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Hetilapja – III. Évfolyam – 10. szám, 2010. Már. 7.
Kedves testvéreim!
Megnyugodhatnánk abba, hogy a nép
története pozitív fordulatot vett, de Isten
nem állt meg itt. Nemcsak Esztert helyezte magas beosztásba, hanem nevelőapja, Mordokaj is egy nagyon magas
posztot kapott, mondhatni a legmagasabbat, ami abban az országban elkép-

hétköznapi gondokból, nekünk is szabad felfedezni ezt a perspektívát, és
annak örömére élni, hogy Isten valamit
rám, és csak rám bízott. Számomra nagy
örömhír, hogy az Örökkévaló az én életemmel is tervezett valamit. S bár ezt
sokszor nem a legegyszerűbb módon viszi véghez, úgy mint Mordokáj és Eszter életében, de mindenképpen megadja

Ahasvérós király adót vetett ki a szárazföldön és a tenger szigetein.
Minden nevezetes hőstette és Mordokaj nagyságának a leírása, akit
kitüntetett a király, meg van írva a méd és a perzsa királyok történetének
a könyvében. Mert a zsidó Mordokaj második ember volt Ahasvérós király
után, tekintélyes volt a zsidók között, és igen kedvelték honfitársai, mert
népe javát kereste, és egész nemzetségének a békéjén tevékenykedett.
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zelhető volt. Egy ilyen magas pozíció
nagy felelősséggel is jár, hiszen sok ember sorsa múlik rajta.
Nem akarok az Igéből levezetve politizálni, de itt úgy fogalmaz az Ige, hogy
Mordokáj a köz javát szem előtt tartva
végezte a szolgálatát. Ennek igen nagy
volt akkor is a jelentősége, és úgy érzem,
ma még nagyobb talán. Úgy gondolom,
hogy Mordokáj nem csak a zsidóság,
hanem az egész nép érdekeit szem előtt
tartva végezte munkáját, melyet ő valószínűleg szolgálatnak tekintett. Ebben
az értelemben is példát ad nekünk. Ő a
szolgálatot úgy fogta fel, mint Istentől
kapott feladatot, ezért tudott hűséges
maradni benne. Ha mi is kitekintünk a

az Őt szeretőknek.
A felolvasott Igének van még egy nagyon fontos mondandója, nevezetesen,
hogy Mordokáj a békén munkálkodott.
Az, hogy a többségi és a kisebbségi
nemzetrészek között milyen fontos a
békesség, talán nem kell bemutatnom.
Én úgy érzem, hogy Isten Szent Lelke
által ezen is munkálni kell, a közösséget
ilyen módon is építeni kell.
A békesség munkálása sokkal több,
mint az Isten gyermekeire jellemző
hosszútűrés. Egy aktív folyamat. Jézus
boldognak nevezi azokat, akik a békességen fáradoznak. De hogyan is kell ezt
elkezdeni? Nagyon fontos kérdés, mert
a békességre törekvésnek több lépcső-

je is van, és mindegyiket be kell ahhoz
járni hogy ténylegesen békesség teremtődjék.
Az első lépés a békesség Istennel. Ez
ugye el lett rontva, ennek a lehetősége
összetört a bűnesetben, megsemmisült
ama paradicsomi történetben. Pedig ez
a békesség minden más békesség alapja. És az az Isten, aki ellen az ember a
Paradicsomban fellázadt, adta meg a lehetőséget arra, hogy ez a békesség ismét
helyre álljon, méghozzá Jézus Krisztusban. Hiszen nekünk nem istenekké kell
válni, ahogy a kígyó ígérte, hanem az
Örökkévaló Igaz Istennel kellene békességre jutnunk. Így nem túlzás, Istent
kell a legfontosabb békességteremtőnek
tekinteni. A jó cselekedetek, vagy bármi
más, nem pótolhatja a Golgota, a húsvét
jelentőségét és erejét. De ez lesz majd
az alapja a más felé irányuló békesség
megteremtésének is.
A következő lépcsőfok a békesség saját magammal. Ennek is nagyon fontos
üzenete és feladatköre van. Az ember
sokat gondolkodik, tépelődik azon, mi
lett volna ha... De ez kevés. Természetesen helye van a bűnbánatnak, a hibák
őszinte feltárásának, sőt annak is, hogy
tanuljunk belőlük. Ellenben nincs helye az értelmetlen, önpusztító, emésztő
önvádnak. Istentől el lehet, sőt el kell
kérni, hogy saját magunkkal is békességben lehessünk. „Csak légy egy kissé
áldott csendben, magadban békességre
lelsz..” (Református Énekeskönyv 274.
dicséret)
Hogy tágítsuk a kört, vegyük a másik
emberrel való békességet. Talán ez a
legnehezebb, mert ennek sokszor elen-

gedhetetlen feltétele a feltétel nélküli
megbocsátás, a másik ellenünk elkövetett vélt vagy valós sértéseinek a hátunk
mögé dobása. De nem csak erről van
szó. Feltétele ennek a másik irányába
megnyilvánuló bizalom, a másik ember
testvérnek való tekintése.
Erre is csak Isten Szent Lelke tehet minket késszé, mert enélkül nem nyílhatunk meg a másik ember előtt teljesen,
és sokszor nem is érthetjük meg annak
problémáit, vagy akár csak okait, hogy
mit miért tett. Talán a békességteremtésnek ez a legnehezebb része. De Isten
erre is késszé tud minket tenni, ellenségekből barátokat képes teremteni, a korábbi gyűlöletet szeretetté tudja formálni a szívekben.
A keresztyén békességteremtésnek van
még egy lépcsőfoka, amire talán sokan
nem is gondolnak. A testvéreim közti békességen való munkálás. Ennek a
szolgálatnak elengedheteten feltétele az
imádság. Istentől lehet és kell elkérni a
bölcsességet s a lehetőséget arra, hogy
ebben is szolgálhassak. Sokszor nem
könnyű, mégis nagyon áldott tud lenni.
Én azt kívánom, hogy legyen a békesség
keresése és annak megtalálása, minden
viszonylatban a húsvét legszebb üzenete
és feladata valamennyiünk számára!
				

Ámen

(Elhangzott 2010. február 28-án)
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éppen a szórványlét miatt.
Mi lehet a jövő? Erre a kérdésre az egyháztörténetben és a Bibliában találjuk
a választ. Isten megáldja a keveset is,
a mustármagból fát fakaszt. De ehhez
először Elé kell vinni imádságban a kérdést.
Fontos azt is megvizsgálnunk, milyen
funkciója lehet a szórványnak. A legfontosabb természetesen a hit építése,
a lelkigondozói munka beindítása, a
közösségépítés. Lehetnek még olyan kiegészítő feladatai is, mint a nyelv ápolása, hagyományok őrzése. Nem lehet feladata semmiképpen a versengés szítása,
a már létrejött értékek rombolása.
Arra szeretnék most mindenkit kérni,
hogy a szórványok kérdését hordozzuk
imádságban, mert csak az Úr képes megtartani a keveset, és növekedést adni.
– éles györgy –

Kezdetek Brünnben...
Ahogy a múlt heti számunkban olvasni
lehetett, múlt szombaton, február 27-én,
református istentisztelet volt Brünnben.
A lényeg a már említett cikkben le is
volt írva, néhány gondolatot azonban
még szeretnék hozzátenni.
Az első és nagyon fontos dolog, hogy
miért is kell kiemelt feladatként kezelni
a szórványkérdést. Erre a válasz nagyon
egyszerű: majdnem minden gyülekezet
szórványként kezdte. A szórvány lét
nem jelent kevesebbet, mint egy nagy
gyülekezet – csak számban kifejezve
kisebb. Sokszor több erőt kíván meg a
kicsi megbecsülése, annak gondozása,
ápolása, mint egy nagyobb közösségben
végzett szolgálat. Viszont sokszor érzi
azt az ember, hogy ezekben a közösségekben nagyobb, erősebb az összetartás,

Idézet
„Csak mentem Erzsike mellett, és nézegettem az alacsony házakat az utca két
oldalán, és arra gondoltam: nálunk nagyobb házakban laknak az emberek. Meg is
mondtam ezt Erzsikének, mire nagyapa hátrafordult, rám nézett, s még ma is hallom a hangját, ahogy mondta: “a szeretet és a békesség, fiam, a legkisebb kunyhóban is elfér. Nem mindég a nagy házakban élnek boldog emberek.”
(Wass Albert: Magukrahagyatottak)
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Gyülekezeti
Alkalmak

Gyülekezetünk
életéből

Istentisztelet:
Vasárnap 16.00 órától (téli időszámítás
alatt). Helyszín: Prága 1, Klimentská
ulice 18, 3. emeleti gyülekezetei terem.
(Városi közlekedéssel a Dlouhá třída villamosmegállótól 2 perc séta, a Náměstí
Republiky metrómegálló 5 perc.) Kérjük
használják a kapucsengőt (Sál 3. patro).
A rendhagyó változásokat hirdetjük és
az Üzenet-ben közzétesszük, ezért
kérjük figyeljék a hirdetéseket.
Az istentisztelet idejére gyermekmegőrzést vállalunk (ugyanebben az épületben). Az igény bejelentése szombat
estig a +420-723-960913 telefonszámon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer – a következő bibliaóra időpontját jövő heti számunkban pontosítjuk.
Konfirmációi felkészítés: vasárnaponként 14.30-tól a Palladium üzletház 3.
emeletén (Náměstí Republiky metró- ill.
villamosmegálló közvetlen közelében).
A lelkipásztor elérhetőségei: Éles
György, cím: Třeboradická 45, Prága 8
– Kobylisy, telefon: +420-776-387179,
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: szerdánként 18.00tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség irodája, (Vocelova 3, Prága 2,
I.P.Pavlova metró- és villamosmegálló).
(mille.doremi@gmail.com)

– A következő brünni
istentiszteleti
alkalom
reménység szerint 2010.
április 17-én lesz megtartva, valószínűleg ismét a Brünni Nemzetiségek Házában (Radnická ulice 8).

Meghívó
A Cseh-és Morvaországi
Magyarok Szövetsége
tisztelettel meghívja Őnt a
megalakulásának 20. évfordulója
alkalmából rendezett
emlékünnepségére
2010. március 13-án
Program:
13.30 Koszorúzás a Rákóczi Ferenc
emléktáblánál, az AED-del közösen.
(Malostranské nám.)
14.30 Ökumenikus istentisztelet (Szt.Bertalan templom,
Bartolomějská ul)
16.00 Megnyitó (PMKK)
Az évfordulóval kapcsolatosan a
PMKK pincegalériájában egy
fényképkiállítás is megtekinthető.
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