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Kedves Testvéreim !
Mózes a szolgálata elején szembesül
a nehézséggel: hogyan is állhatna ő ki
hitelesen szólni Isten üzenetét, mikor
lehet, hogy sokan nem is fognak neki
hinni. Benne volt ebben az emberileg
teljesen érthető félelem a kudarctól, de
talán még inkább Isten ügyének féltése
is.
Mózes azonban tévedett: mert nem ő
szólt, így nem is neki kellett hinni, ha-

véghez vinni, Istennek mégis úgy volt
kedves, hogy rajtuk keresztül hozzon
megújulást. Még akkor is, ha emberileg
nézve nem mindig ők voltak a legalkalmasabbak. Ennek ellenére amikor úgy
érezték, kiálltak, és Isten Szent Lelkétől
kapott erővel hirdették az Igét, akkor is,
amikor ez nem volt ajánlott, lehet azt
is mondani, hogy nem volt alkalmas az
idő. Halottak napjára pedig úgy tudunk
biblikusan emlékezni, ha úgy is gondolunk szeretteinkre, mint olyanokra, aki-

Mózes ekkor így felelt: Hátha nem hisznek nekem,
és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják,
hogy nem jelent meg neked az Úr?!
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nem rajta keresztül Isten szólt a néphez.
Ez egy óriási különbség: nem arról van
szó, hogy Mózes az ő emberi gyengeségeivel mit képes mondani, hanem arról,
hogy rajta keresztül mit üzen Isten, aki
viszont megértette Mózes aggályait.
Ezek a kérdések persze nem csak Mózest aggasztották: ha elolvassuk a többi elhívási történetet, szinte mindenütt
azzal találkozunk, hogy az, akit elhív
Isten mindig valami ellenvetést, tiltakozást fogalmaz meg. De így volt ez az
egyház történetében is: készülve a reformáció ünnepére, ha csak a reformátorokat vesszük, mind azt látjuk, hogy
nem akartak ők világmegváltó dolgot

ket Isten arra használt fel, hogy hozzánk
is eljusson az evangélium és a hit, még
akkor is, ha ezt ők nem is mindig tudatosan munkálták.
Ránk vonatkoztatva is nagyon komoly
üzenete van ennek a történetnek: először
is én kifogásokat keresek, amikor Isten
használni kíván, vagy azt vizsgálom,
hogy hogyan tehetem ezt a leghatékonyabban. Persze a jogos önkritika építő,
és nem azt jelenti, hogy nekem minden szolgálati ágban egyformán aktívnak kell lennem, viszont a karizmákat,
melyeket Istentől kaptam, igenis Isten
szolgálatába kell állítani, és elfogadni,
ha Ő éppen valamely szolgálatban en-

gem kíván felhasználni. Nem szabad
azonban megfeledkezni arról sem, hogy
nem csak szóval kell Istent tisztelni.
Igenis fontos, hogy ne csak szavam, de
még inkább életem istentisztelet legyen,
hogy az is nyílvánvaló legyen mások
számára, hogy ahogyan élek, az Istentől
van. Sokszor szó nélkül is lehet Istenhez hívogatni embereket, pusztán azzal,
hogy látszik életünkön az újonnan születettség, hisz a jó fa jó gyümölcsöket
terem. Tehát hitelessé kell magunkat
tenni életünkkel.
Városomban, Sátoraljaújhelyen élt egy
nagyon híres rabbi, Teitelbaum Mózes.
A Teitelbaum felvett név, és azt jelenti
datolyafa, ennek a fafajtának az a jellegzetessége, hogy kívülről is látszik minden, vagyis, hogy hogy él a fa. Ezzel ő
azt kívánta kifejezni, hogy az Istenhez
tartozó életet vállalni lehet és kell is,
hogy az legyen kívül, ami belül is van.
Ez persze nem megy saját erőből, úgy,
ahogy nem ment Mózesnek sem, csak
Isten Szent Lelke által, aki képessé tehet
minket is arra, hogy ha még van is egy
ó emberünk, akkor is élhessünk hiteles
életet.
Amikor Mózes megkezdte szolgálatát,
először Istennel beszélt. Nem a saját
szakállára, hanem Ővele tanácskozva
kezdett a szolgálatba, és nem is azzal
foglalkozott, hogy mennyire „korszerű”
az üzenet, melyet Isten rábízott, hanem
annak minél hitelesebb elvégzése volt a
reális, és kívánatos cél. Sokan ma sem
vélik ezt népszerűnek, időszerűnek,
mégis napjainkban is ugyanúgy szükség van rá, mint Mózes idején, vagy
akár mint a reformátorok korában. Ha
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végig nézünk Mózes életén láthatjuk,
hogy emberileg nézve egy nyugodtabb
életet élhetett volna, ha nem ezt az utat
járja. Ugyanez vonatkozik a reformátorokra is, nem az volt a kérdés, hogy az
ő életük szempontjából milyen hatása
lesz annak, ha elkezdik Isten Igéjét hirdetni, hanem az, hogy ezt hogy tudják
a legjobban elvégezni. Amikor Luther
kifüggesztette a wittembergi vártemplom kapujára 95 tételét, akkor annak
megfelelő átgondolásán kívül csak arra
gondolt, hogy azt minél több ember elolvassa, ezért választotta október 31-ét.
Ha azonban mi hallgatjuk az Igét, akkor
is felvetődik a kérdés, hogy mi milyen
lelkülettel hallgatjuk azt, és főleg annak
magyarázatát. Nem akarom a mundér
becsületét érdemtelenül óvni, mert mi
lelkészek is emberek vagyunk, de tény,
hogy ahogy Mózes, úgy mi is csak küldöttek vagyunk, akik több hibával, bűnnel, fogyatékossággal bírnak. A Biblia
hitelessége mellett a legnagyobb tanúságok egyike éppen az, hogy nem titkolja
el Mózes, és az Isten által elhívott emberek bűneit, hibáit. A bűnöket, fogyatékosságokat azonban még a palást sem
takarhatja el, és nem is az a feladata. Ez
néha nekem is okozott problémát, amikor még nem voltam lelkész. Ma azonban már tudom, hogy nem a hibákra kell
figyelni, hanem arra a hibák ellenére is
arra, mit mond az igehirdető.
A mai világban nagyon sok mindenre lehet figyelni. Sokszor kell is, mert olyan
világban élünk, ahol az információ
igenis érték. Azonban nem szabad arról
megfeledkezni, hogy legvégső soron
Isten Igéjére szabad egyedül figyelni,

mert úgy, ahogy minden történelmi korban, úgy ma is csak abban van a megtartatás és az örök élet. Lehet, hogy sokan
nem fognak meghallgatni bennünket, és
nem fognak nekünk igazat adni. Ne feledjük azonban, hogy a megtartatás csak
Isten Igéje által lehetséges. Éljünk úgy
kedves testvéreim, hogy amikor majd

életünk a végéhez közeledik, boldogan
tudjuk mondani magunknak és a hozzánk közel állóknak is, hogy én igenis
tudtam, kire hallgattam.
Ámen.
(Elhangzott 2009. október 25-én,
Éles György lkp. igehirdetésén)

Gyülekezetünk
életéből...
Lelkészválasztás
Fontos
döntéshozatal
után van gyülekezetünk. Október 25-i
dátummal a presbitérium szavazást írt
ki a júniusban megüresedett lelkészi állás betöltésével kapcsolatban. Mindezt
a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház Zsinati Tanácsának (SzRKE
ZsT) döntése előzte meg. A SzRKE
ZsT 8. ülésszakának 5. ülésén (2009.
szeptember 26-án, Hanván) hozott határozata értelmében két személyt jelölt
meg a prágai missziói lelkipásztori állás
betöltésére: Éles Györgyöt, a Tiszalöki
Országos Büntetésvégrehajtási Intézet
jelenlegi lelkészét és Šindelářová Alena
jelenleg is beszolgáló lelkészt.
Az október 25-i istentiszteletet Éles
György lelkipásztor tartotta. Az új bor
alkalmából úrvacsorai szertartással ös�szekötött alkalomra a templomban került sor. A 2Móz 4,1 igerészre alapozott
igehirdetés az elhívásról, elhivatottságról szólt. Az úrvacsorai jegyek kiszolgáltatását követően gyülekezetünk
gondnokasszonya, Dienes Kornélia
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köszöntötte és mutatta be Éles György
lelkészjelöltet, aki pár szóval bemutatkozott a gyülekezetnek és válaszolt a
föltett kérdésekre.
Elmondta, örömmel vállalná a szolgálatot gyülekezetünkben és konkrét elképzelései vannak azzal kapcsolatban, hogy
lehetne új gyülekezeti tagokkal megtölteni a gyülekezet templomát/gyülekezeti termét. György több idegen nyelven beszél – nyelvvizsgája van szlovák
nyelvből is.
A szavazásra az alkalmat követően került sor – a gyülekezet egyházfenntartási
járulékot fizető tagjai vehettek részt rajta. A 17 résztvevő közül (az istentiszteleten mintegy 40 lélek volt) 16-an adták
le szavazólapjukat és az eredmény bár
Šindelářová Alena javára dőlt el, nagyon szoros volt.
A szavazás lezártnak tűnt, mégse záródott le. Alena megköszönve a gyülekezet megtisztelő bizalmát, másnap
visszalépett. Döntését azzal indokolta,
hogy nem akarja megkárosítani a gyülekezetet azzal, ha optimális időn belül
nem tudná rendezni hivatalos viszonyát
a SzRKE-vel, valamint úgy érzi, Éles
György nála alkalmasabb a kapcsolatkiépítésre más csehországi magyar re-

formátusokkal,
kialakuló gyülek ezetekkel.
Alena továbbá
ígéretet
tett,
hogy amen�nyiben a gyülekezet elfogadja
lelkészének
Éles Györgyöt,
támogatni fogja munkásságát
és ha arra lehetőséget kap,
alkalmanként
továbbra
is
szolgálni fog a
gyülekezetben.
A gyülekezet presbitériuma elfogadta
Šindelářová Alena döntését – egyetértett azzal, hogy Éles György legyen a
gyülekezet lelkésze és erről értesítette is
Ft. Fazekas Lászlót, a SzRKE püspökét
aki közölte, hogy a Zsinati Tanács gyülekezetünk véleményét figyelembe véve
október végéig dönt Éles György kihelyezéséről Prágába.
Értesüléseink szerint Éles György leghamarabb 2010. január 1-től kezdhetné meg szolgálatát gyülekezetünkben.

Gyülekezetünk gondnoka köszönti
Éles György lelkipásztort
Valószínűleg nem ez az első eset, hogy
felvidéki gyülekezetben magyarországi lelkipásztor végezzen szolgálatot a
SzRKE kötelékében, Csehország esetében mindenképp első esetről van szó.
Adja Isten, hogy a gyülekezet új, harmadik lelkipásztora mihamarabb
megtalálja helyét gyülekezetünkben
és az országban!
-paulus-

Jobb az ÚRban bízni,
mint az emberekben
reménykedni.
Zsolt. 118,8
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őket.
Jó volt újra látni a többieket, még ha
csak ilyen rövid időre is. Sajnos nem
mindenki tudott a találkozón részt venni, de mi, akik ott voltunk, jól éreztük
magunkat, és már előre örülünk a
következő alkalomnak, mikor újra
láthatjuk egymást és együtt énekelhetünk.
– Vass Ildikó –

Tahi utótalálkozó ’09
Két héttel ezelőtt, október 17-én kórusunk három tagja részt vett a Tahi
Egyházzenei Találkozó utótalálkozóján, a Budapest Külső-Kelenfödi
gyülekezet templomában. Az „utóhang”
szombaton 12 órakor ebéddel kezdődött,
és miután mindenki megérkezett, próbával folytatódott. Átismételtük a nyáron
megtanult darabokat, majd
a délután 4
órakor kezdődő
zenés
istentisztelet
keretén belül
elő is adtuk
A kórus
szolgálata
a Budapest
KülsőKelenföldi
gyülekezet
templomában

Meghívó...
Kedves Tagtársaink, Barátaink,
Támogatóink, Jótevőink!
A Cseh- és Morvaországi Magyarok
Szövetségének Prágai Alapszervezete
a Magyar Nyelv Évében, a Prágai Magyar Kulturális Napok keretében 2009.
november 7-én délelőtt 10 órától este
9 óráig „A magyar nyelv és kultúra
különös találkozásai” tudományos
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és kulturális rendezvénnyel tiszteleg
nyelvünk és kultúránk, magyarságunk
szellemi értékei előtt a Prágai Magyar
Kulturális Központban. A mellékelt
kétnyelvű füzet részletes tájékoztatást,
segítséget nyújt a programok közötti válogatáshoz. Ám az igazi: a teljes
program átélése, közös meghallgatása,
megbeszélése. Legyünk együtt ünneplő
társak, barátok! Szeretettel meghívjuk
és várjuk kedves Mindannyiukat.
A Prágai Alapszervezet vezetősége

Gyülekezeti
Alkalmak
Istentiszteletek:
Vasárnaponként 16.00-tól (a téli időszakban) a gyülekezet Klimentská utcai
gyülekezeti termében (Klimentská 18,
Prága 1) vagy az „U Klimenta” templomban. Istentisztelet alatti gyermekmegőrzés/vasárnapi iskola az 1. emeleti klubhelyiségben. A gyerekeket az
istentiszteleti alkalom előtt egy nappal
be kell jelenteni a 723/960913-as telefonszámon.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően,
kb. 17.00-tól (a téli időszakban).
Énekkari próbák: Szerda esténként
18.00-tól, a Teológia (Černá 9, Prága 1)
kápolnájában, vagy egyéb megegyezés
szerinti helyen.
(korus@refnet.cz)

Gyülekezetünk életéből
– Az istentiszteleti alkalmak a régi megszokott helyszínen, a
gyülekezeti teremben,
délután 4 órai kezdettel
lesznek megtartva.
– A november 8-i istentisztelet feltehetően Libišben lesz megtartva. Ahogy
minden évben, a gyülekezet most is
lerója kegyeletét Végh János és lelkipásztortársai sírjánál. Gyülekezetünkből több autó is indul Libišbe, ezért ha

valakinek gondot jelent az utazás, kérjük jelezze jöveteli szándékát gyülekezetünk gondnokának, hogy mindenkinek időben tudjunk helyet biztosítani.
– Reménység szerint gyülekezetünk
kórusa is énekel a „A magyar nyelv és
kultúra különös találkozásai” ünnepségsorozat záróünnepélyének megnyitóján, november 7-én. A rendezvényre
a Prágai Magyar Napok keretén belül
kerül sor.

Október 31.
A reformáció
ünnepe
Melanchton
Fülöp
írása szerint Luther
1517. október 31-én a wittenbergi
Schlosskirche (vártemplom) kapujára szögezte ki 95 tételét. A dokumentum bevezetője egy tipikus hirdetési,
ügyrendi szöveg, amely így hangzik:
„Az igazság kiderítése és igyekezetétől
indítva, megvitatásra kerülnek az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendő Luther Márton atya, a szabad művészetek
és a szent teológia magisztere s ugyanott
ezeknek rendes előadója elnökletével.
Ezért kéri, hogy akik nem jelenhetnek
meg ezeket velünk élőszóban megvitatni, tegyék meg távolból írásban. A mi
Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.”
forrás: Internet
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