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Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, 
hogy valamiképpen el ne sodródjunk. 

Zsid 2:1

Kedves Testvérek! 

Amikor ezt a levelet írták, még termé-
szetesen nem állt rendelkezésre könyv, 
vagy főleg elektronikus formában a 
Szentírás. Csak hallani lehetett Jézusról, 
és tegyük hozzá, ma is ez a leghitele-
sebb formája annak, ha valaki szeretné 
hallani, hogy a Jézussal való találkozás 
hogyan változtatta meg valakinek az 
életét. Istennek legyen hála, azonban 
ma már sokféleképpen lehet hallani, 
olvasni Krisztusról. Tehát marad a nem 
is olyan egyszerű kérdés, hallgatok-e 

ezekre? Mit is jelent nekem ez? Vagy 
mire akarok hallgatni? Ebben a kérdés-
ben a mai helyzet kísértetiesen hason-
lít az ősegyház helyzetére. Annyi féle 
tan és tanítás volt és van forgalomban, 
hogy nem is egyszerű köztük eligazod-
ni. Hogy hányféle vallás és hit kínálta a 
megoldást az élet kérdéseire, felsorolni 
is nehéz lenne. Ma pedig még bonyo-
lultabb a helyzet. Lehet olvasni, hallani 
mindenfélét. Ma már korántsem csak a 
keresztyén felekezetek hirdetik, hirdet-
hetik magukat, hanem minden vallás 
és felekezet szabadon. Kérdés, hogy 
én mire, kire hallgatok? És itt a szemé-

lyes felelősség jelentőségét egyszerűen 
nem lehet eltúlozni. Hallani hallhatok 
sokfélét, még talán érdekes is. De mire 
hallgatok, merre, ki után indulok? Csak 
rajtam múlik. Ezen a döntésen múlik az 
üdvösségem. Tudok-e, akarok-e nemet 
mondani, amikor kell, és igent, amikor 
arra van szükség? Ez saját erőből nem 
mindig megy, hiszen, ahogy már emlí-
tettem, rengeteg a kísértés. De Isten ad 
erőt és bölcsességet akkor is, amikor az 
emberi bölcsesség már csődöt mond, és 
nem elégséges a helyzet mérlegelésre, 
megítélésre.

Amikor olvastam az igét, eszembe jutott 
egy sokkal kézzelfoghatóbb magyarázat 
is, ami viszont sajnos sokkal szomorúbb 
is: hány elrontott életű emberben fogal-
mazódik meg a gondolat, hogy mi lett 
volna, ha hallgattam volna Krisztusra? 
Hiszen senki nem úgy indul neki, hogy 
én márpedig el fogom az életemet ron-
tani. De mégis. Sokszor, sokféleképpen 
sikolhat ki az élet. Az örvény mélyén 
felsejlik, hogy egyszer hallottam Arról, 
Akire hallgatva nem kerültem volna 
ide, de ekkor emberileg nézve már késő. 
Megtérni lehet még ekkor is, van lehe-
tőség egyfajta újrakezdésre. De meg 
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nem történtté tenni sokszor már sok min-
dent nem lehet, ami később megkeseríti 
az életet. Magunkra vonatkoztatva ez 
nagyon fontos üzenet, a gyermekekkel, 
gondjainkra bízottakkal kapcsolatban 
pedig nagyon fontos feladat, hogy felvá-
zoljuk nekik ezt az utat, annak minden 
nehézségével és szépségével együtt.
Advent van. Várunk valamit. Egészen 
pontosan a karácsonyt, Krisztus szüle-
tésének ünnepét. De erre a helyzetre is 
igaz mai igénk figyelmeztetése: Jézusra 
hallgatni. Mert az adventnek, a kará-
csonynak csak akkor és csak úgy lehet 
értelme, ha hallgatunk Arra, Akit vá-
runk. A város, bármerre is megyek, min-
denütt gyönyörűen fel van díszítve. De 
ez vajon minek szól? A fogyasztásnak, 
a testi készülődésnek, vagy Krisztus 
megszületése várásának? Tisztázandó 
kérdés ez, és leginkább, amikor nézzük 
ezeket a gyönyörű fényeket, akkor ezen 
el kell gondolkodni. Számomra mit je-
lent? Nekem mit mutat? Akármennyire 
is furcsa, ekkor még jobban kell figyelni 
Krisztusra, hogy legyen ennek az ün-
nepnek igazi eredménye. Talán egy ki-
csit túlterheltté vált ez az ünnep, és az 
advent is. Túlterheltté, mert sok család 
csak ekkor tud találkozni. Igen, ezek a 

találkozások áldottak. Hiszen olyan em-
berekkel találkozhatunk, akikkel egyéb-
ként ritkán, és még ha a kapcsolattartás 
ma már nagyságrendekkel könnyebb 
is, mint volt, de egy testvéri ölelés, egy 
meghitt személyes beszélgetés, az min-
dennél többet érhet. De még ezek a na-
gyon komoly értékek sem sötétíthetik 
el ennek az ünnepnek az igazi üzenetét: 
Isten az Ő Egyszülött Fiát küldte el az 
én, személyesen az én üdvözítésemre! 
Nincs az az áldott dolog, ami ezt elho-
mályosíthatja. Nincs az az ajándék, ami 
ezt felülmúlhatja. Még ha szeretné is.
Jézusra kell hallgatni, ezt már tudjuk a 
mai igéből. És azt is, hogy olyan sok 
minden szeretné elhallgattatni. De még-
is mik azok a főbb veszélyek, melyek-
kel számolni kell? Szerintem elsősorban 
saját magam. Elsősorban az, amikor el 
kell saját magamat, vágyaimat ahhoz 
hallgattatni, hogy Krisztusra tudjak 
hallgatni. Milyen nehéz is ez! Mennyire 
könnyebb magamat előtérbe helyezni, 
mint Krisztusra figyelni. De ez sajnos 
magában hordozza a bukás biztos re-
ceptjét. Itt van a karácsony nemsokára. 
Az ajándékozás ünnepe. 
Merjük kérni Istentől azt az ajándékot, 
hogy tudjunk még jobban Krisztusra 
figyelni, hogy el ne bukjunk! Ennek az 
ajándéknak pénzben kifejezhető értéke 
nincs, nem is lehet, mégis mindennél 
drágább. Ezen múlik, hogy milyen éle-
tet fogok élni, de ami még ennél is fon-
tosabb, ezen múlik üdvösségem.

Ámen!

(Elhangzott 2010. december 5-én.)
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„ISTEN SZEME”, 
avagy Gondolatok 

egy körlevél margójára

Lehet, hogy kedves Olvasónk is meg-
kapta ezt az interneten terjedő, nem 
éppen ékes magyarsággal megírt (for-
dított) körlevelet. Ez a „lánclevél” ab-
ban tér el a többitől, hogy a maga szint-

jén a hitet – a címzettek Istenbe vetett 
hitét is említi. Valószínűleg ez késztette 
Vámos Béla felsőpatonyi (Szlovákia) re-
formátus lelkészt is arra, hogy tollat ra-
gadjon és elemezze a négy powerpointos 
„szlájdból” álló írást. Végre egy lelkészi 
vélemény! De ne szaporítsuk a szót – 
következzen először a körlevél, majd a 
kritika...

Tisztelt „ISTEN SZEME” prezentáció 
feladója, Továbbküldők és Olvasók!

A legkevésbé sem áll szándékomban 
senkit, főleg az e-mail feladóját meg-
bántani – hiszen az űrteleszkóp által 
megörökített kép valóban gyönyö-
rű – ugyanakkor nem árt pár dol-
got következetesen végiggondolni az 
ilyen e-mailekkel és legfőképpen azok 
továbbadásával kapcsolatban. Főleg 
azoknak, akik magukat keresztyén-
nek nevezik. Rengeteg ilyen és ehhez 
hasonló e-mail kering a neten és elő-

fordul, hogy sokan gondolkodás nélkül 
adják tovább az ilyen „kis csomagokat” 
(képet, szöveget, stb.). Azt leszámítva, 
hogy sok hibával íródott az „Isten sze-
me” rövid prezentáció és nyilvánvalóan 
azért készült, hogy hasson az emberre 
a kép és a kép köré írt szöveg, egyút-
tal egy nagy New Age-es zagyvalék is, 
aminek Isten biztosan nem örül. Mi, 
Bibliát olvasó és ismerő emberek hisz-
szük, hogy Isten teremtette az eget és a 
földet, de nem hisszük, hogy az ilyen 
képeknek különös jelentőséget kel-
lene tulajdonítanunk. (Mindemellett 

Ezt a nagyon ritka fotót a NASA készítette. Amiért ez nagyon kedves 
az, hogy ez az esemény 3000 évente történik. Ez a fotó már 

sok embernek okozott csodát. Ezt a fotót 
a NASA Hubble távcsövével készítették. 

Amit látsz, Úgy hívják „ISTEN SZEME“ 

Teljesít egy kívánságot... Valószínűleg 
az életben sok változást fogsz tapasztalni 

a napokban... Hiszel vagy nem! Ne tartsd meg 
ezt az e-mailt! Oszd meg ezt legalább 7 

emberrel. Küld tovább. Túl hitetlen lennél, ha ezt kitörölnéd. Küld tovább! 
A következő 60 másodpercben ne tégy semmit csak nézz! Küld el ezt a fotót 

barátaidnak, és lásd mi történik. Ne szakítsd meg a láncot!!!
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csodáljuk Istent ezért a lenyűgöző alko-
tásáért is!) Legfőképpen pedig azt nem 
hisszük, hogy bármiféle szerencsét is 
hozhatnának, mert abban sem hiszünk, 
hogy egyáltalán létezik olyan, hogy 
szerencse. A fogalom létezik, hiszen 
sokan használják, viszont igazán nem 
jelent semmit. Babonát és Isten-elle-
nességet jelent, hiszen aki a szerencsé-
ben hisz, az tulajdonképpen azt mond-
ja, hogy a véletlenek összjátéka során 
valami magától úgy alakult, hogy az 
valakire nézve kedvező hatással bírjon. 
A Biblia ellentétben azt hirdeti, hogy 
véletlenek, így szerencse sincsen, ha-
nem minden Isten tudtával, és végső so-
ron az akaratából történik (amit szintén 
nem szabad felületesen értelmezni, mert 
akkor sok hamis következtetésre jut el 
az ember. Így születnek pl. a bugyuta és 
durva elgondolások, hogy: Isten akarja 
a háborút és sok gyerek halálát.) Na, de 
vissza az e-mailhez!
Az egyébként gyönyörű űrbéli kép tény-
leg Isten csodája, de nem nagyobb cso-
da, mint a gravitáció vagy a napfény, 
ivóvíz, stb. Különösen nem teljesít kí-
vánságokat! – amint az a körítésben sze-
repel! Mert egy csillagokból, anyagok-
ból, elemekből összeállt távoli halmaz 
nincs kapcsolatban az ember vágya-
ival! Nem a csillagok és csillagképek 
határozzák meg az ember vágyainak 
beteljesülését, életét, holnapját, ha-
nem az Isten határozza meg a csilla-
gokat, azok számát, stb. – és ez óriási 
különbség!  Ezért ha az életünkben az 
e-mail elolvasása után sok változást 
fogunk tapasztalni, akkor az nem azért 
van, mert a számítógépemen megláttam 

egy szép és különleges, de irtózatos tá-
volságokban lévő csillaghalmazról egy 
képet egy körbeküldött e-mail-ben, ha-
nem azért, mert én döntök, mozgok, jö-
vök-megyek, és minden, amit teszek, az 
változást eredményez. Sőt! Mi keresz-
tyének, a Biblia kijelentése alapján vég-
ső soron tudjuk, hogy alapjában véve 
minden attól változik pozitív vagy 
negatív irányban, hogy ismerjük-e 
az egy, igaz Istent, kapcsolatban va-
gyunk-e vele, illetve milyen ez a kap-
csolat. Ez befolyásolja a döntéseinket, 
az emberekkel való találkozásainkat, 
beszélgetéseinket. De pl. az Uránusznak 
semmi köze ahhoz, hogy én még szerel-
mes vagyok-e vagy sem, megbántok-e 
valakit vagy sem, kapok-e fizetéseme-
lést vagy kirúg a főnök, és így tovább. 
Természetesen a képnek lehet jelképes 
nevet adni, mint az itt szereplő „Isten 
szeme”, ugyanakkor ez csak egy kép, 
az Isten viszont Isten. Egy szuverén, 
emberektől független valóság, aki fö-
lötte áll mindennek. Isten Lélek, és akik 
imádják, szükség, hogy lélekben imád-
ják. Akik pedig valóban találkozni sze-
retnének vele, azok Jézus megismerése 
által találkozhatnak vele. 
Az e-mail írója javasolja a mail meg-
osztását legalább 7 emberrel. Miért 
pont héttel? Mert a hét a Bibliában 
az Isten szent száma? De jelenti az 
azt, hogy szerencséje lesz vagy boldog 
lesz tőle sok ember, ha én azzal a hetes 
számmal manipulálok és megpróbálom 
az e-mailt vallásos köntösbe öltöztetni? 
Nem. 
Azt is írja, hogy túl hitetlen lennék, ha 
kitörölném... Mire nézve lennék hitet-
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len? Olyan szempontból minden bi-
zonnyal az lennék, hogy nem hiszek az 
efféle szerencse e-mailekben. De mi a 
hit? A hitet nem a nagysága, hanem 
a tárgya határozza meg. Olyan, hogy 
hit önmagában semmit sem ér! Tudnom 
kell, hogy amikor azt mondom, hogy 
hiszek, nagyon vagy kevésbé hívő va-
gyok, akkor mi az, amiben hiszek, ki 
az, akinek hiszek. Mert lehet valaki na-
gyon hívő úgy is, hogy az ufókban hisz. 
Tehát ilyen szempontból szelíd lelki fe-
nyegetést gyakorolni valakire lelkileg, 
hogy: „ha ezt kitörölnéd, túl hitetlen 
lennél”, egyrészt teljesen érthetetlen, 
másrészt itt a kérdés: mire nézve lenne 
hitetlen, aki azt kitörölné? Mi baja szár-
mazhatna belőle, ha nem hisz egy Isten 
előtt utálatos szövegnek?
Érdemes választ adni másrészt arra a 
kérdésre, hogy miért nem fordítanak 
sokan az Isten írott szavára, a Bib-
liára fele ennyi figyelmet, mint egy 
kozmoszbéli képződményre? Valóban 
közelebb kerül-e az ember azáltal az 
Istenhez, hogy ilyen képet néz kötele-
zően egy percig? Mert ha igen, nézzük! 
Mindnyájan mások vagyunk, különbö-
zőek. Van, aki azért kezd el őszintén ér-
deklődni az iránt, hogy ki is az az Isten, 
hogy egy szép, nyári este egyszerűen 
„belebolondul” az ég látványába, de a 
tapasztalat az, hogy a legtöbb ember 
nem így jut élő hitre. Pál apostol mond-
ja a Zsidókhoz írt levélben, hogy: „A 
hit pedig a remélt dolgokban való bi-
zalom és a nem látható dolgok létéről 
való meggyőződés”. Ennek a hitnek az 
alapján nyertek Istentől bizonyságot a 
régiek.  Hit által értjük meg, hogy a vi-

lágot Isten szava alkotta... stb. Ennek az 
Istennek az ihletése nyomán készült el a 
Szentírás, amely elmondja azt is, hogy 
a mindent összemosó vallási sokszínű-
ség, a New Age, a babonaság, a jóslás, 
a jövendölés, stb., utálatosak az Isten 
előtt – és azt is, hogy Isten a bűnt nem 
hagyhatja büntetés nélkül. De az őszin-
te hozzá térőnek mindig kegyelmet ad. 
Ne félj hát, nem lesz semmi bajod, 
ha ezt és az ennél sokkal fenyegetőbb 
e-maileket nem küldöd tovább a ba-
rátaidnak, ismerőseidnek. Ha pedig 
valami olyan történik közben az életed-
ben, amiről azt mondod, hogy rossz, az 
nem azért volt, mert nem nyomtál le né-
hány gombot a számítógépeden. Az éle-
ted, a holnapod alakulása nem tud róla, 
hogy a kezed odanyúl-e a billentyűzet-
hez... Ha odanyúl, és a bőröd érinti a 
műanyag gombokat, az nem lesz hatás-
sal arra, hogy holnap elhagy-e a párod 
vagy sem, elveszíted-e az autókulcsodat 
vagy sem, elesel-e vagy sem... Viszont 
ha te ezt mégis, továbbra is másként 
gondolod, azok a gondolatok nem az 
Istentől lesznek, hanem a Sátántól, 
aki a világosság angyalának adja ki 
magát, hogy sokakat megtévesszen. 
Aki embergyilkos volt kezdettől fogva 
– mondja a Szentírás... és folytatja: aki 
mint ordító oroszlán jár szerteszéjjel 
és lesi, hogy kit nyelhet el... a babona, 
az ezotéria ezernyi enyhe és súlyosabb 
formájával. Ne hagyd magadat megté-
veszteni! Inkább „Higgy az Úr Jézus-
ban, és üdvözülsz...” (ApCsel 16,30b). 
Szeretettel! 

Vámos Béla, református lelkész
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Gyülekezetünk
életéből

Mivel már második éve  
rendezzük meg, részben 
gyülekezeti hagyomány-
nak is tekinthető. Az idén amolyan 
„nyitott ajtók  napjának”, vagy leg-
alábbis gyülekezeti hívogatónak 
szántuk a múlt heti Miklós napi ün-
nepséget, amelyre elsősorban kisgye-
rekes családokat vártunk. 

Miklósnapi ünnepség 
(beszámoló)

Idén gyülekezetünkben 2010. decem-
ber 4-én került sor a Miklósnapi ünnep-
ségre, melyre összesen kb. negyvenen 
gyűltünk össze. Ebből tizenkettő volt 
a gyermek – 3 hónapostól 5 évesig. 
A gyerekeket és szüleiket szépen fel-
díszített gyülekezeti terem várta. Gyü-
lekezetünk szorgalmas és lelkes tagjai 
sok finomsággal járultak hozzá az ün-
nepséghez. Az asztalok csak úgy ros-
kadoztak a csodaszép illatos és finom 
süteményektől, frissítőktől. Hogy a Mi-
kulásvárás vidámabban teljen, a szer-

vezők gyereksarokról is gondoskod-
tak, ahol sok-sok izgalmas játék várta 
a kicsiket. 
A gyerekek csalogató énekére – egy 
szétszórt krampusz felbukkanását kö-
vetően – répát majszoló rénszarvasa 
hátán hamarosan megérkezett a Mi-
kulás, aki a nagy ajándékosztásban úgy 
elfáradt, hogy útközben elaludt és ékte-
lenül horkolt. Még szerencse, hogy két 
huncut kísérője mindenben segítette. 
A gyerekek csendben és visszafogottan 
lapítottak, miközben szüleik vidáman 

Ui.: Sok mindent kapunk e-mailen, amit 
gyakran tovább is küldünk. Aki Jézus-
ban hisz, tegye meg, hogy leválasztja 
az ilyen e-mailekről az ezoterikus, is-

tentelen tartalmú dolgokat, szövegeket, 
mielőtt továbbadná. Legalább mi, ke-
resztyének figyeljünk oda arra, mit 
adunk tovább. 

...egy szétszórt krampusz felbukkanását 
követően – répát majszoló rénszarvasa 

hátán hamarosan megérkezett 
a Mikulás...

Az „Eye of God” eredeti kép, már amennyire egy űrben készült kép eredeti 
lehet. A Hubble által küldött információk alapján alkotott kép a Csiga-ködöt  

ábrázolja, amely a Földhöz legközelebbi planetáris köd – 450 fényévre 
van tőlünk. Közepében egy Napunkhoz hasonló csillag haldoklik, amely időnként 

igen erős napszél formájában hatalmas mennyiségű anyagot vet ki. 
(forrás: urbanlegends.hu)
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nevettek a Mikulás szórakozottságán 
(aki miután felébredt azt sem tudta Kal-
kuttában vagy Prágában jár-e éppen). 
Mikulás bácsi később összeszedte ma-
gát és hozzálátott a prágai jó gyerekek 
megajándékozásához. „Nagykönyvé-
ből” bölcsen és méltóságteljesen ol-
vasta a jó gyerekek nevét, dícséretre 
méltó tetteit, tulajdonságait, majd a 
dorgálásokat, sürgősen orvosolandó 
rossz tulajdonságokat. 
A gyerekek között voltak kiemelkedően 
bátrak, óvatosak, kis feleselők, viccesek 
és persze félénkek is. A bölcs Mikulás 
intette a gyerekeket – fogadjanak szót 
szüleiknek, legyenek segítőkészek, 
járjanak templomba, imádkozzanak, 
egyenek sok gyümölcsöt és zöldséget 
– ne csak csokival tömjék magukat (ne-
hogy úgy járjanak, mint szegény Gom-
bóc Artúr), járjanak időben lefeküdni, 

ne legyenek irigyek – osszák meg já-
tékaikat másokkal. A fáradt, pirosruhás 
bácsitól nagy tapssal, köszönettel és 
énekkel búcsúztak a gyerekek, de per-
sze az idén is készült csoportkép. 
Az ünnepség végén a gyerekek 
kiváncsian bontották ki csomagja-
ikat és sorra kóstolgatták a finom 
édességeket (persze egymásét is), har-
coltak a másik kezében lévő játékért, 
hangoskodva száguldoztak a beszél-
gető felnőttek közt... Ha ezt a Mikulás 
látta volna!... Remélhetőleg a gyerekek 
azért megfogadják a jótanácsokat és jö-
vőre sem fognak hiányozni a dicséretek 
a „Nagykönyvből”...
De mindenekelőtt azt reméljük, hogy 
nem volt hiába az igyekezet és a las-
san beinduló vasárnapi iskola továb-
bi látogatókkal gyarapodik.

-hbt-



Gyülekezetünk
életéből

– A mai (2010. december 
12.) gyülekezeti szeretet-
vendégségről lapunk kö-
vetkező számában olvashatnak rövid 
beszámolót.
– A karácsonyi időszakban az  
Üzenet korlátozott tartalommal fog 
megjelenni. Ezúton köszönjük olvasó-
ink megértését.

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 istentisztelet-
re  2011. január 22-én 14.00 órai  
kezdettel kerül sor. Cím: Radlická 8 
(„Krokodílos ház”). 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Adventi 
istentiszteleti rend

A negyedik adventi istentisztelet 
december 19-én, szokott időben 

17.00-tól lesz megtartva. 

A karácsonyi istentiszteleti rendet
 lapunk következő számaiban 

tesszük közzé. 

Az Üzenet 
szerkesztősége 
ezúton kíván 
minden 
olvasójának áldott 
adventi készülődést, 
áldást, békességet!


