Üzenet

A Prágai Református Missziói Gyülekezet
Hetilapja – IV. Évfolyam – 51. szám, 2011. dec. 18.

Kedves Testvérek!
Pál apostol ifjú tanítványa figyelmébe
ajánlja saját életét, melynek központi
kérdése már ekkor, hogy megsegítette
az Úr. Ezt már önmagában nem kevés
észrevenni sokszor, hogy nem vagyunk
egyedül életünk útján. Hányszor érezzük úgy, hogy valami sikerült, de azt
a sikert Istennek köszönhetjük. Pedig
életünk alapkérdésének kellene lennie,
hogy meglássuk a sikerek mögött Istent,
meglássuk, hogy kinek is köszönhetjük
életünk sikereit. Lényegében a legszebben a 264. dicséret foglalja össze a leg		

megfelelően, addig Istennek hatalmában áll átlátni egész életünket és annak
megfelelő döntéseket hozni felőlünk,
hogy mi fogja hosszabb távon is az érdekeinket szolgálni. A rövid és hosszú
távú érdekek sokszor kerülnek egymással ellentétbe, és mi sokszor döntenénk
a rövidtávú mellett, de Isten mégis úgy
intézi a dolgainkat, hogy a hosszú távú
érdeknek legyen elsőbbsége.
Pál nem arra hivatkozik, hogy az ellenségeit megsemmisítette Isten, és megbüntette volna őket Isten. Mi talán sokszor
szeretnénk úgy megoldani problémáin-

„…az Úr mellém állt, és megerősített…”
2Tim 4,17

szebb módon, hogy milyen dolgokért
kell áldani Isten Nevét, persze a teljesség igénye nélkül.
Azonban még ettől is van egy sokkal
fontosabb, mondhatni általános érvényű
kérdés: mit is jelent az, hogy megsegített az Isten? Lehet, hogy első ránézésre
ez a kérdés nagyon egyszerű, de ha végig nézzük a Bibliát és a saját életünket
is, akkor azt kell lássuk, egyáltalán nem
egy egy mondattal lerendezhető kérdéssel állunk szemben. Ennek a legfőbb
képen az az oka, hogy addig míg mi
esetleg annyira képesek vagyunk, hogy
pillanatnyi érdekeinket felmérve helyes
döntéseket hozzunk az adott helyzetnek

kat, hogy az nekünk jó legyen, de nem
vesszük figyelembe a másik érdekeit, érveit. Isten küldhetett volna Jézus megsegítésére is egy légió angyalt, amit Jézus
környezete számon is kért, ha Jézus valóban Isten Fia, miért nem kér egy ilyen
természetű beavatkozást, de ez nem
ilyen egyszerű. Amikor Isten segítségét
kérjük, akkor Neki nem csak azt kell figyelembe venni, hogy nekünk segítsen,
hanem, hogy más érdekei se sérüljenek,
főleg ne visszavonhatatlanul. Tudomásul kell venni, hogy Isten sosem a másik
ember ellen dolgozik, hanem értem. Ha
csodát keresünk, és miért ne tennénk,
főleg így adventben, akkor itt van már-

is egy nagy
csoda. Valami, ami
sokkal több,
másabb,
mint amit
az ember
képes lenne
kigondolni.
Pál nagyon
jól tudta, hogy mit is jelent az, hogy Isten mellé áll. Sőt, a különbséget is tudta
a között, mi az, amikor Isten az ember
mellé áll, vagy csak az ember gondolja
úgy, hogy Isten mellé állt. Hiszen amikor üldözte a keresztyéneket, meg volt
róla győződve arról, hogy Isten mellette
van. Amikor azonban Jézus megállította
a damaszkuszi úton, akkor már az egész
út, sőt életútja megváltozott, és megtudta mit is jelent az, hogy az ember mellé
áll az Isten. Lehet, hogy ugyanott fog kikötni, de mégis valami nagyon más lesz.
Már nem a pusztítás, hanem az élet lesz
az úti cél.
Pál apostolt megerősítette az Isten. Milyen nagy dolog, hogy nem csak saját
erőtlenségünk áll rendelkezésre. Ha
van, amiben a keresztyén ember sokkal
több, mint a nem keresztyén, akkor az,
hogy van egy plusz erőforrásunk, nem
más, mint Isten személyében. Ez a megerősítés pedig mindenre elég. Már csak
a tudat, hogy a világ legnagyobb hatalmában bízhatok, erőt ad. Ha pedig hozzáveszem, hogy nem csak valami elvont
módon van mellettem, hanem segít, és
tanácsot ad, vagy más módon aktívan
beavatkozik a velem történő dolgokba, néha valóban hihetetlen módon. De

az isteni segítségekben is mindig ott
van a hosszú távú cél. Ez a beavatkozás egyébként nem biztos, hogy valami
nagy dolog. Lehet csak egy ötlet, egy elképzelés, egy indulás. De ez áldott lesz.
Meggyulladt a második adventi gyertya. Isten az adventben is ugyanezt üzeni ma is ezekkel a gyertyákkal. Mellénk
állt Jézus Krisztusban. Akkor, Jézus
korában azt várták volna, hogy valami
hatalmas király visszaállítja a dávidi
királyságot, és elűzi a betolakodókat.
Ezúttal sem a szokványos, ember által
elvárt módon érkezett a segítség. Nem
a római betolakodók lettek elűzve, hanem a legősibb ellenség: a halál. Ennek
a megértéséhez is Isten segítségére van
szükség. Maga az advent egyébként
nagyon jó példa arra, hogy mennyire
szükségünk van Isten segítségére. Mert
az is nagy segítség, hogy, akárcsak Pál
apostol esetében, segítsen megérteni annak az üzenetét, hogy nem csak magunk
vagyunk. Ha az adventet Isten segítsége nélkül akarjuk végigélni, akkor azt
kell mondjam, csak emberi erőlködés
lesz, lélek nélküli rohanás, ajándék
vásárlás, készülődés. Mire pedig eljön
a karácsony már nem lesz kedve az
embernek ünnepelni. Istenre figyelve,
Isten segítségével viszont egy csodálatos út lesz a készülés. Ami tegnap még
fárasztó rohanás volt, az ma már áldott út. Így lesz szép megállni a karácsonyfa mellett, így lesz szép megállni
a családi körben. Kérjük bátran Isten
ilyen jellegű segítségét.
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Ámen!
(Elhangzott 2011. december 4-én.)

December van, hideg, késő, sötétség.
A Világnak hiányzik a fényesség.
Embertömeg sajátsága sietség.
Ki rohan, azt nem jellemzi békesség.
			 Oly nagyon kellene lelki biztonság!
			 Istenbe vetett hívő bizonyosság.
			 Jöjj már Karácsony! Legyen világosság!		
					
Krüzselyi Attila: Adventi anziksz
								
(részlet)

Gyülekezeti
Alkalmak

Gyülekezetünk
életéből

Istentisztelet (IT):
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Klimentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.)
Úrvacsora: Lapunk következő számaiban pontosítjuk.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisztelet helyett; a következő bibliaóra időpontját és témáját lapunk következő
számaiban pontosítjuk.
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt,
a fenti címen. A következő foglalkozások 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 helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn: A következő istentiszteletre
január 4-én 17.30 órai kezdettel kerül sor. Cím: Radlická 8. („Krokodilos
ház”).

– A december 18-én, az istentiszteleti alkalom után
tartott presbiteri gyűlésről az Üzenet következő számában
számolunk be.
– A gyülekezet vezetősége ezúton kíván
áldott, békés ünnepeket minden kedves gyülekezeti tagnak.

Egyéb információ: www.reformata.cz

A karácsonyi,
úrvacsorával egybekötött
istentiszteletre
karácsony első ünnepén,
december 25-én vasárnap
kerül sor,
a szokott időpontban,
délután 17.00 órai kezdettel.
Vasárnapi
Iskola
Az aktuális és következő foglalkozások témái (a hitoktató a „műsorváltozás” jogát fenntartja):
Január 8:
(6.) Feleség Izsáknak (1Mózes 24)
Január 15:
(7.) Jákób története I. (1Mózes 27-33)
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