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„...mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek...”
Kol 3,6-7

Kedves Testvérek!

Amikor elolvastam a mai igét, és a hoz-
zá tartozó magyarázatot a Bibliaolvasó 
Kalauzból, akkor gyermekkorom ked-
venc rajzfilmje jutott az eszembe – a 
Mézga-trilógia. Ennek egészen ponto-
san az a része, amikor Mézga Aladár 
elrepül egy olyan bolygóra, ahol csak 
két dimenzió létezik, sőt maga a boly-
gó is lapos. Szemléli az ottani életet, 
majd felfigyel egy tudósra, akit üldöz-
nek, mert nem fogadja el a társadalom 

„egysíkú” rendjét és többet feltételez. 
Üldözik, mire Aladár elhatározza, hogy 
megmenti, feltereli egy papírlapra (ne 
feledjük, csak két kiterjedés van), és az 
űrhajón átalakítja háromdimenzióssá. A 
tudós ezt nem tudja elviselni és követeli, 
hogy változtassa vissza. 
Lehet mondani, hogy ez egy mese, de 
mégis azért hoztam példának, mert na-
gyon érzékletesen mutatja be ez ember 
gondolkodását, annak határait, és azt, 
hogy milyennek is kellene lennie. Új 
dimenziót bevezetni nem is olyan egy-
szerű, mert ahhoz a teljes addigi érték-
rendet át kell értelmezni, meg kell vál-
toztatni az addigi gondolkodás menetét. 
Sőt, az új dimenziót az új értékek kiszá-

mításánál már figyelembe kell venni. És 
persze minél több a dimenzió, a számí-
tás annál bonyolultabb, még akkor is, ha 
nem egy teljesen olyan dimenzióról van 
szó, ami teljességgel felette áll az embe-
rileg érthetőnek. Ha ebből a szemszög-
ből nézzük, nem volt könnyű Kolossé 
lakóinak, de a kor többi emberének sem 
elfogadni azt a tényt, hogy nem csak a 
földi lét létezik, hanem valami több is. 
A római és görög „vallás” ugyanis nem 
egészen az volt, amit ma vallásnak, 
és főleg nem, amit hitnek nevezünk.  

Az akkori vallás nem volt más, mint 
mondák gyűjteménye. Inkább arról volt 
szó, hogy az ember, érezvén a hiányt, 
inkább alkotott magának a maga képére 
isteneket, mintsem annak az elfogadása 
lett volna, hogy Isten a maga képére al-
kotta meg az embert. Mondhatni, olyan 
silány utánzata volt ez az igazi Istennek, 
amilyen az embertől csak telik. És az 
ebből következő életszemlélet is em-
beri volt a javából: élj a mának (carpe 
diem). Távlat, reménység nélkül persze 
nem marad más, mint a ma. Aminek vi-
szont egyszer vége van. Ahhoz, hogy az 
ember továbblásson már az Igaz Istenre 
van szükség és arra a hitre, amit Ő aján-
dékoz. Nem csak a ma van, nem csak a 
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test van. Ma is az újdonság erejével hat 
ez – el lehet képzelni, milyen újdonság 
volt ez akkor, amikor semmi mást nem 
lehetet hallani, mint a fent leírt kultu-
szokat. 
Isten haragja – óriási teológiai kérdés, 
mindig is az volt, és mint olyan sok 
mindent jelenlegi gondolatrendszerünk-
ben, nem is nagyon értjük. Ha jobban 
megnézzük a Bibliát, ugyan számtalan-
szor lobbant fel benne Isten haragja, ne 
feledjük, sosem magától, de annak nem 
a pusztítás, hanem valami megújítása, 
megerősítése volt a célja. Ahogy Isten 
megteremtette a világot, úgy el is pusz-
títhatta volna, de nem tette, bár oly sok-
szor feltámadt ellene éppen legkedve-
sebb teremtménye, az ember. De ennek 
a haragnak a legfőbb célja mégis a ne-
velés. Ez is egy olyan különbség, amely 
emberi ésszel, földhöz ragadt logikával 
meg nem fogható és nem érthető. És bi-
zonyíték arra, hogy a Biblia Istene nem 
lehet emberi gondolat teremtménye, 
mert nem annak gondolkodása alapján 
cselekszik. Ez persze az embert meg is 
zavarja néha, lásd Jónás történetét. 
Olykor-olykor felvetődik a keresztyén 
gőg kérdése. Igen vannak közösségek, 
vannak egyének, akik úgy gondolják, 
többek attól, hogy keresztyének. Nos, 
ez így is van. Hiszen a fentiekben már 
említésre került az a bizonyos plusz 
egy dimenzió. Mennyivel is többek va-
gyunk, ha azt vesszük, hogy nekünk a 
távlat nem egy kb. 80 esztendős földi 
pályafutás, hanem az örökké való lét! A 
kettőben rejlő lehetőségek egyszerűen 
össze sem hasonlíthatóak! De ez még 
nem lehet ok a gőgre, sőt, éppen ellenke-

zőleg. Buzdítás a szolgálatra, arra, hogy 
másoknak is bemutassam: neked is van 
a földit messze meghaladó reménysé-
ged. Azt is meg kell érteni, hogy ennek 
az elfogadása éppen úgy nem könnyű a 
másiknak sokszor, mint ahogy nekem 
sem volt könnyű. A másik helyzetének 
a megértése sokkal könnyebb, ha az em-
ber visszaemlékezik arra, milyen is volt, 
amikor még ő maga sem hitt. Érdekes: 
ahhoz, hogy a másikat Krisztushoz ve-
zessem, sokszor azon keresztül vezet 
az út, hogy visszaemlékezzek a saját 
nyomorult állapotomra. Ezt eltagadni 
nem lehet, és nem is kell. Isten és az Ő 
szeretete mélységekből ment ki embere-
ket, sokszor olyan mélységekből, ahon-
nan emberileg nincs is menekvés. Ez a 
szabadítás is sokszor más, mint amit az 
emberi gondolat elvárna. De éppen ez a 
lényeg: a teljes szabadítás ott kezdődik, 
ahol az emberi logika véget ér. Ha visz-
szaemlékszünk a régi énünkre, bizony 
szégyen kell, hogy elfogjon minket. 
Miért is, hiszen most sem vagyunk job-
bak, mert a bűn bizony ma is ott van az 
ajtónk előtt, és néha be is szökik. A vál-
tozás azonban érezhető: ma már tudjuk, 
hogy van bűn, bennünk is. Ezt a szomorú 
tényt korábban próbáltuk elfedni, meg-
másítani. De nem lehet. A helyzet ma is 
csak annyiban lett más, hogy mindezzel 
tisztában vagyunk. Ha pedig tisztában 
vagyunk vele, hogy van, akkor tudunk 
is ellene tenni. A veszély mindig addig 
veszély igazán, amíg nem azonosítjuk. 
Ha viszont már felfedtük a létét, akkor, 
ha a létezésén nem is tudunk változtatni, 
mégis már ott van a gondolatainkban, 
és igyekszünk rá odafigyelni. Jézus jól 
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ismert missziói parancsában azt adta 
utasításba, hogy menjetek és tegyetek 
tanítványokká minden népeket. Ennek a 
parancsnak a teljesítéséhez azonban ne-
künk magunknak kell először tanítvány-
nyá válni. Tudni, elfogadni, hogy miért 
is haragszik az Isten, és megtalálni elő-
ször is magamban az okot, és odavinni 
Isten elé, hogy segítsen rajta. A megté-
rés természetesen hatalmas vízválasztó 

az életben. Ennek ellenére sem szabad 
megfeledkezni a régi emberről, mert az 
nem halt meg, csak egy kicsit a háttérbe 
vonult.
Kérjük Istent, hogy ne engedjen feled-
ni, és mégis tegyen késszé minket arra, 
hogy lehessünk igaz bizonyságtevői, és 
másnak is tudjuk vinni az örömhírt.  

Ámen!
(Elhangzott 2011. október 16-án.) 

Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Érdeklődők!

„Magyarország útjára indította a külhoni magyarságot megszólító kezdeményezé-
sét, a Nemzeti Regisztert (NR), amely 2011. október 17-étől honlap formájában 
elérhető. Megalkotásának célja az, hogy közvetlenül lehessen kapcsolatba lépni a 
világ számos pontján élő valamennyi magyarral. Ez a honlap hasznos információ-
kat tartalmaz a magyarság közéleti kérdéseiről, illetve fórumot teremt az egymástól 
távol élő magyar közösségek számára a párbeszédre. Ennek érdekében számos le-
hetőség áll rendelkezésre ahhoz, hogy egy folyamatosan frissülő, élő rendszer mű-
ködhessen. A nyugati diaszpóra szervezetek megoszthatják egymással és az oldalra 
látogatókkal az általuk szervezett programokat, beszámolókat, illetve képet és vide-
ót is feltölthetnek. A NR a magyarság azon tagjaira is számít, akik már kevésbé be-
szélik a magyar nyelvet. A honlap ezért a magyar mellett angol nyelven is elérhető.  
Látogasson el Ön is a www.nemzetiregiszter.hu, ill. www.hungarianregister.com  
internetes címekre, és legyen részese a magyarság új találkozóhelyének!

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,
Nemzetpolitikai Államtitkárság”

Kérem, szíveskedjen a fenti felhívást megismertetni az Ön által vezetett szervezet tag-
jaival is, hogy minél több érdeklődő tudomást szerezhessen erről az új lehetőségről.  
A Nemzeti Regiszteren keresztül nem csak Önök szerezhetnek információkat  
Magyarországról és a határokon kívül élő magyar közösségekről, de az lehetőséget 
biztosít arra is, hogy azon a csehországi magyar szervezetek is megosszák az itteni 
magyarságot érintő eseményeket, híreket, esetleges kéréseket és kérdéseket.
Konkrét kérdéseiket az info@nemzetiregiszter.hu  e-mail címen fogadják.
Együttműködését előre is köszönve,tisztelettel:

Kelemen Gertrud, tanácsos, A MK Nagykövetsége, Prága
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A Prágai Magyar Intézet
a  Prágai Magyar Református Missziói Gyülekezet

tisztelettel meghívja Önt és családját

Berkesi Sándor 
Liszt-díjas karnagy, főiskolai docens, 

egyházkerületi és kollégiumi zeneigazgató (Debrecen)

Magyar fantázia, avagy 
Liszt Ferenc virtuozitása 

magyar műveiben

című előadására, melyre csaknem napra pontosan 
a mester születésének 200. évfordulóján, 

2011. október 24-én, 19.00 órai kezdettel
 

kerül sor a Magyar Intézet nagytermében. 
(Prága 1, Rytířská 25-27.)



„...MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 

Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony. 

Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség...”

Márai Sándor: Mennyből az angyal (részlet)
New York, 1956

Gloria Victis!

Dicsőség 
a legyőzötteknek!
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Felelős szerkesztők: Éles György, Dienes Kornélia, Hlavács Pál.

Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására bármilyen segítséget örömmel elfogadunk.
E-mail (hetilap rendelések - heti egyszeri küldés elektronikus formában): uzenet@reformata.cz
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját és témáját lapunk következő 
számaiban pontosítjuk.  
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen. A következő foglalkozá-
sok témája a lap alján olvasható. 
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 hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre no-
vember 9-én 17.00 órai kezdettel ke-
rül sor. Cím: Radlická 8. („Krokodilos 
ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– 2011-ben Liszt Ferenc 
születésének 200. évfor-
dulójára emlékezünk. Október 24-én 
kerül sor a gyülekezetünk és a Prágai 
Magyar Intézet által közösen szerve-
zett 2. előadásra, melyen Berkesi Sán-
dor Liszt-díjas karnagy  mutatja be 
Liszt Ferenc munkásságát, magyar-
sághoz való viszonyát és annak hatá-
sát a mester műveire. Az előadás este 
7 órától az Intézet nagytermében lesz 
megtartva. (A meghívó lapunk belső ol-
dalán talalható.) A cseh hallgatóság szá-
mára szimultán tolmács biztosítva lesz. 
Szintén ezen a napon, délután 5 órától 
Berkesi tanár úr a gyermekek részé-
re is tart egy előadást, melynek címe  
Dalos magyar történelem. 
Mindkét rendezvényre szeretettel hív  
és vár minden kedves érdeklődőt  
a rendezőség. 

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-
zások témái:

Október 30:
(4.) Ábrahám és Lót (1Mózes 10-11.)
November 6:
(5.) Izsák: a próba (1Mózes 21-22.)


