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Kedves Testvérek!
A zsoltáros érdekes jelenséget ír le: Isten hívja az embereket. Ez az egyszerű
jelenség nagyon sok mögöttes jelenségre is utal.
Legelőször is jelzi, hogy a kommunikáció kétirányú. Mi szólhatunk Istenhez,
ami már önmagában is nem mindennapi
kiváltság. Szólhatunk ahhoz az Istenhez,
Aki pusztán szavával teremtette az eget
és a földet. Ennek a kiváltságnak csoda
mivoltával nem is vagyunk sokszor tisz-

hogy szólhassunk, de Isten mégis nagy
lehetőségeket rejtett el benne.
Nos, visszatérve Isten szavára: szándéka
mindig az építés. De az, hogy Isten szól,
még valamit jelent: azt, hogy Isten egy
élő Isten. Így szavam nem egy nem létező valamihez szól, hanem az abszolút
létezőhöz. Isten él, és ezzel a hittel kell
hozzá közelítenem. Isten éppen azért,
mert létezik, szól is.
A kérdés a válasz: én milyen választ
adok Isten hívására. Erre mindenkinek
magának kell megadni a választ, de a

A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig.
A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk,
nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar.
				
Zsolt 50,1-3

tában. Arról már nem is beszélve, hogy
ha Isten szavát azzal jellemeztem, hogy
képes volt teremteni, akkor sajnos az
emberi szót leginkább azzal lehet jellemezni, amivel tette ezt Pál apostol, hogy
a nyelvet nevezte a leggonoszabb testrésznek. Éppen ezért ebben az összefüggésben csodáról beszélhetünk. Hiszen
Istent azzal az eszközzel szólíthatjuk
meg, amivel talán az ember a legtöbb
gonoszságot képes véghezvinni. Isten a
bűnt nem viselheti, de a bűnös embert
szereti. Elválasztotta egymástól a kettőt.
A bűnös ember azt a csodát is tönkretette, hogy Isten nekünk adta a lehetőséget,

benne lévő lehetőséget nem szabad elhalasztani. Annál is inkább kevésbé, mert
ez a hívás ma még szelíd és gyengéd,
de ez nem lesz mindig így. Lesz idő,
amikor Isten szava ítéletre fogja hívni a
világot, és akkor ennek a hívásnak már
egészen más jelentése lesz. Ma azonban
még ez a hívás még megtérésre hív. És
ha ma igent mondunk, akkor a második
hívástól sem kell félni.
Isten napkelettől napnyugatig hívja az
embereket. És a hely ezúttal nagyon
fontos. Nem csak Jeruzsálemben, vagy
Izraelben hívja Isten a népet. Képesek
vagyunk-e így látni? Nem csak a mi

gyülekezetünket, egyházunkat szólítja
meg Isten, hanem mindenkit az egész
Földön. Egyszerre rémisztő és csodálatos. Rémisztő, mert olyan nagy mennyiségről beszélünk, ami emberileg szinte
felfoghatatlan. És mégis csodálatos,
hogy ebben a hatalmas sokadalomban
engem is személy szerint szólít meg Isten, sőt ebben az irtózatos tömegben nekem is konkrét, fontos szerepet szán.
Érdekes gondolat az a pusztítás, ami
Istent kíséri. Ez a momentum teljesen
idegen Isten természetétől, hiszen Ő
úgy jellemezte magát Mózesnek, hogy
vagyok, aki vagyok. Ezzel az eredeti
nyelven nem mást mond, mint hogy ő
az abszolút létezés. Ebben a minőségében a pusztítás, a rombolás gondolata
teljesen idegen Isten természetétől. De
a pusztítás Istennél sosem lehet öncélú.
Hogy milyen természetű is Isten pusztítása, azt jól mutatja a történet, amikor
Jézus megtisztítja a templomot. Első
ránézésre durva tett volt, mégis, ha
megnézzük a szándékot, akkor már
megértjük: Jézus vissza akarta adni
eredeti céljának a templomot. Ehhez
először igen, pusztítani kell, de ebben
a pusztításban már benne van a megújulás csírája. Lerombolni a régit, felépíteni az újat, a jobbat. Leginkább így
lehet jellemezni Istent, és az Ő szavát
is. Nem célja a rombolás, mégis meg
kell tennie sokszor, hogy valami újat
hozhasson létre. Ma is ez a helyzet.
Azt gondoljuk sokszor, örökkévaló
az, amit építünk, az, amiben hiszünk.
És mégis. Örökkévaló nem lehet más,
csak az Isten. Gondoljunk bele, hány
ezer éve íródott ez a zsoltár. És ma

is ugyanaz a szándéka és a természete
Istennek: hív bennünket, szólít minket.
Erre válaszolni kell. Igaz, nem egyszerű. Könnyebb Isten hívása elől elbújni,
mint tette ezt Ádám és Éva. Könnyebb
elkerülni a Vele való találkozást. De ne
gondoljuk, hogy ez lenne a megoldás,
mert ez már akkor sem vezetett sehová. Isten ma is szólít, és semmivel nem
könnyebb erre megfelelő választ adni,
mint akkor. Hiszen Ádámnak és Évának
Isten szavát hallva nem kevesebbel kellett szembe nézni, mint hogy egy olyan
hang szólítja őket, ami mögött van Valaki, aki nemcsak kérdez, de tudja a választ is. Nem lehet ma sem erre olyan
választ adni, ami nem arra utalna, hogy
elfogadnám Istent.
Ámen!
(Elhangzott 2011. május 22-én.)
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Egy pár kérdés...
Próbáltunk kevésbé feltűnő címet
választani ennek a cikknek... ...azért,
hogy az újságot csak éppen hogy „átkukkantók” szeme ne akadjon meg
rajta.
Pedig a cikk indíttatása nagyon komoly.
Sokkal inkább illene hozzá a „Quo
vadis Üzenet?”, vagy éppen az aktuális AVON reklám által sugallt „Te miért
nem olvasol?” címek egyike.
A lényeg a lényeg – itt az idő, hogy egy
kis felmérést készítsünk arról, olvassa-e
egyáltalán valaki újságunkat, vagy csupán a heti, egyetlen gomb leütésével eltávolítandó „SPAM” (szemét) része.
Őszinték leszünk: nem kis munka, szervezés áll amögött, hogy az újság hetente
megjelenik. Mivel olyan emberek szerkesztik, akik szeretik a „dolgokat” bármikor és bármilyen körülmények között csinosítgatni, az Üzenet idővel
„kicsit” több is lett, mint aminek anno
eredetileg keszült (előző heti igehirdetés leközlése).
Tulajdonképpen már régóta foglalkoztat bennünket a kérdés, vajon hányan
olvassák lapunkat, és van-e értelme a
cikkeknek, beszámolóknak, programajánlatoknak, gondolatoknak? Vagy
tényleg csak egy amolyan krónika ez
csupán és nem érdemes „túltárgyalni”,
nincs értelme tovább tervezgetni, fejlesztgetni? Pedig jövő ugyancsak lenne:
hittel, imádkozással és összefogással a
lap akár az egész prágai, csehországi
magyar közösség, vagy példát mutatva éppen az ismét szerveződni látszó
katolikusság közös lapja is lehetne.
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Az Üzenet jelenleg is az egyedüli
magyar hetilap Csehországban – ráadásul a szerkesztőség munkája teljesen
önkéntes. De amíg ez a jövőkép csak
azon a pár emberkén múlik, aki hetente
eddig is odatette magát az Ügyért, addig
az álmoknak nem sok értelme van – és
ezt a szerkesztőség már három és fél
éve érzi. Ezért megkérünk mindenkit,
aki megnyitotta a lapot és belelolvasott
ebbe a cikkbe is, hogy szánjon ránk öt
percet és töltse ki rövid kérdőívünket.
A kérdőívet is elrejtettük (ravaszak vagyunk ám) – eléréséhez egyetlen egyet
kell kattintani – az utolsó lap Kálvin-fejére. Hibaüzenet esetén töltse le az újság
PDF állományát merevlemezére és úgy
próbálkozzon tovább. Reménytelennek
tűnő esetben kérjük írjon szerkesztőségünknek: uzenet@reformata.cz. A kérdőív kitöltése természetesen anonim, és
az június 6-áig tölthető ki. A postai úton
terjesztett példányokhoz papíros kérdőíveket csatolunk és a nyomtatott kérdőíveket azok számára is elérhetővé tes�szük, akik azt az istentiszteleti alkalmat
követően szeretnék kitölteni. A kérdőív
gyülekezetünk gondnokától kérhető ki.
Végezetül, de egyáltalán nem utolsó
sorban (elvégre ez a legfontosabb) szeretnénk kérni mindenkit, aki érzi az Ügy
és az Üzenet fontosságát, hogy imádkozzon a szerkesztőségért. Imádkozzon
azért, hogy újuljunk, épüljünk ha meg
kell újulnunk és épülnünk kell – hig�gyünk és lássunk.
Ennek reményében, minden támogatást,
visszajelzést, kérdőívkitöltést őszintén
megköszönve, tisztelettel,
–az Üzenet szerkesztősége–

Gyülekezeti
Alkalmak

G y ü l e k e z e t ü nk
életéből

Istentisztelet (IT):
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Klimentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.)
Az IT idejére gyermekmegőrzést vállalunk (ugyanebben az épületben). Az
igény bejelentése szombat estig a +420723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora: június 12. (pünkösd)
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisztelet helyett; a következő bibliaóra időpontját és témáját lapunk következő
számaiban pontosítjuk.
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a
lelkésznél lehet.
Házi IT, házi úrvacsora, lelkigondozói
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével
egyeztetendő.
A lelkész elérhetőségei: Éles György,
cím: Třeboradická 45, Prága 8 –
Kobylisy, telefon: +420-776-387179,
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: kedden 18.30-tól,
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség
irodája, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen: A következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn: A következő istentiszteletre május 21-én 14.00 órai kezdettel kerül sor.
Cím: Radlická 8 („Krokodilos ház”)

– Gyülekezetünk tagjai
is részt vehetnek a Drezdában, június elején megrendezésre
kerülő Kirchentag egyházi napokon,
melyre szombaton, június 4-én szervez gyülekezetünk utat. Az érdeklődők
a gyülekezet lelkészénél vagy gondnokánál jelezhetik részvételi szándékukat.

Egyéb információ: www.reformata.cz

– Augusztus 15-21. között a Tahi Református Konferenciaközpontban kerül
megrendezésre a Tahi Egyházzenei
Hét. A hét programjában gyülekezeti
énektanulás, kóruséneklés, lelki alkalmak, kirándulás, vetélkedő egyaránt szerepelnek. A hét záró programja
vasárnap este a pócsmegyeri református
templomban lesz. További információk a gyülekezet gondnokától kérhetők.
Gyülekezetünk három éve képviselteti
magát ezen az alkalmon.

Programajánló
– A 2011. május 16-31. közt
megrendezésre kerülő Magyar Napok Kroměřížben elnevezésű rendezvénysorozat a magyar
kultúrát hivatott bemutatni, a magyarok
hagyományait, emlékeit, történelmét és
jelenét, de ezeken kívül teret ad a magyar
gasztronómiának, népművészeteknek is.
További info: www.dk-kromeriz.cz
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