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Kedves Testvérek!
A mai igénk a történelem legnagyobb
ígéretéből származik: Isten megígéri
Jézus születését, immár nem évszázadokra előre, hanem egészen konkrétan
és elérhető közelségben. Isten megértette Mária kétkedését, hogy nem tartotta
lehetségesnek azt, hogy ő gyermeket
várjon. Azonban rávilágított az angyal
egy nagyon fontos dologra: az embernél
lehetetlen dolgok Istennél lehetségessé
válhatnak. Erről a nagyon fontos dologról az ember hajlamos megfeledkezni.
A mai ige megértéséhez csak egy mel-

elkezdtem halmazokat felállítani. Mi a
lehetséges és mi a lehetetlen. Végülis
három halmazt tudtam viszonylagosan
körülhatárolni és elkülöníteni. Azonban
hozzá kell tegyem, ezeknek a halmazoknak a metszete elég nagy, és így jelentős az átfedés köztük, sőt sokszor maga
a határ sem egyértelműen világos ezek
között a kategóriák között.
Az első halmazba raktam az emberileg
lehetséges dolgokat, melyek a mindennapi életünk részei, és nem is tulajdonítunk neki jelentőséget, hiszen annyira a
napi rutin részei. Rengeteg ilyen dolog
van, bele sem tudunk gondolni. Valahol

„...mert az Istennek semmi sem lehetetlen.”
Lk 1,37

lékvonal, de mégis fontos, hogy ez csak
és kizárólag az Élő Istenre vonatkozik.
A bálványokra nem. A bálványok nem
tudnak választ adni semmilyen kérdésre, még azokra sem, melyekre az ember
magától tudná a választ. Isten megérti
természetesen az embert, hogy számára
csak a racionális akar létezni, azt akarja
megérteni, de rávilágít arra, hogy itt egy
olyan hatalommal áll szemben, aminek
a lehetőségei messze meghaladják az
emberileg csak úgy felfoghatót, és lesz
valami egészen más a határ és a kapcsolat a lehetséges és a lehetetlen között.
Amikor a mai igét a kezembe vettem,

ez rendjén is van így, hiszen Isten azért
adta ezeket a feladatokat, hogy megoldjuk, és ne álljunk meg minden méteren
gondolkodni. Erre valóban nincs is idő.
De néha mégis meg kell állni és hálát
adni azokért a képességekért, melyek
olyan természetesek a számunkra és lehetővé teszik számunkra, hogy ezeket a
napi rutin részét képező tevékenységeket oly könnyedén elvégezzük. Nemrég
voltam a Láthatatlan kiállításon. Hazafelé végig azon gondolkodtam, hogy nekem olyan természetes a látás, de akinek
ez nincs meg, annak mennyi minden lehetetlen, vagy legalábbis nagyon nehéz,

amit ennek az érzékszervnek a révén érhetek el.
A második halmazba olyan dolgok kerültek, melyek számomra lehetetlennek
tűnnek, de valójában lehetségesek lennének, ha nem lennék annyira lusta, és
nem lenne sokkal könnyebb a számomra valamire rávágni, hogy lehetetlen.
Néhány dolog valóban emberfeletti
teljesítményt követel meg az embertől,
melyről úgy gondolja, hogy ez meghaladja a képességeit és lehetőségeit. Itt
azonban belép az imádság ereje: Uram,
tégy erre vagy arra képessé. És ahogy a
fentebb taglalt mindennapi helyzetekben, úgy itt is megadhatja Isten azt az
erőt, melyre szükségem van. Épp így
meg tudja adni Isten a kitartást, a szorgalmat, vagy bármi mást, ami éppen
közelebb visz a problémánk megoldásához. Lehet, hogy nem is kell hozzá más,
csak leülni és elgondolkozni. Istentől elkérni egy kis csendességet, hogy hideg
fejjel át tudjam gondolni a problémát.
Szóval lehet, hogy csak egy kevés kell,
de lehet, hogy az a kevés már meghaladja erőnket, vagy legalábbis úgy gondoljuk. De még az ilyen problémák is
az emberileg megoldható kategóriában
vannak, bár ide már egyértelműen kevés
a mi erőnk, itt már kell kérni Istentől a
segítséget.
Aztán ott van a harmadik, a legtávolabbi halmaz. Ebben a halmazban olyan
dolgokat találunk, melyek már egyértelműen meghaladják az emberi erőt és
lehetőséget, és már egy olyan kategóriát
képviselnek, melyre az ember még en�nyi fejlődés után sem tudja a válaszokat.
Egyértelmű, hogy itt már csak az Isten-
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nek van szerepe, az emberi lehetőségek
itt már kimerültek. A mai ige is egy
ilyen helyzetről szól. Emberileg nézve
teljesen lehetetlen dolgot ígér az angyal.
Azonban hozzá kell tenni, hogy ez az a
kategória, halmaz, melyben a legnehezebb eligazodni, ami nem is csoda, hiszen ez már tényleg meghaladja az ember lehetőségeit. Abban azonban, hogy
ez egy ennyire nehéz terep, hatalmas
csapdák is rejlenek. A legelső csapda
abban van, hogy ha az ilyen dolgokra
koncentrál az ember, akkor sok olyan
dolog is elsuhan mellette, amelyekben
hatalmas lehetőségek rejlenének. Ez
nem más, mint egy kísértés, mely ellen szintén csak Istentől kell az erőt és
a védelmet elkérni, mint azt is, hogy az
olyan dolgokkal, melyek az emberfeletti kategóriában vannak, csak megfelelő
alázattal bánjunk.
Elöljáróban ehhez a halmazhoz le kell
szögezni, hogy Isten nem azért teremtett természeti törvényeket, hogy lépten-nyomon áthágja. Ettől függetlenül
egyedül Isten az, aki olyan helyzetekben
is képes segíteni, amikor már tényleg a
probléma megoldása meghaladja az
összes emberi lehetőséget. Ha a bálványok nem tudnak segíteni akkor, amikor
mindennapi dolgokról van szó, akkor az
ilyen kérdésekben még annyira sem képesek segíteni.
Isten kétféleképpen is képes arra, hogy
az ilyen helyzetekben segítsen. Az
egyik, ami szintén nem kevés, az, hogy
képessé tesz minket arra, hogy elfogadjuk az elfogadhatatlant. Sokszor már ez
is emberfeletti teljesítményt kíván az
embertől. Válsághelyzetben az ember

vádolja magát, Istent, a másik embert.
Pedig lehet, hogy csak el kellene csendesedni és Isten elé vinni a bajt, de más
lelkülettel. De vannak olyan helyzetek
is, amikor Isten valami csodás módon
beleavatkozik életünkbe és csodát téve
változtatja meg a megváltoztathatatlant
is. Istennek erre is hatalma van, még ha
viszonylag ritkán kerül is rá sor.
Akárhogyan is van, és akármilyen probléma is kerül elénk, tudnunk kell, hogy

csak Istennél van a megoldás. Ha reggel
felkelünk, jusson eszünkbe, és ha csak
egy röpke gondolat erejéig is, de adjunk
hálát Istennek, hogy erőt ad, hogy végezzük mindennapi dolgainkat. Ha valami nehéz, kérjük Istentől a kitartást, az
erőt, ha valami betonfalként tornyosul
elénk, vigyük Isten elé.
Ámen!
(Elhangzott 2012. október 28-án.)

Kedves Üzenet-olvasó,
mivel a gyülekezet két évvel ezelőtt létrehozott levelezőlistája (e-mail cím-gyűjteménye) gondozás hiányában időközben
elavult, úgy döntöttük, belevágunk egy új levelezőlista
kialakításába.
A cél az, hogy alulról építkezve, „add-tovább, ha tetszik”
módon alakítsunk ki egy élő levelezőlistát. A további ok,
hogy az Üzenet olvasói között is jócskán akadnak olyanok, akik
nem tagjai a prágai gyülekezetnek, de valamilyen módon kötődnek hozzá. Íme egy lehetőség a közelebbi kapcsolattartásra.
A levelezőlista céljai nagyjából a következők:
•
•
•
•

Imaközösségek kezdeményezése,
Igehirdetések terjesztése, megbeszélése,
Keresztyén és egyéb közhasznú filmek megosztása,
Tanács- és segélykérés (hitélet/magyarság/család...)

Amennyiben úgy érzed, szeretnél tagja lenni ennek a közösségnek, kérlek jelezd igényedet az
uzenet@reformata.cz
e-mail címen. Minden további ötletet köszönünk!
			
				
az Üzenet szerkesztősége
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Gyülekezeti
Alkalmak

Gyülekezetünk
életéből

Istentisztelet (IT):
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Klimentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.)
Úrvacsora: Lapunk következő számaiban pontosítjuk.
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt,
a fenti címen.
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 (Vocelova 3, Prága 2).
Pilzen: A következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn: A következő istentisztelet
időpontja egyelőre ismeretlen. Cím:
Radlická 8. („Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet
helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.

– Felhívjuk a gyülekezeti
tagok és olvasóink figyelmét, hogy megrendelhető a Kálvinista Szemle és a Református Újság a
2013-as évre. Az érdeklődők kérjük jelentkezzenek Dienes Kornéliánál vagy a
lelkésznél az istentiszteletet követően.

Egyéb információ: www.reformata.cz

Bölcsesség
„Az
emberben
rejlő
képességek
nagyobbak,
mint
ahogy azt ő tudja, és a képességek,
amelyeket Isten neki adhat, nagyobbak,
mint álmodná.”
Charles Haddon Spurgeon

Vasárnapi
Iskola
A hitoktató távolléte miatt a vasárnapi iskolai foglalkozás november 18-ig
szünetel.
Szeretettel fehívjuk a kedves szülők,
nagyszülők, keresztszülők figyelmét
arra, hogy a foglalkozások eddigi
teljes anyaga megtalálható és letölthető a www.reformata.cz weboldal
„Vasárnapi iskola” menüpontja alatt.
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