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A Prágai Református Missziós Gyülekezet
Hetilapja – I. Évfolyam – 35. szám, 2008. Szept. 28
Kedves Olvasó!
Mivel szeptember 21-én elmaradt az istentisztelet, az Üzenet
mai számában prédikáció helyett Dr. Gyökössy Endre
református lelkész – pszichológus írásaiból válogattunk.

Az örökség
Ő volt a sikeres. A Nagyember. Tulajdonképpen mindent elért, amit elérhetett. Ám annak megtartásáért cserébe az

viselkedett. Ezért külön szerette a Nagyember. Mindenkinél jobban megbecsülte. Már csak azért is, mert András óvatosan és biztosan vezetett, feleslegesen
nem beszélt s maga volt az egyenruhás

Ne aggodalmaskodjatok tehát,
és ne mondjátok:
Mit együnk? vagy: Mit igyunk?
vagy: Mivel ruházkodjunk?
Mert mind ezeket
a pogányok kérdezik.
Mert jól tudja
a ti mennyei Atyátok,
hogy mind ezekre szükségetek van.
Hanem keressétek először
Istennek országát,
és az ő igazságát;
és ezek mind megadatnak néktek.
Ne aggodalmaskodjatok tehát
a holnap felől;
mert a holnap
majd aggodalmaskodik
a maga dolgai felől.
Elég minden napnak a maga baja.
Mt 6,31-34

egészséget adta. – Bal zsebében hordta a
gyomorpanaszaira –, a jobban szíve erősítésére felírt gyógyszereket; mellényzsebében az idegcsillapítókat. András, a
sofőrje onnan tudta mi a baja, hogy melyik zsebéből nyelt le valamit s aszerint

udvariasság.
Olykor azonban irigyelte Andrást. Legutóbb is az egyik főhivatal udvarán úgy
találta, hogy a lábát kifelé lógatva ült a
Nagykocsi első ülésén és még meleg,
fehér kenyérrel abált szalonnát falato-

zott, harsányan harapdálva hozzá zöldpaprikát. Összefutott szájában a nyál.
Egy „katonáért” odaadta volna aznapi
pürés, kétszersültes, ananászkompótos
menüjét.
Amikor András észrevette főnökét,
bekattintotta a bicskáját, varázslatos
gyorsasággal mindent eltüntetett s máris katonásan állt a kocsi nyitott ajtaja
előtt. – Úgy fest korán deresedő fejével,
nyúlánk alakjával, derekához szorított
egyensapkájával, mint az egykori némafilmeken egy leszerelt katonatiszt – villant át a Nagyemberen.
– András, vigyen valahová! Úgy felbosszantottak odabent – fejével a főépület felé intett –, hogy nem akarok így
hazamenni.
– Hová vigyem, főnök? – kérdezte halk
udvariassággal András; így szólította a
Nagyembert, aki valahogy szerette ezt

az András adta becenevét.
– Mindegy, csak el innen! Valahová a
zöldbe, a csöndbe.
– András indított és a Nagykocsi meghitt
surrogással hagyta maga mögött Adyligetet, Máriaremetét s már bent jártak a
Pilisben. Öreg házak és platánok között
kanyarodtak be egy mellékúton az egyik
apróházas településre, annak egyik
dombra kapaszkodó, lombos, földutas
utcájába. Egy közeli kertes ház előtt
András megállt. Kiugrott a kocsiból, kinyitotta a hátsó ajtót és kilépő gazdájának bocsánatkérő mosollyal mondta:
– Ne vegye rossznéven, főnök, jobb nem
jutott az eszembe. Itt lakom; már tíz éve
özvegyen, csak a lányom látogat meg,
ha ideje engedi. Orvos Dél-Pesten. Itt a
nagy diófa alatt van egy nyugágy, üljön
bele és lazítson egy kicsit. Mindjárt hozok valamit.
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A Nagyember egy pillanatig bosszankodott, aztán némi zavarral arra gondolt,
hogy annyi év után, véletlenül tudja
meg, hol lakik a sofőrje s hogy orvos lánya van. Betéblábolt a gyümölcsfákkal,
szőlővel, virágokkal beültetett, ápolt
kertbe s ha már itt volt, valóban végigfeküdt a kényelmes nyugágyban. András
metszett pohárban tányéron, szalvétán
hozta a tejet. Ő megitta s már aludt is,
mintha mély kútba zuhant volna.
Madárcsivitelésre, távoli ugatásra ébredt. Méhek döngése és bodzaillat lengte körül. Percekig nem nyitotta ki a
szemét, hogy még jobban felszívódjék
benne a zümmögő csönd. Majd jólesően nyújtózkodva felállt s mert nem látta
Andrást, a virágokkal teli, üvegezett verandán keresztül belépett a nyitott ajtajú házba. Meglepetten állt meg. Tágas,
antik bútorokkal berendezett szobában
találta magát. A falakon értékes festmények, metszetek. Néhány selyemperzsa imaszőnyeg. Az egyik fal mellett
több nyelvű könyvtársarok. A zongorán
ezüstkeretben fénykép. Kezébe vette.
Oszlopos kúria előtt egy régi típusú
Mercedes-Benz autó állt, kormányánál
elegáns úr; mellette fátyollal lekötöt,
nagykalapos hölgy. A férfi szakasztott
András. Meghökkent. Lépéseket hallott maga mögött. András volt. Kezében
ezüsttálcán piskóta, keksz és kompót.
Kérdőn nézett sofőrjére.
– A szüleim – mosolygott a kép felé
András.
A Nagyember sokáig hallgatott; óvatosan visszatette a képet a zongorára és a
kúriára mutatott:
– Minden elveszett?

– A termelőszövetkezet vette át és néhány iroda a községből. Pár évig még a
kertészházban lakhattunk. Akkor kitelepítettek bennünket. Kisgyerek voltam
még. Ezek előtt az oszlopok előtt ült az
édesanyám egy ládán a teherautóra várva és sírt. Én az ölében. Apám átkarolta
a rázkódó vállát és azt mondta azon a
hajnalon:
– Most sírjon kedves, mert ezután nem
hallhat bennünket senki panaszkodni.
Az az Isten pedig, aki eddig gondunkat viselte, Annak ezután is gondja lesz
ránk. Amire igazán szükségünk lesz,
biztosan előkerül ezután is. Elég minden
napnak a maga baja. Vagy elég – kedves
–, vagy elégünk. Ezt pedig Andris miatt
sem tehetjük meg.
– Apámnak ez a hajnali pár szava az én
örökségem –, ez megmarad halálomig.
Ez a kisház és kert csak ráadás. Rájöttem, hogy itt is ugyanúgy dalolnak a
madarak, mint abban a nagy parkban.
– Megtenné, András, hogy most hazavinne? – szólalt meg nagy sokára a
Nagyember.
– Természetesen. De örülök, hogy még
aludt is egy sort!
Amikor András a hatalmas rózsadombi
villa előtt kinyitotta főnökének a kocsi
ajtaját, az megszorította és sokáig nem
engedte el sofőrje kezét. Úgy mondta:
– Mindent nagyon köszönök.
– Egy pohár tejet?
– Nem András, azt, hogy megosztotta
velem az örökségét.
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(Forrás: Gyökössy Endre –
– MAI PÉLDÁZATOK)

Egyházunkban
történt

• Az Egyetemes Egyház össz-szavazati
számértéke: 			
350

Fazekas László lett a
SzRKE új püspöke

• Érvényes szavazatok száma:

• A magyarajkú egyházmegyék összszavazati számértéke: 		
292

Befejeződött a Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház (SzRKE) tisztújítási folyamata, amelynek
eredményeként Fazekas László komáromi lelkipásztor lép az eddigi püspök, Erdélyi Géza helyére.
A választáson két jelölt indult. A másik
jelölt Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor volt. A szavazáson több
voksot kapott Fazekas László egyszersmind a zsinat lelkészi elnöke is lesz.
A 47 éves Fazekas László megbízatása
hat évre szól. A hívek a szerda éjszakába nyúló szavazatszámlálástól számítva
15 napon belül még óvást emelhetnek.
Az új püspöknek két helyettese lesz: a
magyar hívekről Géresi Róbert abaújszinai, a szlovákokról Marian Hamari
gondoskodik. A főgondnok személye
nem változott, a tisztséget továbbra is
Fekete Vince látja el. Az új püspök beiktatásának még nincs időpontja.
Erdélyi Géza jelenlegi püspök 1996-tól
áll az egyház élén.

• Érvényes szavazatok száma:
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• A szlovákajkú egyházmegyék összszavazati számértéke: 		
58
• Érvényes szavazatok száma:
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• Püspök:
Fazekas László:
		
Somogyi Alfréd:
Megválasztva: Fazekas László
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• Főgondnok: Fekete Vince:
Megválasztva: Fekete Vince

325

• Magyarajkú püspökhelyettes:
		
Géresi Róbert:
269
Megválasztva: Géresi Róbert
• Magyarajkú főgondnokhelyettes:
		
Porubán Ferenc: 269
Megválasztva: Porubán Ferenc
• Szlovákajkú püspökhelyettes:
		
Marián Hamari:
		
ifj. Ján Semjan:
Megválasztva: Marián Hamari

Az általános tisztújítás hivatalos
eredményei
A SzRKE Egyetemes Választási Bizottsága 2008. szeptember 24-én tartott
ülésén összeszámolta az általános
tisztújítás szavazatait, és a következő
eredményt állapította meg:
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• Szlovákajkú főgondnokhelyettes:
		
Ján Marcinčák:
54
Megválasztva: Ján Marcinčák
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(Forrás: reformata.sk, parameter.sk)

kompetenciáját, hogy egyegy esperesre
úgy tekintsenek, mint tényleges döntéshozóra ahelyett,
hogy
kisebb
ügyekben
is
Fazekas László
a zsinati elnökséghez forduljanak megoldásokért.
Hatékonyabb missziós tevékenységre,
az árvaházak, idősek otthonainak létesítésére, beteg és magányos testvéreink
gondozására lenne szükség helyi kezdeményezésekkel, hogy a hívők megtanuljanak egymás segítségére lenni! Külföldi
kapcsolataink további szélesítését-ápolását is szorgalmaznám, felhasználva
ehhez Istentől kapott képességeimet és
a lehetőségeket. Tennivaló bőven akad,
amelyekről bővebben esetleges megválasztásom után szólnék.

Részlet...
...Nagy-Miskó Ildikó Fazekas Lászlóval megválasztása előtt készített
riportjából
– Megválasztása esetén milyen változtatásokat szorgalmazna a Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház működésében?
– Püspökhelyettesként átlátva egyházunk jelenlegi helyzetét, azon igyekeznék, hogy megerősítsük a gyülekezeteinket – hitbelileg és anyagilag is! Akárcsak
a lelkipásztori közösségeket, mivel úgy
érzem, hogy a lelkipásztorok eltávolodtak egymástól, mintha nem is „egy
családhoz” tartoznánk. Még nagyobb
hangsúlyt helyeznék a lelkészek és a
presbitériumok továbbképzésére, hiszen
az egyháznak is korszerűen kell hirdetni az Igét, nem kiszolgálva az emberek
igényeit, hanem minden körülmények
között krisztusi lelkülettel szolgálni.
Meg kellene erősíteni az egyházmegyék

(Forrás: Delta/bumm.sk)

...És mit várhat Missziós
gyülekezetünk?
Reméljük, hogy Géresi Róbert (segédlelkészünk, Bodnár Noémi felügyelő
lelkésze) püspökhelyettesként többet
fog tudni tenni azért, hogy a prágai
gyülekezet minél jobban beleépüljön Egyházunk testébe, bekerüljön a
köztudatba. Kompetensként képviselni
tudja ügyünket a legmagasabb egyházi
fórumokon is.
Püspökhelyettesként Fazekas László figyelemmel kísérte a magyar
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református egyházak tanácskozó
zsinatának megalalkulását (1995 áprilisa, Magyarországon jogilag bejegyzett
szervezet – elnöke Ft. Erdélyi Géza),
amely többek között foglalkozott a diaszpórában, illetve nehéz helyzetben
élő, kis létszámú gyülekezetek sorsával is. Ennek fényében bízzunk abban,
hogy az új Zsinati elnökség megfelelő
érzékenységgel reagál majd gyülekezetünk megkereséseire is. Reméljük,
hogy Fazekas László is gyülekezetünk
vendége lehet majd.
- szerkesztőség -

Gyülekezeti
Alkalmak
Istentiszteletek:
Vasárnaponként 17.00-tól a gyülekezet
Klimentská utcai gyülekezeti termében
(Klimentská 18, Prága 1) vagy az „U
Klimenta” templomban.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően,
kb. 18.00-tól.
Énekkari próbák: Szerda esténként
18.00-tól, a Teológián (Černá 9, Prága
1), a kápolnában, vagy egyéb megegyezés szerinti helyen. (korus@refnet.cz)

A gyülekezet életéből
– Gyülekezetünk segédlelkésze, Bodnár Noémi
előreláthatólag október
19-én, az istentiszteletet
megelőző órákban szeretné összehívni a gyülekezet presbitériumát és ezúton kér
minden presbitert, hogy számoljon ezzel
az időponttal – jelezze részvételét.
– 5 szálláshelyre van még szükség a
debreceni Kántus elszállásolásához. A
debreceni kórus reménység szerint november 14-17 között lesz gyülekezetünk vendége.
– A Szeretetnaptár főszerkesztője, Nt.
Csoma László levélben megkereste gyülekezetünket, hogy a prágai gyülekezet
is küldjön írást és képeket a 2009-es kiadványba. A gyülekezet vezetősége a

héten fogja összeállítani a küldendő
anyagot. A Szeretetnaptár révén gyülekezetünk újabb lehetőséget kapott arra,
hogy ismertté tegye magát Szlovákia
összes református gyülekezete számára.
– Jesso Albertné, Marika néni elfogadta segédlelkészünk felkérését, hogy az
istentisztelettel egyidőben tartson gyermekfelügyeletet a gyülekezet legkisebb
tagjai számára. Reménykedünk abban,
hogy istentiszteleti alkalmainkon ezáltal a gyermekes szülők is részt tudnak
venni. A gyülekezet vezetőségének nem
titkolt szándéka, hogy idővel beindítsa a
vasárnapi iskolát.
– Szeptembertől minden hónap első vasárnapján Brünnben, a Brno-Řečkovice-i imaházban (Vážného 6) magyar
nyelvű ökumenikus istentiszteletet
tart Kovács Lajos huszita lelkipásztor. Kérjük a kedves testvéreket, hogy
Brünnben élő ismerőseik figyelmét hívják fel a magyar nyelvű istentiszteletekre. Gyülekezetünk presbitériuma szeretné mihamarabb felvenni a kapcsolatot
a brünni Testvérekkel és igyekezni fog
testvérgyülekezeti kapcsolatot kialakítani a két gyülekezet között.

Bölcsesség
„Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna.”
Albert Einstein
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