat telepítettek le. Volt két szórvány is, 
ezeket biciklivel és motorral jártam. Az 
evangélikusokkal nagyon jó kapcsolat 
volt.1976-ban Szolnokra választottak 
lelkésznek. Kis gyülekezet volt. Sokkal 
komolyabb eredményeket sikerült el-
érni, mint Albertirsán. Volt egy 40 fős 
ifjúsági kör. A gyülekezet fele az utcá-
ról tért be, tehát korábban nem tartoztak 
egyetlen egyházközséghez Többségük 
papíron katolikus volt, részük pedig 
meg sem volt keresztelve. Sok felnőtt 
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konfirmandus volt. Ezek közül kb. a 
70% aktív gyülekezeti tag lett. A misszió 
másik alappillére az iszákosmentés volt, 
ez volt akkor az úgynevezett dömösi 
kör. A harmadik alappillér pedig a házi 
bibliakörök voltak.
– Tudományos munkával is foglalkoz-
tál.
Igen, az ószövetségi szaktanfolyamo-
kat látogattam, ez volt a doktorok kol-
légiumának az elődje. Ott kezdtem 
foglalkozni a bibliai őstörténettel még 
az albertirsai szolgálati éveim alatt. Ez-
után egy évig voltam Wittembergben 
ösztöndíjas, ekkor már volt három 
gyermekem, akik akkor természetesen 
a feleségem gondjaira voltak bízva, és 
emellett ellátta a gyülekezeti szolgála-
tot is. Itt gyűjtöttem össze az anyagot a 
„Az ember a teremtett világ élén, avagy 
a bibliai őstörténet tanítása az ember és 
a természet viszonyáról” kiadványhoz. 
Emellett öt évig voltam óraadó tanár a 
nagykőrösi református tanítóképzőben. 
Részt vettem az újfordítású Biblia ki-
egészítő anyagának előkészítésében.
– Szólnál néhány szót a cseh-magyar 
kapcsolatokról?
A teológián Huszti Kálmán professzor 
úrtól tanultam csehül. Kevéske cseh tu-
dásomnak nagy hasznát vettem a nem-
zetközi konferenciákon – ennek révén 
barátságba kerültem cseh testvér lelké-
szekkel. A türelmi rendelet (1781) 200 
éves évfordulója alkalmából Bohuslav 
Holý moraveči lelkész meghívására az 
ő gyülekezetében prédikáltam csehül. 
Majd ő látogatott meg Szolnokon, és 
prédikált. Nyugdíjasként vettem elő is-
mét a témát.

– Más diszcíplinákban is komoly 
munkát végeztél.
Igen, az egyházzene volt a másik szakte-
rületem. Rendszeres látogatója, később 
lelkészi munkatársa voltam az egyház-
zenei heteknek. Rengeteg lelkigondozói 
beszélgetést folytattam a fiatalokkal. Az 
országos kántorképzőn szolfézst és har-
móniumot oktattam. Eleinte a baptisták 
kérésére, majd református kérésre is 
énekeket írtam és fordítottam.
– Ma mivel foglalkozol?
Hosszú évek után bepótolom a családi 
élet „mulasztásait”. A szolgálatok soká-
ig elvontak ettől, de ezt is szolgálatnak 
kellene tekinteni. Sok vendégszolgálat 
van, de dolgozom a cseh-magyar kap-
csolatok építésén, „újrafelfedezésén”.
– Mit üzensz gyülekezetünknek?
Ez a gyülekezet hídfőállás – ugyanazon 
munkálkodik, mint én. Közvetítő szere-
pe van a két nép között. Meg kell ha-
ladni az ellenségképet, és ennek a „min-
tagazdasága” a prágai magyar missziói 
egyházközség.



Gyülekezetünk
életéből
Gyülekezetünk presbitéri-
uma az elmúlt vasárnapon, 
október 10-én presbiteri 
gyűlést tartott. A következő sorokban a 
gyűlésen megvitatott pontokat foglaljuk 
össze röviden: 
– Éles György lelkész beszámolt a be-
rekfürdői konferenciáról, az ott kötött 
ismerettségekről.
– Gyülekezetünk a Pozsonyi egyház-
megye része. Az ezt igazoló zsinati 
határozatot  Molnár Sándor zsinati főta-
nácsostól fogja beszerezni a gyülekezet 
lelkésze.
– A gyülekezet a PMKK-val együttmű-
ködésben negyedévente szeretne egy-
egy előadást szervezni – ezt a PMKK 
igazgatóhelyettesével egyeztette Éles 
György lelkipásztor.
– A gyülekezet honlapjának cseh for-
dítása előkészítés alatt van.
– A Libiš-i sírok koszorúzását a gyü-
lekezet gondnoka november 7-re, 
15.00 órára fogja egyeztetni az érintett, 
Libiš-i gyülekezettel.
– Az Adventi szeretetvendégség idő-
pontja: Advent 3. vasárnapja, 15.00.
– Gyülekezetünk vállalná a Nyugat-
európai Magyarnyelvű Református 
Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz)
találkozójának 2011 nyarára történő 
megszervezését.

Üzenet – A Prágai Református Missziós Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Éles György, Dienes Kornélia, Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina.

Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására bármilyen segítséget örömmel elfogadunk.
E-mail (hetilap rendelések - heti egyszeri küldés elektronikus formában): uzenet@reformata.cz

Banki kapcsolat: 7190131205/4000, Számlanév: Dienes Kornélia (Maď. ref. sbor)
IBAN CZ7040000000007190131205,  BIC (=SWIFT) BAWACZPP

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet: 
Vasárnap 17.00 órától (nyári időszámí-
tás alatt). (Prága 1, Klimentská 18, 3. 
emeleti gyülekezetei terem.) 
Az istentisztelet idejére gyermekmeg-
őrzést vállalunk (ugyanebben az épü-
letben). Az igény bejelentése szombat 
estig a  +420-723-960913 telefonszá-
mon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontja november 14., a téma a Tízparan-
csolat – Mózes 2. könyve, 20.
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkipásztornál lehet. 
A lelkipásztor elérhetőségei: Éles 
György, cím: Třeboradická 45, Prága 8 
– Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: szerdánként 18.30-
tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebb-
ség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)

Pilzen, Teplice – a következő istentisz-
telet helyszíne és időpontja egyelőre is-
meretlen. 
Brünn – a következő istentiszteletre ok-
tóber 23-án kerül sor délután 14.00-kor 
a Szent Család templomban, Grohova 
18, Špilberk.

Egyéb információ:  www.reformata.cz


