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„Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!”
 Lk 8,18

Kedves Testvérek!

A mai ige egy másik, elég ismert pél-
dázat részeként hangzott el. A lámpásról 
szóló példázat jogosan foglal helyet a 
legismertebb igék között, hiszen nagyon 
fontos üzenetet hordoz. Nevezetesen 
azt, hogy azt a tüzet, azt a fényt, melyet 
Isten a szívünkben gyújtott, nem rejthet-
jük el. Nem azért lett meggyújtva, hogy 
el legyen rejtve. És ha elrejtjük a tüzet, 
akkor az elalszik. Ebben az esetben per-
sze semmi értelme nem volt a tűz meg-
gyújtásának. Sokszor érezzük úgy, hogy 
jobb lenne, ha ez csak magánügy lenne, 

és senki nem foglalkozna azzal, hogy én 
Isten gyermeke vagyok, de nem tehe-
tem. Életemen ennek meg kell látszód-
nia, és ez az a bizonyos lámpás. 
Ennek a példázatnak van azonban egy 
második vonala, egy figyelmezetés. En-
nek a figyelmeztetésnek az üzenete az 
előző üzenet árnyékában sajnos egy ki-
csit elsikkad, pedig nagyon oda kellene 
rá figyelni: nem csak annak van felelős-
sége, aki hirdeti az Igét, hanem annak 
a felelőssége is hatalmas, aki hallgatja. 
Erre talán nem is gondolunk, amikor 
beülünk a templomba – pedig érdemes 
lenne. 

Az ige hirdetőjén hatalmas a felelős-
ség, hiszen az ő kezében van az, hogy 
a hallgatóság mit kap. Még inkább így 
van ez azokon az alkalmakon, amikor 
több olyan ember is ott van, aki nagyon 
ritkán vesz részt istentiszteleten, és nem 
biztos, hogy máskor is eljut hozzá az 
Ige. 
Ma talán még összetettebb kérdésről 
van szó, mint korábban bármikor, hi-
szen annyi mindent kell meghallanunk 
minden nap. Így persze még könnyeb-
ben el-elsikkad egy-egy üzenet.   
Ha azonban tisztázzuk, hogy Ki is szól 
hozzánk, akkor eldől egy nagyon fontos 

kérdés: Isten Igéjét nem lehet közömbös 
szívvel hallgatni. 
Ahhoz, hogy megfelelő hozzáállással 
hallgassuk Isten Igéjét, máris szükség 
van egyfajta elindulásra Isten felé. Csak 
így lesz a számunkra a betű megelevení-
tő Igévé. Ha megtettük azt a lépést, hogy 
nem emberi beszédként tekintünk Isten 
szavára, már egy nagyon fontos dolgon 
túl vagyunk. Hiszen milyen nehéz elfo-
gadni, hogy Isten beszéde szól hozzánk, 
amikor halljuk az Igét, a prédikációt. 
Amikor a mai igét kiválasztottam, 
eszembe jutott egy másik példázat, a 
magvető példázata – az egyetlen példá-
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zat, melyet maga Jézus magyaráz meg. 
Így ebben az esetben még csak a lehető-
sége sem merülhet fel a félreértésnek. A 
példázatban arról van szó, hogy mi lesz 
Isten Igéjének a sorsa, ha különböző szí-
vekbe kerül. Némelyiknek a kiszáradás, 
másnak a bogáncsok általi megfojtás, 
megint másnak a sokszoros terméshozás 
lesz az osztályrésze. A talaj előkészítése 
azonban az ember feladata. 
Sokféle okból lehet az ember szíve rossz 
talaj. Talán úgy érzi, csalódott, fáradt, 
vagy már nem érdekli igazán semmi. 
Az, hogy a fásultsághoz mi minden ve-
zetett el, az még inkább sokrétű, mond-
hatni minden esetben más és más. De 
egyáltalán nem új keletű a probléma, 
hogy az emberek nem megfelelő hoz-
záállással hallgatják Isten Igéjét. Hiszen 
hányan voltak, akik látták a csodákat, 
ettek a megsokasított kenyérből, és ami-
kor Jézus mellé kellett volna állni nagy-
pénteken, akkor már nem volt senki. 
A figyelmeztetés tehát nem csak a mai 
kornak szól. 
Manapság persze nem csak ilymódon 
veszhet el Isten Igéje. Hiszen soha a vi-
lágtörténelem során még olyan sokféle 
tanítás, olyan sokféle bibliamagyarázat 
nem állt rendelkezésre mint ma. Ezért 
hálát is kell adnunk. Ha belegondolunk, 
hogy az előző századokban hányan ad-
ták életüket azért, hogy lehessen egy 
Bibliájuk, és hányan adták szabadságu-
kat azért, hogy hirdessék Isten Igéjét, 
szégyellhetjük magunkat. Még nem is 
olyan régen, 25-30 évvel ezelőtt is sok-
szor az egzisztenciájával játszott az, aki 
vállalta a templomi esküvőt. Családokon 
belül arról folyt vita, legyen-e egyházi 

temetés, mert akkor nem kap a család 
temetési támogatást a tanácstól. 
Ha a korábbi időket vizsgáljuk, még 
szörnyűbb dolgok tárulnak szemünk 
elé, ha azoknak az embereknek az életét 
nézzük, akik vállalták hitüket. Ma, Is-
tennek legyen érte hála, nem kell ilyen 
kellemetlen dolgokkal szembe nézni, ha 
az ember Isten Igéjét szeretné olvasni, 
vagy hallgatni. Mégis sokszor lehet az 
az érzésünk, hogy a mai nemzedék nem 
becsüli meg ezt a lehetőséget. De miért? 
Miért nem becsüljük meg a lehetőséget, 
hogy ma ilyen szabadon lehet foglalkoz-
ni Isten Igéjével, és magával Istennel? 
Miért nem vigyázunk arra, hogy hogyan 
hallgatjuk Isten Igéjét? Nem látjuk meg 
a betű mögött a Mindenható Istent. 
Lényegi különbség nincs a mai ember 
és a Jézus korabeli ember között. Ott a 
csoda mögött volt képtelen meglátni az 
Örökkévalót, a mai ember a betű mögött 
képtelen meglátni Istent. 
Persze nem mindig könnyű megér-
teni Isten Igéjének az üzenetét. Nem 
könnyű, mert sokszor beszél olyan 
dolgokról, mely messze meghaladja 
az ember befogadóképességét. De ép-
pen Isten az, aki képes előkészíteni az 
ember szívét arra, hogy befogadja a 
befogadhatatlant. Vigyázni kell tehát, 
hogyan hallgatom az Igét, hogyan 
hirdetem az Igét. És akár hallgatom, 
akár hirdetem, tudatosítanom kell: én 
most valami olyannal állok szemben, 
amely messze meghaladja képessége-
imet. 
        Ámen!

(Elhangzott 2012. november 18-án.) 
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A Prágai református 
missziói gyülekezet,

 
az együttélés magyar 

Nemzeti tagozata, 

a Cseh- és  morvaországi 
magyarok szövetségéNek 

Prágai alaPszervezete, 

a Csehországi magyar 
orvosok társulata 

és az ady eNdre diákkör 

közös rendezésében tisztelettel meghívunk mindenkit adventi estünkre, 
mely 2012. december 3-án, hétfőn lesz megtartva 18.30 órai kezdettel 

a Prágai Magyar Intézetben (Rytířská 25-27, Prága 1)

A rendezvényen elhangzik felvidéki vendégünk – thdr. gál lászló, 
simonyi református lelkipásztor 

„AZ EGYISTENHIT NYOMAI 
AZ ŐSI MAGYAR HITVILÁGBAN“ 

című előadása.

Az előadást követően az adventi ihletet 
egy pohár bor melletti beszélgetéssel folytatjuk.

A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak!
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Kedves Üzenet-olvasó,

mivel a gyülekezet két évvel ez-
előtt létrehozott levelezőlis-
tája (e-mail cím-gyűjteménye) 
gondozás hiányában időközben 
elavult, úgy döntöttük, belevá-
gunk egy új levelezőlista kiala-
kításába.

A cél az, hogy alulról építkezve, „add-tovább, ha tet-
szik” módon alakítsunk ki egy élő levelezőlistát. A 
további ok, hogy az Üzenet olvasói között is jócskán 
akadnak olyanok, akik nem tagjai a prágai gyüleke-
zetnek, 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/csa-•	
lád...)

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



5

A prágai magyar szülők társulása, az Ig-
lice Egylet 2012 szeptemberében volt tíz-
éves. Egy évtizede dolgozunk azon, hogy 
összetartsuk a Prágában és a környé-
kén élő magyar vagy félig magyar kis- és 
nagygyermekes családokat, és a magyar 
ajkú gyermekeknek megfelelő környe-
zetet teremtsünk a nyelv gyakorlásához 
és nyelvtudásuk csiszolásához. Munkánk 
szerteágazó: szervezünk színházi, zenei és 
bábelőadásokat, hétvégi és nyári táborokat, 
irányítjuk a bölcsődés-, az óvodás- és az 
iskoláskorú gyermekek állandó magyar 
nyelvű oktatását. 

Az Iglice Egylet évente pályázik a Prága Főpolgármesteri Hivatal valamint 
a Cseh Köztársaság Oktatási, Ifjúsági és Testnevelési Minisztériuma által 
meghirdetett, a kisebbségi oktatást támogató ösztöndíjra – alkalomadtán a 
Rákóczi illetve a Szülőföld Alapítványtól kérünk támogatást.

Az említett forrásokból nyert támogatás oroszlánrésze jelentős mennyisé-
gű saját befektetést igényel. A nagyjából 60% körüli önrészt nekünk kell 
előteremtenünk szerény tagdíjakból, tandíjakból, magánadományokból. 
Ahhoz, hogy programjainkat igényesebbé, vonzóbbá tudjuk tenni, meg 
kell szólítanunk azokat akik szívükön viselik a határon túli magyarság 
sorsát, jövőjét.

Ha tudja és akarja támogatni a prágai magyar gyermekek oktatását, 
magyarságtudatának megőrzést, kérjük, utaljon szándékának és lehe-
tőségeinek megfelelő összeget a következő számlaszámra:

IBAN: CZ4401000000510660480257, SWIFT: KOMBCZPP

Támogatását hálásan köszönjük!
       Serédi László
           az Iglice Egylet elnöke

Bővebb információért kattintson ide: www.iglice.org



Üzenet – A Prágai Református Missziói Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina, Hlavács Brocko Tünde, Dienes Kornélia.

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

Banki kapcsolat: 7190131205/4000, Számlanév: Dienes Kornélia (Maď. ref. sbor)
IBAN CZ7040000000007190131205,  BIC (=SWIFT) SOLACZPP

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora: A következő úrvacsorai al-
kalom időpontja egyelőre ismeretlen.
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 hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet 
időpontja egyelőre ismeretlen. Cím: 
Radlická 8. („Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet 
helyszíne és időpontja egyelőre isme-
retlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– Elkészült és megvásárol-
ható a „Református énekek XI.” CD. 
A Művészetek Palotájában, idén június 
-án felvett hangversenyen a Mille Domi 
kórus is szolgált. Rendelések 2012. dec. 
15-ig: milledomi@reformata.cz.
– Megrendelhető a Kálvinista Szemle 
és a Református Újság. Az érdeklődők 
kérjük jelentkezzenek Dienes Kornéliá-
nál vagy a lelkésznél.
– A gyülekezeti adventi estre remény-
ség szerint advent 3. vasárnapján, de-
cember 16-án, 15.00-tól kerülhet sor a 
gyülekezeti teremben. Az ünnepi isten-
tiszteleten fellép a gyülekezet által is 
támogatott Mille Domi kórus. Kérjük 
tájékoztassa az alkalomról ismerőseit.

Vasárnapi
Iskola

November 25.:
(22.) Elizeus törté-
nete (II. Királyok 2; 4-5)
December 2.:
(23.) A szökevény 
(Jónás könyve)

A foglalkozások teljes anyaga megtalál-
ható a www.reformata.cz weboldal „Va-
sárnapi iskola” menüpont alatt.


