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Kedves Testvérek!

Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy 
a Jelenések könyve nem csak a legfélel-
metesebb, de az egyik legmozgalmasabb 
könyv is a Bibliában. És most egy fél-
órai csend következik, méghozzá nem is 
akár hol, hanem a mennyben. Ott, ahol 
rendesen imádságok, dicséretek hang-
zanak. Csendben vannak az angyalok, 
valószínűleg az ördögök is, és csendben 
van maga Isten is. Egészen pontosan az 
az Isten, akinek a szavára teremtetett az 
ég és a föld, és most csendben van Ő is. 
Lehet, hogy ez a legszörnyűbb, legfélel-

metesebb része a könyvnek, hiszen nem 
egyszerűen történik valami, hanem a 
csend, a mozdulatlanság érzése még an-
nál is szörnyűbb, mint az összes pusztí-
tás leírása. 
Azonban amikor még egyszer elolvas-
tam ezt az igeverset, valami másat is 
felfedeztem benne. A csend üzeneteit és 
azt, hogy a csendnek vannak fajtái is.
Itt van rögtön az első: a döbbent csend. 
A döbbenet következmény. Ha visszave-
zetjük a szálakat, akkor ennek a döbbe-
netnek az eredete nem máshol, mint az 
ősbűnben van. És bizony sokszor több-
ször is érezzük mi is a döbbenet csend-
jét. Ha valami olyat látunk, hallunk, 

amire nem számítottunk. Ha valami 
olyasmit sejtünk ami veszélyeztet ben-
nünket, hajlamosak vagyunk csendben 
lenni. Az ilyen csend tényleg félelmetes 
tud lenni. Az ilyen csend rombol, hiszen 
megterheli az embert és a lelkét.
Van egy másik fajta csend is, ami ugyan 
nem ilyen félelmetes, de talán még ve-
szélyesebb, és sajnos nagyon jellemző a 
mai keresztyénségre. Ahogy a közmon-
dás nagyon igaz módon megállapítja, 
bűnösök közt cinkos aki néma. Pedig 
meg van az, amit mondani, képviselni 
kellene. Isten Igéje. De nem. Könnyebb 
némának maradni, könnyebb csendben 

lenni. Igen, könnyebb, de sokkal veszé-
lyesebb is. Hiszen ha Isten népe néma 
marad, csendben lesz, akkor az evan-
gélium szavával nagyon negatív csoda 
következik be, ami tragédia: a só elvesz-
ti az ízét, erejét. És ma ennek vagyunk 
gyakran a tanúi. Elvész a bizonyságtétel 
ereje, nem lesz hiteles. De akkor kitől 
lehet hallani hitelesen az Igét, kitől lehet 
hallani Istenről? Isten népe nem marad-
hat csendben, még akkor sem, ha úgy 
érzi, hogy ez most nem aktuális, nem 
időszerű. Azonban nem szabad elfeled-
kezni arról sem, hogy mi történt volna, 
ha a római kor vértanúi úgy érezték vol-
na, hogy csendben kell maradni, és nem 

Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben, mintegy fél óráig.
Jel 8,1



megszólalni. Készülünk a reformációra. 
Mi lett volna, ha a reformátorok úgy 
gondolták volna, hogy Isten Igéjének az 
üzenete nem időszerű, most egyszerűbb, 
könnyebb térdelni csak, mennyiségre 
imádkozni, megvenni a búcsúcédulát és 
kész. Könnyebb, de Isten ellen való. En-
nek a cinkos csendnek lesz a következ-
ménye a döbbent csend, ami megelőzi a 
számonkérést. 
Most ezek után felvetődik a kérdés, hogy 
a csend akkor Isten ellen való? És a fent 
említettekből talán azt lehetne gondolni, 
hogy nincs olyan csend, ami Istentől jö-
het. De igenis van. De ennek a csendnek 
célja van. Célja van, mégpedig az, hogy 
Istenhez közelebb kerüljünk. Ez egy pi-
cit talán nehezen érthető annak, aki nem 
foglalkozik Istennel, a lelki dolgokkal. 
Egyszer, amikor azt mondtam az egyik 
barátomnak, hogy megyek csendes hét-
re, megkérdezte tőlem, hogy akkor ott 
egy héten keresztül csendben vagyunk? 
Elmondtam neki, hogy nem, sőt nagyon 
is zajos tud lenni egy ilyen csendes hét, 
mert például sokat énekelünk. A csend 
itt Istennek szól. Elcsendesedünk és el-
csitítjuk magunkban a más hangokat, 

másat szeretnénk hallani. Isten Igéjét 
akarjuk hallani. Az ilyen csend épít, 
közelebb visz Istenhez. És megakadá-
lyozza a másik két csend kialakulását 
is. Hiszen ha elcsendesedek Isten előtt, 
akkor nem lesz döbbent csend, nem ala-
kulhat ki egy rettegő csend. Mert akkor 
rendszeres kapcsolatban kerülünk Isten-
nel, és nem leszünk megdöbbenve, ha Ő 
akar hozzánk szólni.
De nem fog kialakulni a második fajta 
csend sem. Nem válunk cinkosokká az 
által, hogy csendben maradunk. Tud-
ni fogjuk, érezni fogjuk, mikor jön el 
a pillanat, amikor már szólni kell, és 
meg kell törni a csendet. Merni fogunk 
bizonyságot tenni, megtörni azt a fajta 
csendet, amit talán a világ szívesen vár-
na el tőlünk. Ahhoz azonban, hogy tud-
juk, mikor kell ezt megtörni, imádkozni 
kell és elkérni, hogy értelemmel tudjak 
szólni. 
Az évszázadok alapján sokszor, sokféle 
képpen esett bele a keresztyénség ezek-
be a csapdákba, de kérhetjük a Teremtőt, 
hogy minket ezektől óvjon meg. 

Ámen!
(Elhangzott 2010. október 17-én)
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15 másodperc csend

Beszámoló Paulus Terwitte ferences 
rendi szerzetes a TEDGlobal 2009 kon-
ferencián tartott előadásáról.

Paulus Terwitte testvér előadását két 
olyan kérdés megválaszolásával kezdi, 
amelyet a legtöbben tesznek fel neki. Az 
első: „Ön egy igazi szerzetes?”, amely-

re általában az „És Ön igazi?” kérdéssel 
válaszol. A másik kérdésre pedig, hogy 
„Mit csinál?”, az a válasza hogy „Sem-
mit”.  Azt mondja, hogy nem tesz sem-
mit, mert meg akarja találni a választ az 
élet legfontosabb kérdésére, mégpedig 
arra, amelyet a Biblia első oldalán is ol-
vashatunk. Ez az a kérdés, amit mi is oly 
sokszor felteszünk egymásnak: „Hol 
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vagy?” Isten is pontosan ezt kérdezte: 
„Ádám, hol vagy?” A szerzetes még 
hozzáteszi: „Hol vagy a te gondolata-
iddal és érzéseiddel? Otthon vagy, vagy 
szerte a világban?”
Meséli, az egyik nap éppen valakivel 
beszélgetett, és amikor annak mobilte-
lefonja megszólalt, beszélgetőtársa ki-
mentette magát és elment. És ez megtör-
ténik naponta. A telefon csörög étkezés 
közben, vagy éppen egy érdekes be-
szélgetés közben, és az ember elmegy, 
mintha csak a köztársasági elnök hívná. 
Terwitte testvér úgy 5 percig várt az il-
letőre, aztán hazament azzal a gondolat-
tal, hogy talán ő nem olyan fontos.
Azt mondja, naponta rendszeres és 
megtervezett 3 órás semmittevéssel tölti 
idejét a kolostorban. Meg akarja találni 
létezésének belső hangját, amelyet való-
jában minden ember keres. Mindnyájan 
szeretnénk átfogni az egész világot, de 
nekünk kell eldöntenünk, miképpen tesz-
szük ezt. Isten megteremtette a Paradi-
csomot, és a közepére odatette a Google 
keresőt, és azt mondta: „Ha meg akarsz 
találni valamit, ne használd a Google-t. 
Te emberi lény vagy, a szomszédod után 
menj, ne egy gép után.”
A szerzetes felidézi hány követője, ba-
rátja és egyéb kapcsolata van a szociá-
lis hálózatokon. „Lehetséges, hogy egy 
embernek 300 barátja legyen?” – kér-
di. Mit keresünk? Primitív vadászokká 
és gyűjtögetőkké váltunk. Gyűjtjük az 
információt. Azt hisszük, hogy amit tu-
dunk, azok vagyunk. Emlékeztet min-
ket, hogy a primitív vadászok és gyűj-
tögetők is továbbléptek, amikor festeni 
kezdtek. A hosszú téli napokon lefestet-

ték az állatokat és mindazt, amit láttak, 
és boldogok voltak, hogy visszanézhet-
tek arra, amit már ismertek a világból. 
„Ez az amit mi szerzetesek csinálunk az 
egész világon”, összegzi. Sok érdekes 
gondolatot és ötletet hallottunk ezen a 
konferencián, és most 15 másodpercet 
ad a közönségnek is, hogy mindenki  
elgondolkodhasson a hallottakon. És a 
teremben 15 másodpercig csend honol.
Amikor újra megszólal, azt mondja olyan 
időket élünk, amikor minket embereket 
arra tanítanak, hogy először menjünk 
el a világ minden sarkába és gyűjtsünk 
össze mindent, amit csak tudunk. Aztán 
a végén majd elmondhatjuk, hogy már 
elég tapasztalattal rendelkezünk és már 
el tudjuk dönteni, hogy mit is akarunk 
az életben csinálni. De amikor visszané-
zünk az életünkre, rájövünk, hogy nem 
döntöttünk a legfontosabb kérdésekben, 
és nem azokat kerestük. Amit találtunk, 
azt az utcán, a bulikban, a könyvekben 
találtuk, és ez egy-kettő véget is ért.
Azt mondja, hogy a világ nem azért 
van, hogy kielégítsen minket. A világ 
meg kell hogy döbbentsen minket. Min-
den dologban van egy hang, amelyet ha 
akarunk, meg tudunk hallani. Senki sem 
tudja megmutatni nekünk, de mi hall-
hatjuk a szívünkkel. Fontos, hogy tuda-
tosítsuk, hogy belső érzékünk van erre. 
Ha találunk naponta 15 percet gondol-
kodásra, vagy hogy mobiltelefon nélkül 
menjünk kirándulni, vagy egy napot 
internet nélkül töltsünk, rá fogunk jönni, 
hogy kreatív emberi lények vagyunk, és 
meg fogjuk találni a forrást, amely ösz-
szeköt minket.

(forrás: http://blog.ted.com)



Gyülekezetünk
életéből
– Bár jövő héten áttérünk 
a téli időszámításra, a jövő 
heti istentisztelet még a 
nyári időszakban megszokott időpont-
ban, 17.00-tól lesz megtartva. 

Kisebbségekért Díj
„A magyarságnak a kisebbségben, az 
anyaország határain túl is joga van a 
saját életéhez, joga van a nyelvéhez, ha-
gyományaihoz, kultúrájához” – mondta 
Schmitt Pál magyar köztársasági elnök 
szombaton Budapesten, mielőtt gratulált 
a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyar-
ságért Tagozatát elnyerő kitüntetettek-
nek. A díjat Répás Zsuzsanna, a nem-
zetpolitikai helyettes államtitkár adta át 
többek között a Cseh és Morvaországi 
Magyarok Szövetségének a csehorszá-
gi magyarok összefogása, az anyanyelv, 
a nemzeti hagyományok ápolása és a 
magyar nemzeti öntudat megtartása, fej-
lesztése területén végzett húszéves tevé-
kenységéért. A díjat a szervezet elnöke, 
Rákóczi Anna vette át. Minden kitünte-
tettnek gratulált az államfő is. 

(www.mno.hu)

Emlékezés
– Október 23-án az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc kitöré-
sére emlékeztünk. 
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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 istentisztelet idő-
pontja és helyszíne egyelőre ismeretlen. 
Kérjük kísérjék figyelemmel a hirdeté-
seket. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz


