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„…szentek legyetek…”
  1Pt 1,15  

Kedves Testvérek!
Milyen egyszerű felszólítás, és mégis 
milyen nehéz! Ahhoz, hogy egyáltalán 
valamit is kezdeni lehessen vele, meg 
kell érteni, mit is jelent a fogalom, hogy 
„szent”. Akkor, amikor ez a levél íródott, 
egyszerűbb volt a helyzet, mert nem ra-
kódott rá erre a fogalomra az a jelentés-
beli, mondjuk úgy, elhajlás, ami a mai 
megértését ennek ez igének nehezíti. Ma 
ugyanis a szentet, mint fogalomkört egy 
kicsit kisajátította a római egyház, és 
az általános közvélekedésben az számít 
szentnek, akit a pápa szentté avat. Ebben 

az eljárásban azonban van egy nagyon 
fontos tévedés: ugyanis a szentté avatási 
eljárás csak olyan személyekkel szem-
ben folytatható le, akik már meghaltak, 
sőt a kánonjog szerint először boldoggá 
kell avatni valakit ahhoz, hogy szentté 
lehessen avatni. Itt azonban a felszólítás 
nagyon is élő embereknek szól. 
Tehát marad a kérdés: mit is jelent 
szentnek lenni, és miért olyan fontos 
ez? Legfontosabb, hogy semmiképpen 
sem azt jelenti, hogy valakinek az éle-
téhez, munkájához tudományosan meg 
nem magyarázható események kötőd-
nek, ettől jóval egyszerűbb dologról 
van szó. Egyszerűbbről, de ez semmi-

képpen nem jelenti, hogy nem csoda-
számba menőről. Szentnek lenni azt 
jelenti, hogy Istenhez tartozónak lenni. 
A szentség kérdése így nem függ egy-
egy csodától, hanem attól jóval általáno-
sabb. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy 
nem azt kell keresni, vagy nem csak azt, 
hogy valakinek az életében esetleg va-
lami olyat vitt véghez Isten, ami felette 
van a természettudományosnak, hanem 
azt kell nézni, hogy hogyan lett szentté, 
és hogyan lett az élete bizonyságtétel. 
Legelőször is maga Isten teszi meg az 
első lépést, azzal, hogy kijelenti magát 

nekünk. E nélkül nem lenne lehetséges 
sem Isten megismerése, sem pedig az, 
hogy szentek legyünk. 
A második jelentése ennek mindenképp 
valamiféle elhatárolódás. Elhatárolódás 
a világtól, a másfajta értékrendektől. Ez 
a kérdéskör viszont tényleg egy nagyon 
keskeny útra visz rá minket. Mert úgy 
kell a világ értékrendjétől elhatárolódni, 
hogy közben mégis hitelesen tegyünk 
bizonyságot. Nem vonulhatunk ki a vi-
lágból, hanem a világban kell szentnek 
lennünk. Igazán nagy kérdés, és nagy 
kihívás. Erről a kihívásról nyugodtan 
el lehet mondani, hogy emberfelettien 
nehéz. De ami az embernél lehetetlen, 
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az az Istennél még mindig lehetséges. 
Mondhatni csodát tesz ebben Isten. Meg 
tud bennünket őrizni úgy a világban, 
hogy nem veszünk el, sőt életünk mások 
számára is bizonyságtétel lehet. 
A mai igét talán szabad egy kicsit aktu-
alizálni az adventre, a karácsonyvárás-
ra is. Nem csak általánosan kell érteni 
a felszólítást, hogy legyetek szentek, 
hanem az egyes élethelyzetekre is igaz 
ez. Hiszen hiába mondja magáról vala-
ki, hogy szent, ha a konkrét helyzetben 
nem látszik meg az életén. És egy ilyen 
élethelyzet a karácsonyra való készülés, 
és maga az ünnep megünneplése. Sze-
rintem a karácsony az az 
ünnep, amikor a legjobban 
oda kell erre figyelni. Per-
sze más ünnepeken is na-
gyon fontos a keresztény 
módon való ünneplés, de 
a karácsony esetében azért 
tartom különösen is fon-
tosnak ezt kiemelni, mert 
úgy érzem, hogy az emberi vonatkozá-
sok oly annyira rárakódtak, hogy már 
észre sem vesszük az eredeti rendelte-
tését a karácsony ünnepkörének. Talán 
legjobb a felkészülésnél kezdeni. Mit is 
jelent a számomra a karácsonyra való 
készülés, érdemes feltenni az alapvető 
kérdést. Ajándékvásárlást, főzést, sü-
tést, takarítást? Természetesen az ünnep 
méltó megünnepléséhez ez mind kell, 
de talán van ennél fontosabb is. Hiszen 
a legnagyobb ajándékot már megkaptuk 
több, mint kétezer évvel ezelőtt. Ez pe-
dig nem más, mint Jézus Krisztus. 
A karácsonyvárásnak lelki értelemben 
vett fontos része felkészülni a rokonok-

kal, családtagokkal való találkozásra. 
Sok embernek csak ekkor van lehető-
sége találkozni szeretteivel, akiket talán 
egész éven nem látott. Egy ilyen talál-
kozásra való készülés talán nem is olyan 
egyszerű. Sok-sok megbeszélni való, 
tervek, egy kicsit emlékezés a múltra, 
ez mind része az ilyen családi találko-
zóknak. 
De ez még csak egy kis része annak, ami 
a karácsony valódi üzenete, sőt nem is 
igazán része, inkább csak a történelem 
folyamán a részese lett, de  sok esetben 
csak elhomályosítja, és nem meggazda-
gítja a karácsony ünnepét és az adventi 

készülődést. 
Szentnek lenni ebben az 
időszakban sem egy üres, 
öncélú tagadást jelent, ha-
nem annál sokkal többet. 
Hiszen a keresztény em-
ber számára is adottak a 
fent ismertetett feladatok, 
célok a karácsonyi, ad-

venti ünnepkörre. Szentnek lenni most 
sokkal inkább jelent valami pozitív vi-
szonyulást az ünnepkör azon részéhez, 
ami talán a világ számára már nincs, 
vagy nem jelent semmit. El lehet, és el 
is kell mondani, hogy ezen az ünnepen 
a Megváltó született meg, és számomra 
ezért ünnep igazán az ünnep. Engem is 
vonz a megterített asztal az ajándékozás 
öröme, a találkozások csodája, de van a 
számomra valami több is ebben az ün-
nepben. Jézus Krisztus születésének az 
ünnepe az, amit ma ünneplek. A többi 
csak ráadás lehet, plusz áldás, de a lé-
nyeg a számomra mégis ez. Ámen!

(Elhangzott 2011. december 18-án.) 
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Megszületett

Gazdag jelentésvilága van jelen írásom 
címének. Miért is? Mert megszülethet 
az élet, a gondolat, az ötlet, a javaslat, az 
elhatározás és még annyi minden más.
De abban az ünnepkörben, amelyben 
ezeket a sorokat írom az Üzenet 
olvasóinak, vagyis karácsony idején a 
megszületett szavunk Jézus megszüle-
tésének örvendeztető, örömteli hírét adja 
tudtul századok során át időről időre.
Weöres Sándor itt olvasható 
műfordításának a címében is olyan 
fogalmak vannak (jászol, szalma), ame-

lyek egyértelművé teszik, hogy a hittel 
teli cím folytatásában nem lehet más a 
központi téma, mint a Gyermek meg-
születésének hírül adása: Jézusnak a 
földi létbe történt érkezése.
Felnőtt és gyermek egyaránt meg-
rendülten olvashatja, hallgatja ezeket, 
az eredetileg egy francia karácsonyi 
éneknek a lírai sorait. Majd minden 
újraolvasás alkalmával rétegről rétegre 
haladva valóságos imádsággá, erősen 
személyhez, az olvasó, vagy imádkozó 
lelkületű ember személyiségéhez kötődő 
olvasmánnyá válik, mintegy magaszto-
sul ez a költemény.

Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!
Boldogan figyelnek égi fényjelek,
Széna-szalma ágyat, alvó kisdedet.
Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!

Rongyos istállóban pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír, egyre néz.
Tekints le az égből, mert szeretlek én,
Tartsd fölém kezecskéd, védőn, könnyedén.
Rongyos istállóban pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír, egyre néz.

Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,
Most és mindörökké, imádságom ez.
Az aprókat áldd meg itt és mindenütt,
Élhessenek égben teveled együtt!
Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,
Most és mindörökké, imádságom ez.

A mű énekes változatát a Kaláka együttes 
tette népszerűvé Magyarországon 
Weöres Sándor fenti gondos, lelket gazd-
agító műfordításának köszönhetően. 
Ha guglizva akarunk a nyomára bukkan-
ni ennek az énekelt versnek, akkor ír-
juk be a google.hu keresőbe a Weöres 
Sándor: Jászolban a szalmán adatot, és 
megnyithatjuk a Kaláka nevével elénk 

kerülő YouTube elérhetőséget, és feled-
hetetlen vers- és zeneélmények mellett 
különös vizuális világban lesz részünk. 
Áldott és szerencsés új esztendőt 
kívánok az „Üzenet” olvasóinak.

Dr. H. Tóth István CSc
alkalmazott nyelvész, nyelvtanár

Balassi Intézet, Budapest
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Egy mai Dávid harca 
kezében tollal a gonosz 

Góliát ellen 
– emlékezés Václav Havelre

Ismét elment közülünk minden élők út-
ján egy olyan ember, aki meghatározta a 
20. század történetét. A történelmet fia-
talon kénytelen volt megérezni a bőrén, 
hiszen azért nem vették fel egyetemre, 
mert burzsoá származású volt, csak esti 
tagozatra nyert végül is felvételt. Emel-
lett egy színházban helyezkedett el – ott 
kapott kedvet a színművészethez. 1963-
ban mutatták be első darabját (Zahradní 
slavnost). Már ekkor hirdette, hogy 
Csehszlovákiának változtatnia kell tár-
sadalmi berendezkedésén, és vissza 
kellene térnie a két világháború közti 
demokratikus (erről azért a kisebbsé-
geknek valami egészen más véleménye 
volt…) rendszerhez. 
Természetesen, mint sok más másként 
gondolkodó, csatlakozott a prágai tavasz 
eseményeihez, melynek koránt sem vol-
tak olyan radikális követelései, mint az 
1956-os  Magyarországi Forradalomnak. 
A megtorlás azonban nem maradt el, és 
Václav Havel gyári munkás lett. Műveit 
Csehszlovákiában nem mutatták be, de 
Nyugaton egyre ismertebb lett. 1977-
ben csatlakozott a Charta 77 polgárjogi 
mozgalomhoz, melynek akkor a fő célja 
az volt, hogy a Helsinki Záróokmány 
(1975) rendelkezéseit Csehszlovákia, 
amelyet maga is aláírt, betartsa, magya-
rul garantálja saját területén az emberi 
jogokat. Ezt a rendszer öt év hat hónap 
szabadságvesztéssel jutalmazta.
Mint tudjuk, részt vett a bársonyos for-

radalomban, majd 
C s e h s z l o v á k i a 
utolsó és az önál-
ló Csehország első 
elnöke lett. Ebben 

a minőségében próbálta az átmenetet 
puhítani, hogy annak minél kevesebb 
vesztese legyen. 
Most pedig az új évet nélküle kell majd 
megkezdenünk. Nélküle, de nem az 
öröksége nélkül. A címben a kis Dávid-
ra céloztam, aki megölte a hatalmas Gó-
liátot. Havel valami hasonlót tett, csak 
az ő kezében nem parittya volt, hanem 
egy sokkal veszélyesebb fegyver: toll. 
Parittyával halálra lehet sebezni egy 
embert, tényleg csúnya sebet tud ejte-
ni. De a tollal halálra lehet sebezni egy 
embertelen rendszert, mely emberek 
millióit ölte vagy nyomorította meg. 
És Havel könyörtelenül forgatta ezt a 
fegyvert, ezzel hozzájárulva emberek 
millióinak szabadságához. A példában 
szereplő Dávidhoz hasonlóan egyszerű 
emberként kezdte, és innen vezetett fel-
felé mindkettejük útja, de egyikük sem 
feledkezett meg származásáról. Később 
mindkettőjük népük nagy vezetője lett, 
akikre hálával gondol az utókor. Most 
eljött a búcsú pillanata. Ez egyben az 
emlékezés pillanata is. Havel gazdag 
szellemi, irodalmi, és történelmi öröksé-
get hagyott hátra, melynek feldolgozása 
még részben a jövő feladata. Mi innen 
a hálánkat fejezhetjük ki mindazon mil-
liók nevében, akiknek a szabadságához 
hozzájárult Václav Havel munkássága 
is. Nyugodjék békében!

-éles györgy-



5

Gyülekezetünk 
életéből

A presbitérium decem-
ber 18-i gyűlésén Nt. Éles 

György felvázolta a januári, Szászfalvi 
László Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium egyházi, nemzetiségi és 
civil kapcsolatokért felelős államtit-
kárral (Magyarország) történő talál-
kozás terveit, valamint Nemes Csaba 
lelkipásztor (Szászfalvi László titká-
ra) prágai meghívását. 
Megvitatta a gyülekezeti könyvtár új-
raindításának szükségét/szükségtelen-
ségét.
Megszavazta hogy gyülekezetünk 
(anyagi helyzetére hivatkozva) a 
NyEMRLSz-nél fél tagságot kérel-

mezzen, amely a szokásos kettő helyett 
csupán egy szavazati jogot jelentene. 
Tudomásul vette a kapucsengő megja-
víttatása és a vasárnapi iskola hely-
igénye (oktatási segédeszközök, játékok 
elhelyezése) érdekében a Csehtestvér 
egyház felé tett lépéseket. 
Tudomásul vette a SzRKE látogatási 
szándékát gyülekezetünknél.
Nt. Éles György kétéves munkájával, 
gyülekezetvezetésével való elégedetlen-
ségüket kifejezve, az ülés végén Dienes 
Kornélia gondnok és Balázs Mária, 
valamint Hlavács Pál presbiterek le-
mondtak tisztségükről. 
A gondnok- és presbiterválasztás idő-
pontját a gyülekezet vezetősége lapzár-
táig nem tűzte ki.

-Üzenet-

Kányádi Sándor: Ballag már

Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.

Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.

Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.
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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 
január 4-én 17.30 órai kezdettel ke-
rül sor. Cím: Radlická 8. („Krokodilos 
ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– A december 18-án, az is-
tentiszteleti alkalom után 
tartott presbiteri gyűlés-
ről lapunk 5. oldalán számolunk be.
– A Klimentská utcai Csehtestvér Egy-
ház gyülekezetének gondnokasszonyá-
tól gyülekezetünk ígéretet kapott a 
kapucsengő mielőbbi megjavítására. 

 Az Üzenet 
szerkesztősége 
ezúton kíván 

áldott, boldog 
új esztendőt 

minden kedves 
olvasójának.

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-

zások témái (a hitoktató a „műsorválto-
zás” jogát fenntartja):
Január 8:
(6.) Feleség Izsáknak (1Mózes 24)
Január 15:
(7.) Jákób története I. (1Mózes 27-33)


