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Kedves Testvérek!
Nem túl szép kép, de mindenképpen
érzékletes, és szerintem elképzelni sem
nagyon nehéz: ha megy az ember a pusztában, ahol semmilyen (vagy legalábbis nem túl sok) tájékozódási pont van,
és felnéz az égre, ahol is észrevesz
néhány köröző keselyűt, akkor joggal
fogja feltételezni, hogy ott egy elhullott állat teteme van. Persze ez nem sokat segít az esetleges tájékozódásban,
de legalább látja az ember, hogy ott valamilyen veszély van vagy lehet.

nézni, hogy lássuk a jelet, hogy merre
is kell menni, de a lábunk elé is nézni
kell, hogy lássuk, mi van előtte és meg
ne botoljunk. Hogy igazán nehéz legyen
a feladat, a kétfelé nézést még össze
is kell hangolni, hogy akkor nézzen az
ember a megfelelő irányba, amikor arra
szükség van. Érdekes kettősség ez: kétfelé is. Le is, fel is, fizikai értelemben
is és lelki értelemben is. Nagy feladat,
és nem csak alkalomszerűen, hanem
életvitelszerűen kell ennek a kettősségnek megfelelni, az élet minden napján.
Elbotlok, ha nem nézek a lában alá,

„Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk is.”
(Lk 17,37)

Jó kérdés, hogy hogyan is jön ez a nem
túl szép kép az adventi készüléshez,
a karácsonyi ünnepkörhöz. Van egy jel,
mely útbaigazítja a vándort, de van-e
olyan jel, mely az ünnep felé igyekvő
vándort útbaigazítja?
A napkeleti bölcseknek is egy égi jel
mutatta az utat Betlehem felé. De ahogy
a vándornak is ahhoz, hogy észrevegye
a keselyűket, úgy a napkeleti bölcseknek is fel kellett tekinteni ahhoz, hogy
észrevegyék az égi jelet. Persze van a
dologban egy kettősség, ami a keresztyén ember életét is jellemzi. Fel kell

eltévedek, ha nem tekintek fel. Sokszor
éppen itt van szükség a testvérekre,
hogy figyelmeztessenek egyikre vagy
a másikra. De Isten adhat nagyon kön�nyen olyan helyzetet, hogy nekem kell
figyelmeztetni egyik vagy másik veszélyre a testvért, hogy tekints fel vagy
éppen le. Erre azért is nagy szükség van,
mert sajnos volt már nem egy eset, amikor a másik botlása, tévedése vitt magával mást is botlásba, tévedésbe, bajba. Kívánom, hogy ehhez Isten adjon
valamennyiünknek erőt, kitartást az új
esztendőben.

Ezek a figyelmeztetések persze nem
csak az ünnepre vonatkoznak. Van egy
másik ünnep is, mely nemsokára beköszönt. Ez pedig az újév.
Az újév várása az mindig vegyes érzelmeket vált ki az emberből. Reménykedik, de valahol a lelke mélyén fél is.
Fél, mert az emberben mindig van
valamilyen félelem az ismeretlentől.
Nem sokkal teszi könnyebbé a helyzetet, hogy már számtalanszor átéltük
az újévet. De mégis, van benne mindig
valami ismeretlen, valami félelmetes.
Valahogy a szilveszteri vigasságokba is
gyakran ezt a kettősséget látom, hogy
egyrészt az ember a félelmét igyekszik tompítani egy ilyen görbe estével,
másrészt viszont talán várja is az új esztendőt. Nem is olyan könnyű ezekben az
érzelmekben az embernek eligazodni,
megtalálni a helyes utat.
De itt éppen ezeket a nem túl szimpatikus madarakat kell példaként állítani.
Ha van az élővilágnak szegmense, mely
nem tesz semmit az élelemért, hát azok
éppen a dögevők. Természetesen nem
akarom megkérdőjelezni a bioszférában elfoglalt hasznos helyüket, hiszen a
takarítást, a tisztántartást ebben az ös�szefüggésben is el kell végezni valamilyen módon. Azonban tény, hogy semmi
olyat nem tesznek, mely az élelem megtermelését szolgálja. És Istennek mégis
van gondja róluk. Gondoskodik arról,
hogy ezek az élőlények is táplálékhoz
jussanak. Akkor mennyire inkább ránk
is gondja van, akikért az Ő Egyszülött
Fiát adta, hogy üdvösségünk legyen. Ez
mindenképpen nagy biztatás az új esztendő előtt.
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M á s i k
kérdés is
van, amiben ezek
a madarak
elgondolkodtatnak.
Amikor a
vándor rájuk
néz,
a k k o r
tudja, hogy ott van egy tetem. Isten
persze nem csak ilyen természetű jelzőket akar adni. De talán bennünket
is arra szán, hogy ha valaki ránk tekint, akkor lássa, hogy ott van valami,
valami más, mint amit a világ kínál.
Ezek a madarak önkéntelenül, ösztöneiktől vezérelve mutatnak utat a már
említett kérdésekben, nekünk viszont
abban kell utat mutatni mások számára, hogy Isten felé merre is indulhatnak
el. És erre a szolgálatra egyre nagyobb
szükség van ma is.
Jézus ebben a fejezetben a végidőkről
beszél. Az ember valahogy szeretné tudni, hogy ez az idő mikor jön el, hogy mikor jön vissza Jézus. Nem ad egyértelmű
választ, de nem azért, mert tudatlanságban akarta hagyni híveit, hanem azért,
mert egyszerűen nem ránk tartozik. Nekünk az a fontos, hogy készen álljunk
az új évben is. Fontos, hogy a betlehemi
csillag ne csak ebben a rövid adventi időszakban világítson, hanem egész éven
át. Imádkozzunk azért, hogy mutasson
utat most, és az egész új éven keresztül
nekünk földi útjainkon.
Ámen!
(Elhangzott 2012. december 23-án)

AKIK A CSILLAGOT LÁTTÁK
Kárász Izabella verse
Mentek. Csillagba veszve mentek...
Elhagytak álmot, meg keresztet...
Elmaradtak a nagy hegyormok,
Puszta terek, a templomtornyok,
Messzi városok, tengerek,
Mosolyok, könnyek, emberek
S úgy mentek a nagy éjszakán át
Akik a csillagot látták.

A fényre néztek, semmi másra.
Reájuk hullt az Úr világa.
Ragyogó, tiszta lett a lelkük,
Nem volt a földről semmi bennük,
Nem is voltak már emberek
Mikor az égi Kisdedet
Csillag alatt áldón imádták
Akik a csillagot látták.

Nem álltak meg a határkőnél,
A völgykatlannál, hegytetőnél,
Nem kellett nekik többet semmi
Kívánság, csak egy: menni, menni!
Csillag után, a csillagért.
Nem kérdezték azt sem: miért?
Csak mentek a nagy éjszakán át,
Akik a csillagot látták.

Karácsonyeste - s mindig, máskor:
Csillagtűnéskor, lehulláskor
Egy örök csillag fénye csábít,
Útvesztőkön utat világít,
S mennek úton százak, ezrek,
Maradnak álmok meg keresztek,
Úgy mennek a nagy éjszakán át
Akik a Csillagot látják.
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Gyülekezeti
Alkalmak
Istentisztelet (IT):
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Klimentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.)
Úrvacsora: A következő úrvacsorai alkalom 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 helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn: A következő istentisztelet időpontja ismeretlen. Cím: Radlická 8.
(„Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet
helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.

Egyéb információ: www.reformata.cz

Szerkesztőségünk
közleménye
Ezúton tájékoztatjuk kedves
Olvasóinkat, hogy az Üzenet
újévtől kezdődően az elmúlt évek
alatt megszokott formájában
megszűnik.
A szerkesztőség a további
megjelenéshez szükséges
információkat és hozzáféréseket
átadta a lelkésznek,
így a prédikációk, a gyülekezettel
kapcsolatos vagy a gyülekezetet is
érintő hírek ezentúl a
www.reformata.cz
honlap megfelelő menüpontjai
alatt lesznek elérhetőek.
Megértésüket köszönjük.
Az Úr legyen Olvasóink
és gyülekezetünk őriző pásztora
az új évben is!

Vasárnapi
Iskola
Január 6.:
(25.) A király, aki jászolban született
(Máté 1:18-25; Lukács 2:1-20)
A foglalkozások teljes anyaga megtalálható a www.reformata.cz weboldal
„Vasárnapi iskola” menüpontja alatt.
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