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Kedves Testvérek!
A Zsidókhoz írott levél egy meglehetősen különös része az Újszövetségnek,
hiszen egy olyan gyülekezethez, a keresztyének olyan részéhez szól, akiknek
mindenkinél jobban kellene ismerni
Krisztust, mi több, Krisztus áldozatának
a jelentőségét. Azonban éppen Pál apostol a példa arra, hogy ez emberi erővel
nem megy, nem mehet. A hit nem emberi alkotás, nem ember műve, hanem
Isten ajándéka. Mert ha elég lenne a

kell megtérni. Pál apostol a hagyomány
által próbálja Krisztus áldozatának értelmét, célját bemutatni.
Az első kérdés az áldozat kérdése. Az
ószövetségi korban természetes volt,
hogy mindenki bemutatja az áldozatot.
Évszázadokon keresztül szállt az áldozati füst az ég felé. De értelme egyre
kevesebb lett. Kevesebb, mert lélek már
nem volt benne, megtérés már nem indította a népet az áldozat bemutatására,
csak a törvény és a hagyomány.
Most is egy ünnepre készülünk, és ez-

Akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel
ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket
a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek.
Zsid. 9,14
tárgyi tudás, elég lenne az írások megfelelő ismerete, akkor Pál apostol lett
volna valószínűleg a legelső keresztyén.
Kevés ember élt abban a korban, aki
jobban ismerte volna az Ószövetséget,
mint Pál apostol. Kevés ember volt járatosabb a tanításban, mint Pál, és kevés
ember volt, aki hitét buzgóbban gyakorolta volna. De ez kevés volt. Nagyon
kevés. Ebből még csak arra futotta,
hogy üldözze a keresztyéneket, és amíg
Krisztussal nem találkozott a damaszkuszi úton, addig nem is lehetett más.
A zsidó nép is ilyen, nekik a megtérés
egy kicsit máshonnan kezdődik, másból

zel kapcsolatban nagyon aktuális az
ige: számomra a karácsony hagyomány,
melynek megtartására ugyan törvény
nem kötelez, a hagyomány mégis előírja
számomra, vagy pedig a karácsony számomra is Krisztus születése? Mit teszek
ezért? Milyen lélekkel éltem végig az
adventet?
Pál apostol a szentéllyel példálózik. És
ma, a karácsonyra készülődve bizony
érdemes ezzel a szemmel egy kicsit végignézni az ünnepet. A szentély előtt
volt egy rész, a pogányok udvara. Ide
mindenki bemehetett, nem volt korlátozás. Igen, a karácsonynak van egy része,

ami mindenkié. A szépen feldíszített
utcák, a sülő gesztenye illata, az ajándékozás öröme, a készülődés, melyek
sokszor fáradságosak, de örömteliek
is, boldogsággal tölthet el mindenkit. A
szép havas táj látványa mindenkit gyönyörködtet, keresztyént, nem keresztyént egyaránt. Sőt, hit nélkül még ennél
is többet lehet kapni. Hiszen ezen kívül
ott vannak még a találkozások, sokszor
rég nem látott rokonokkal, barátokkal.
Ott van még a néhány plusz pihenőnap,
most nem erről az évről beszélek, de általában van az is. És ezek nem kevesek.
Egy elhajszolt embernek néhány nap
megállás, pihenés nem kevés. Lehet a
karácsonyt mint egy kellemes időszakot
felfogni, és már ebből is profitált az ember. De keveset, milyen keveset.
Ha beljebb megyünk az ünnepbe, eljuthatunk egy következő szintre, úgy, mint
amikor az ünnepre összegyűlt nép egy
jelentős része bement a templomba. Bement, és ott már halott is valamit. Karácsonykor el lehet menni a templomba,
mint ahogy sokan ezt meg is teszik. Egy
érdekes dolog már teológus koromban
is feltűnt nekem: karácsonykor, 24-én a
templom tele. Zsúfolásig. Persze a gyerekek szerepelnek, mindenki ott van.
Első nap délelőtt is tele van, hiszen úrvacsoraosztás van. Első nap délelőtt már
jelentős a fogyás, míg a 26. délutáni istentiszteletre már csak néhányan jönnek
el. Ezen a szinten felvetődik a kérdés:
engem mi hajt a templomba, az istentiszteletre? Csak a hagyomány, vagy pedig találkozni akarok Azzal, Akit Isten
értem is elküldött? Erre a kérdésre természetesen sem a lelkész, sem a család,
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senki, csak személy szerint én kereshetem és találhatom meg a választ. Céljaimat, valódi szándékaimat csak én ismerhetem és az Isten. Leginkább Isten.
Ő tudja, látja, mit miért teszek, és a végkifejlet mi lesz. De a kérdés nagyon is
aktuális, hiszen 25-én úrvacsora is van,
és a szereztetési igében meg van írva,
hogy csak megfelelően szabad venni a
kenyeret és a bort, mert ha nem, az nem
használ, hanem árt.
És aztán a pap bemegy évente egyszer
a szentek szentjébe. Ez már igazán kevesek, egészen pontosan egy ember kiváltsága. Csak egy ember tehette meg
egészen a golgotai kereszt áldozatáig,
mert akkor a szentély vastag kárpitja,
mely elzárta a külvilágtól, kettéhasadt,
és már bárki bemehetett. És ezt szimbolikus értelemben is szabad érteni. Én is
bemehetek a legbelső részébe az ünnepnek. Én is eljuthatok egy olyan bensőséges részre, ami csak keveseknek adatik
meg. Itt a főpapnak le kellett vennie a
díszes ruháját, és egy fehér ruhát kellett
magára vennie. Isten előtt, amikor már
erre a szintre eljutottunk, mindegy kik
vagyunk. Egyformák vagyunk, mert
egyformán meg kell értenünk az ünnep
valódi lényegét, ami sokkal több, mint
ami az előző két szinten volt. Isten Fia
értem is megszületett ezen a napon, személy szerint értem. Nem csak másért,
nem valami közvetítő által, értem.
A karácsonyi történetnek van egy mozzanata, mely egy kicsit mellékesnek tűnik, mégis sok mindent megmagyaráz.
A napkeleti bölcseknek más úton kellett
visszatérniük hazájukba, mint amelyen
(folytatás az 5. oldalon)

„Miért hirdessük
az Evangéliumot
a gyermekek között?”
CSALÁDI DÉLUTÁN
A „Soli Deo Gloria” címmel Kassán,
2010. szeptember 18-19. között megrendezett
gyerekmissziós konferencia és szakmai nap
rendezvény előadásai nyomán
Prága, 2011. Január 15.
17.00

3

Fontos-e, hogy gyermekeink hitben nevelkedjenek?
Szükséges-e, hogy gyermekeink halljanak az evangéliumról? Lehetséges-e, hogy gyermekeink megértsék az evangéliumot? Melyik kor a legalkalmasabb arra, hogy a gyerekek halljanak az evangéliumról és arról, mi Isten akarata?
Mit vár Isten a szülőktől, keresztszülőktől?

Kedves Szülő/Nagyszülő/Dédszülő!
Kedves jövendőbeli Szülő!
Ha a fenti kérdések közül legalább az egyiket föltette már magának, akkor
ez a rendezvény minden bizonnyal Önnek is szól! A nagyjából másfél órás
alkalom keretén belül két nagyon tartalmas, a Vasárnapi Iskola Szövetség
(www.visz.org) munkatársai által tartott előadást fogunk vetíteni:
„Miért hirdessük az evangéliumot a gyermekeknek?”
(előadó: Draskóczy Gábor)
„A család és a gyülekezet felelőssége a gyermekek felé”
(előadó: Kertészné Iványi Ágnes)

Amennyiben szeretne részt venni a rendezvényen, kérjük jelezze azt szerkesztőségünknek, mivel a vetítés helyszíne a létszámtól függően lesz meghatározva. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
				
Tisztelettel,
				
		
a családi est szervezői,
					
a Prágai Magyar Református
						
Missziós Gyülekezet
„...hiszen ha egy gyerek jól produkál az iskolában, jók a
bizonyítványai, jól dobja a labdát a kosárra, vagy jól focizik,
balettozik, énekel, zongorázik, akkor a szakemberek nem ugrálnak és nem mondják, hogy van itt egy gyerek, aki a halál
felé menetel. Nekünk hívő embereknek az a különleges felelősségünk, hogy ezzel a szakterülettel foglalkozzunk kiemelten – azzal, amit a világ szakemberei észre sem vesznek.”
					
(idézet az egyik előadásból)
4

jöttek. Ennek az okát tudjuk, Isten nem
akarta, hogy Egyszülött Fia Heródes áldozata legyen, ezért üzent angyalával a
napkeleti bölcseknek, hogy kerüljék el
Heródest. De ezt a figyelmeztetést szabad szimbolikusan is értelmezni: nem
térhetek úgy vissza, ugyanazon az úton

melyen odafelé mentem.
Így készüljünk a karácsonyra, a találkozásokra, az úrvacsorára, hogy mindegyikből a legtöbbet kapjuk lelkileg.
Ámen!
(Elhangzott 2010. december 19-én.)

Kányádi Sándor:
Csendes pohárköszöntő újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!
(1956)
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Gyülekezeti
Alkalmak

Gyülekezetünk
életéből

Istentisztelet (IT):
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Klimentská 18, 3. em. gyülekezetei terem.)
Az IT idejére gyermekmegőrzést vállalunk (ugyanebben az épületben). Az
igény bejelentése szombat estig a +420723-960913 telefonszámon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisztelet helyett; a következő bibliaóra január
23-án lesz, a téma ismét a Tízparancsolat: az 5 – 10. parancsolat.
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a
lelkipásztornál lehet.
Házi IT, házi úrvacsora, lelkigondozói
beszélgetés: a gyülekezet lelkipásztorával egyeztetendő.
A lelkipásztor elérhetőségei: Éles
György, cím: Třeboradická 45, Prága 8
– Kobylisy, telefon: +420-776-387179,
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: szerdánként 18.30tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)
Pilzen, Teplice: A következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn: A következő istentiszteletre 2011. január 22-én 14.00 órai
kezdettel kerül sor. Cím: Radlická 8
(„Krokodílos ház”).

– A következő és idén
az első presbiteri gyűlésre
január
9-én,
az istentisztelet után kerül sor.
Az összes presbitertestvér részvétele nagyon fontos.
– Kérjük azokat a testvéreket, akik
Szeretetnaptárat rendeltek, hogy vegyék azt át gyülekezetünk gondnokánál.
Gyülekezetünk tagjai az elmúlt évivel
azonos mennyiségben rendeltek Kálvinista Szemlét és Református Újságot.
– Kérjük olvasóinkat, hogy minél szélesebb körben terjesszék a január 15-én
megtartandó, az Üzenet hasábjain is
hirdetett Családi délután hírét. E célból
hetilapunk hirdetést tartalmazó belső
(különálló) lapja is bátran felhasználható. Az alkalmat a gyülekezet nem csak
családosokoknak szánja – a kassai
gyerekmissziós konferencián elhangzott, vetítendő előadások hasznos lelki
táplálékként szolgálhatnak mindenki
számára.
– Szeretettel felhívjuk Olvasóink figyelmét a házi istentiszteletek, házi úrvacsoraosztás, lelkigondozói beszélgetés
igénylésének lehetőségére. Az alkalmakat a gyülekezet lelkipásztorával
kell egyeztetni. Ezt a lehetőséget ezentúl az Üzenet „Gyülekezeti alkalmak”
részében is fel fogjuk tüntetni.

Egyéb információ: www.reformata.cz
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