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Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét: 
azok iránt, akik elestek keménységét, 

irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, 
mert különben te is kivágatsz.

Róm 11,22

Kedves Testvérek!

A két tulajdonság első ránézésre tűz és 
víz. Keménység és szeretet. Isten szere-
tetéről annyit lehetne szólni, hogy egy 
élet is kevés lenne annak számbavételé-
re, hogyan is bizonyította Isten a szere-
tetét az ember felé. Elég csak a Jn 3:16-
ra gondolni, hiszen az Ő Egyszülött Fiát 
adta értünk, mindazokért, akik hisznek 
Őbenne. De a mindennapi gondosko-

dás, gondviselés is megnyilvánulása az 
Ő szeretetének. De tényleg nem lenne 
elég még egy élet sem felsorolni mind-
azt, amivel Ő bizonyította nekünk sze-
retetét. És hogy legyen kézzel fogható 
jele is, nemsokára jön a karácsony. So-
kan úgy értelmezik, hogy az a szeretet 
ünnepe. Igaz, de hozzá kell tenni, hogy 
először Isten szeretetének az ünnepe. 
Mert igen áldottak a családi együttlétek, 
az ajándékozás, a rég nem látott roko-
nokkal, talán barátokkal való találkozás, 
de ha megfeledkezünk arról, hogy Isten 
szeretett minket először, akkor az egész 
súlyosan célt tévesztett, előbb utóbb ér-

telmét vesztett ünnep lesz. Persze talán 
a mai embernek elvont, nagyon elvont 
dologról van szó. Hiszen azt sokkal 
egyszerűbb érezni, ha mi emberek sze-
retjük egymást, mint azzal szembenéz-
ni, hogy valaki, aki tőlem sokkal hatal-
masabb, ráadásul nem is látható, szeret 
engem. Pedig ez az igazi csoda. Valaki 
szeret engem, aki nem csak nem látható, 
de akinek a törvénye ellen cselekszem 
születésemtől fogva. Az emberi szere-

tet csak ennek a gyengébb mása, noha 
sokkal egyszerűbb érezni, észrevenni. 
De sosem olyan önzetlen, sosem olyan 
tiszta, mint Istené, hiszen ezt bűnös ter-
mészetünk nem engedi meg. 
De mi a helyzet Isten keménységével? 
Lehet róla olvasni a Bibliában, ez tény. 
Hiszen Isten súlyosan kért számon dol-
gokat. De kin is? Ez a második kérdés 
a témával kapcsolatban. Legelsősorban 
a saját népén. Nem a pogányokon, akik 
talán nem is hallottak Őróla, hanem 
azokon, akiknek kötelessége lett vol-
na megtartani az Ő Törvényét. Jézus 
sem a samáriai asszony ellen vette elő 
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a korbácsot, hanem azok ellen, akik a 
templomot latrok barlangjává tették. 
Ószövetségi példát pedig Isten kemény-
ségére szintén lehetne hozni rengeteget. 
De mindig csak a saját népével. Ennek 
a keménységnek azonban nem az a jel-
lemzője, hogy Isten visszaélve hatalmá-
val sanyargatja az övéit, hanem hitüket 
akarja növelni, és még inkább magához 
vonni őket. Tehát nevelő, jobbító szán-
déka van, akárcsak egy atyai pofonnak, 
nem a bántalmazás a célja, sokkal in-
kább az észhez térítés, a jobb útra ve-
zetés. Így van ez még akkor is, ha az, 
akit az alkalmi sérelem ért másként lát-
ja, más véleménnyel van róla. Később 
általában ő is megérti a valódi okot.
Isten keménysége pedig először is az Ő 
Egyszülött Fián csattant. Sőt, ott csat-
tant csak igazán nagyot. Hiszen eddig, 
Jézus Krisztuson kívül még senkinek 
nem kellett azt mondani, „Én Istenem, 
Én Istenem miért hagytál el engem.” 
(Mk 15,34) Még ha úgy is érezzünk, de 
Jézus ígérete szerint velünk van minden 
napon a világ végezetéig. Ez pedig már 
elégséges ok arra, hogy elhiggyük, Isten 
nem velünk a legkeményebb, hanem Jé-
zussal volt az. 
A kettő, Isten keménységének és a sze-
retetének arányairól is szól a Biblia, 
sőt, maga Isten, méghozzá nem is akár 
hol, hanem a Tízparancsolatban. Ott azt 
ígéri, hogy büntet harmad és negyed 
íziglen, de irgalmasságot gyakorol ezer 
íziglen. Mekkora különbség, de egyúttal 
mekkora felelősség is! Nemrég ünnepel-
tük a reformációt. Jó néhány nemzedék-
nyi idő eltelt azóta, és életük, munkájuk 
áldását a mai napig érezzük. Életük, 

üzenetük ma is áldás. Voltak aztán ge-
nerációk, melyek lázadása, istentelen 
viselkedése beárnyékolta, megrontotta 
utódaik életét is. Persze ilyenkor is volt 
lehetőség a megtérésre, Isten ilyenkor is 
hívta az embereket.
Aztán a sorban itt vagyunk mi is. Ami-
kor szó esik arról, hogy milyen is a vi-
szony a következő generációkkal, akkor 
gondolunk-e erre az összefüggésre? 
Gondolunk-e arra, hogy Isten most a mi 
vállunkra helyezte annak a súlyát, hogy 
az Ő ismeretét átadjuk az utánunk jö-
vőknek? Sőt, annak a súlyát is, hogy a 
mi életünk után Ő ezer íziglen irgalmas-
ságot cselekedhessen és ne büntetnie 
kelljen. Mert a mi életünk lesz a példa, 
hogy járunk-e az Ő útján. A mi életünk 
lesz az alapja annak, hogy gyermeke-
ink is meglássák Őt. És ez nagyon is a 
mi dolgunk, küldetésünk, feladatunk, 
felelősségünk. Mert ha azt akarjuk, és 
miért ne akarnánk azt, hogy gyermeke-
ink osztályrésze Isten szeretete legyen 
és ne büntetése, akkor a mi életünknek 
kell előttük bizonyságtétellé lenni, hogy 
igen, mi ezt az utat választottuk, és ko-
molyan is vesszük. 

Ámen!
(Elhangzott 2010.november 21-én)
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Kedves Szülő, Nagyszülő,
kedves gyülekezeti tag, 
kedves érdeklődő!

A Prágai Református Missziós Gyülekezet szeretettel meghívja Önt, 
kedves családját, ismerőseit, ismerőseinek családját, gyermekeit 

a 2010. december 4-én, 17.00 órai kezdettel 

megrendezendő Miklósnapi ünnepségére. Az ünnepségre a gyülekezet 
Klimentská utcai (pontos cím: Klimentská 18, 3. emelet) 
gyülekezeti termében kerül sor (csengő: „Sál 3. patro”).

A gyerekek (névvel megjelölt) ajándékcsomagjait a szülők maguk biztosítják – 
– a gyülekezet kis vendéglátással járul hozzá az ünnepség megrendezéséhez.  

A Mikulás az idén is nagy érdeklődéssel várja „nagykönyvébe” a gyerekeknek 
szánt üzeneteket, dorgálásokat, dícséreteket és kéri, hogy a szülők ezeket 

a mikulasbacsi@reformata.cz címre írják meg – minél hamarabb.

  Ugyanakkor a Mikulás bácsi nagyra értékel minden 
  gyerekek által előadott versikét, dalocskát.

     Töltse velünk ezt a szombat estét, szerezzen örömöt gyermekeinek,  
 ismerőseinek, és ismerje meg jobban gyülekezetünket! 
     
     Szeretettel,
        az ünnepség szervezői

Miklósnapi 
ünnepség

Prágai Református Missziós Gyülekezet 



Gyülekezetünk
életéből

– Ismét megrendelhető a 
Kálvinista Szemle, Re-
formátus Újság ill. Szere-
tetnaptár a 2011-es évre, a gyülekezet 
gondnokánál december 4.-ig. 

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. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. emeleti gyülekezetei te-
rem.) 
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 istentiszte-
let helyett; a következő bibliaóra janu-
árban lesz, a téma ismét a Tízparancso-
lat – Mózes 2. könyve, 20. fejezet.
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 de-
cember 11-én 14 órakor kerül sor. Cím: 
Radlická 8 („Krokodílos ház”). Kérjük 
kísérjék figyelemmel a hirdetéseket. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Adventi 
istentiszteleti rend

A második adventi istentisztelet  
december 5-én, szokott időben 

17.00-tól lesz megtartva. 

Advent harmadik vasárnapján, 
december 12-én, az istentisztelet 

15.00 órától lesz megtartva. 
Gyülekezetünk ezt követően 

szeretetvendégséget szervez, 
melyre szeretettel hívja  

és várja gyülekezetünk tagjait, 
hetilapunk olvasóit, családjukkal, 
barátaikkal, ismerőseikkel együtt. 

A negyedik adventi istentisztelet 
december 19-én, szokott időben 

17.00-tól lesz megtartva. 

A karácsonyi istentiszteleti rendet la-
punk következő számaiban 

tesszük közzé. 


