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Kedves Testvéreim!
A mai nap, mint mindenki tudja a keresztyén egyház születésnapja. Ezen a
napon óriási fordulat állt be az üdvtörténetben. Elkezdődött egy új dolog, átlépte a határokat a Jó Hír. Azonban még korábban kezdődött ez az ünnep, és ezért a
magyarázatot is egy kicsit előbbről kell
kezdeni a pontos megértés végett. Áldo-

ret beteljesülésének a ténye. Ha a Bibliát olvassuk, néhány oldalon belül már
a sokadik ígérettel találkozunk, melyet
Jézus adott, és beteljesedett. Igen, ilyen
Urunk van. Ő nem bálvány, hanem Élő
Isten. Az áldozócsütörtöki búcsú sem
volt végleges, hanem lényegében csak
erre a tíz napra szólt. Jézus megígérte,
hogy az övéivel marad. Mekkora evangélium ez! Isten a bűnt el nem szenved-

Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül,
akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, ös�szefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga
nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták:
„Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor
hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok,
médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és
Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában,
Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római
jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi
nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.”
ApCsel 2,5-11

zócsütörtökön Jézus felment a mennybe,
de előbb ígéretet tett, és feladatot adott a
tanítványoknak.
Az ígéret a Vígasztaló elküldése volt.
Ez pedig nem más mint a Szent Lélek. Teológiatörténeti érdekesség, hogy
amilyen sokat foglalkozik a Hiszekegy
Jézussal, olyan keveset foglalkozik a
Szent Lélekkel. Ennek okaira most nem
térnék ki. Fontosabb számunkra az ígé-

heti, de a bűnös emberrel marad, minden
napon a világ végezetéig. Ma is csak ez
az egy ígéret tartja össze Isten népét.
Sokféle nép volt ott együtt az első pünkösd alkalmával. Sokan nem is értették
egymás nyelvét, gondolatát. De Isten
csodát tett.
Ahogy az ünnepre készültem, végig az
járt a fejemben, hogy a pünkösd ebből a
szempontból nem más, mint egy fordí-

tott Bábel. Bábelben ugyanis Isten nem
a nyelveket, mint inkább a gondolatokat
zavarta össze, és tette ezzel lehetetlenné
a munkát. De milyen munka is volt az?
Az ember lázadása Isten ellen, önmaga felmagasztalása. Ez mindenképpen
következményeket vont maga után. A
bábeli torony torzója örök felkiáltójelként kell, hogy figyelmeztessen minket,
hogy egyedül Istené a dicsőség. Ha az
ember közel kerül
Istenhez, közel kerül
testvéréhez is, és már
nem csak az nem lesz
kérdés, hogy őrizője
vagyok-e felebarátomnak, hanem már
az sem lehet kérdés,
hogy akarom-e érteni
az ő gondolatait.
Pünkösdkor a bábeli
történetnek pontosan
az ellenkezője játszódott le. Összejött
sokféle nép, sokféle
háttérrel. És az elején
biztosan nem értették
egymást. De a meglévő szakadékokat Isten
maga hidalta át Szent Lelke által. Már
értették egymás gondolatait, már nem
volt idegen számukra a testvér. Igen, Isten ezt így adja. Több versen keresztül
írja a Biblia, hogy kik is voltak ott, és
mégis együtt tudtak lenni. Ez Isten igazi
csodája. Ezért kell ma is imádkozni.
Talán még emlékszünk április 18-ra.
Tudtunk testvérként együtt lenni a szlovák keresztyén testvéreinkkel. Nem volt
kérdés a történelmi sérelem vagy a po-

litikai megosztottság, mert egy Istent
imádtunk, közösen, és egy Szent Lelket
kaptunk meg. Ezzel példát is kell mutatni. A jeruzsálemi gyülekezet az akkori viszonyokhoz képest óriási volt, de
mégis eltörpült az egész világhoz képest.
De Isten növekedést adott, mert imádkoztak érte, imádkoztak a misszióért, és
nemsokára már Rómában is imádták az
Örökkévalót. Ez ma is a küldetés. Vinni az örömhírt, Isten
előtt alázatosan elfogadni szeretettel a
testvért. Megérteni,
és megértetni magam
vele. Ma az éppen aktuális kulturális fősodor az egyént állítja a
központba. Igen van
ebben is érték, és lényeges üzenet, hiszen
Isten mindenkinek
mást és mást adott.
Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni,
mert komoly értékek
veszhetnek kárba. De
fontos a közösség is,
az amit Isten ebben
ad. A testvérre való odafigyelés, a róla
szóló gondoskodás, a tőle való tanulás
lehetősége, mind mind Isten ajándéka.
Ha ezt elfeledjük, komoly értéktől fosztjuk meg magunkat. Ahhoz azonban alázatos lélek kell, hogy el tudjuk fogadni
ezeket az ajándékokat, amiket Isten a
mai népének is megad.
Ámen
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(Elhangzott 2010. május 23-án.)

ha társul hozzá egy
együtt gondolkodás,
egymás értékei megismerésének vágya,
és annak a vágya,
hogy tanulhassunk is
egymástól.
Megdöbbentő volt
viszont a reakció,
melyekről Berekfürdőn, októberben szereztem tudomást. A nyugati egyházak
némelyike sovinizmussal, revizionista
vágyakkal vádolta a magyar testvért.
Pedig nem volt igazuk, sőt nekik kellett
volna tanulni tőlünk egységet, megértést és szeretet. Nem szabad elfeledni,
hogy nem Magyarországon van rengeteg református egyház bejegyezve, mely
által minden presztízst elveszítettek, és
a bibliai értékek számukra vajmi keveset jelentenek már.
De nem ezzel kell foglalkozni. Május
22. magvetés volt, melyet gondozni kell.
Ennek a friss örökségét ma is ápolni,
magunkban fejleszteni kell, és az ott létre hozott értéket felvállalva közvetíteni
másoknak is. Ma már feladat az együtt
gondolkodás, a keskeny úton való közös
együtt járás.
-Éles György-

Május 22. margójára
2009. május 22-én valami olyasmire került sor Debrecenben, melyre a magyar
reformátusság már kilencven éve várt.
Egy lelki újraegyesítés, sőt egyesülés.
Helyesebb ez utóbbit használni, mert
nem küső akarat hozta létre, és nem kétes utóéletű paktumok között született.
Akkor mégis minek köszönhető? Nem
másnak, mint annak a vágynak, hogy
együtt lehessünk, együtt dícsérhessük
az Istent.
Én ott a börtönünk keresztyén színjátszó
körével voltam, és bár a többiek már elmentek, én kértem, hogy maradhassak.
Szándékom szerint ott akartam meghallgatni a harangot. Még belegondolni
is félelmetes volt, hogy ahol csak magyar református templom van, délután
négykor megszólaltak a harangok. A
harangszó alapvetően két esetben szokott szólni: istentisztelet kezdetén, és
temetéskor.
Én azt kívánom ezúttal, hogy szóljon az
utóbbinak. Legyen temetése ez a megosztásnak, a megosztottságnak, a széthúzásnak. Egy olyan világban kell ezzel
példát mutatni, ahol mindent ellep az individualizmus, a másik meg nem értése.
De csak akkor van értelme az egésznek,

„Időt kell szakítanod embertársaidra,
tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is
– valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán
a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”
Albert Schweitzer
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Pünkösd –Konfirmáció
Pár év szünet után gyülekezetünkben ismét konfirmációra került sor. Reménység szerint a két fiatal, Szeidovitz Anna

Lisa és Szeidovitz Kata Sára megmaradnak gyülekezetünkben.
Fotók: -liadi-

A konfirmációs
fogaladom
letétele

Áldás

Családi kép
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Coexistentia - Együttélés
Politikai Mozgalom a Cseh
Köztársaságban
Magyar Nemzeti Tagozat
Prága
Meghívó
a Csehországi Coexistentia - Együttélés Politikai
Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozatának
nyilvános konventjére,
melyre 2010. június 4-én, pénteken 17.00 órai
kezdettel kerül sor
Prágában a Nemzetiségek Házában
(Praha 2, Vocelova 3)
Program:
1. Megnyitó (Ing. Derian László)
2. Megemlékezés a Trianoni Békeszerződés 90. évfordulója kapcsán
(Ing. Herényi Béla)
3. Elismerő oklevelek átadása a Coexistentia-Együttélés fennállásának 20. évfor
dulója alkalmából (Doc. Ing. Pálffy Sándor, CSc., PhDr. Kocsis László Attila)
4. Szünet.
5. Munkabizottságok megválasztása
6. Tájékoztatás a Mozgalom tevékenységéről (Doc. Ing. Pálffy Sándor, CSc.)
7. Beszámoló a Magyar Nemzeti Tagozat munkájáról (PhDr. Kocsis L. Attila)
8. Kiegészítő választás a Magyar Nemzeti Tagozat elnökségébe
9. Vita
10. A konvent határozatának elfogadása
11. Befejezés
Részvételüket szíveskedjenek visszaigazolni telefonon (603/442225)
vagy e-mail-ben (lderian@post.cz).
PhDr. Kocsis László Attila, s.k.
a Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom
Magyar Nemzeti Tagozatának elnöke
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Gyülekezeti
Alkalmak

Egyházunk
életéből

Istentisztelet:
Vasárnap 17.00 órától (nyári időszámítás alatt). (Prága 1, Klimentská 18, 3.
emeleti gyülekezetei terem.)
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 időpontja egyelőre ismeretlen, kérjük kísérjék figyelemmel a hirdetéseket.
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni
lehet a lelkipásztornál.
A lelkipásztor elérhetőségei: Éles
György, cím: Třeboradická 45, Prága 8
– Kobylisy, telefon: +420-776-387179,
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: szerdánként 18.30tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)

– A Magyar Református
Egyházak közös képviseleti testülete, a Generális
Konvent fennállása óta először tanácskozott a határon túl. A 130 küldöttel a
Kárpát-medencei reformátusság Komáromban tanácskozó testülete a közös
költségvetés mellett elfogadta a trianoni
békeszerződésről szóló nyilatkozatot is,
amelynek kezdő mondata így hangzik:
„A hit erejével elhordozni, de nem elfelejteni – a magyarság számára ez a feladat adatott a trianoni békeszerződés
kilencvenedik évfordulóján.”

Pilzen – istentisztelet június 17-én
(csütörtök) – a helyszínt és időpontot
még pontosítjuk.
Brünn – istentisztelet június 19., 11.00,
a Nemzetiségek Házában (Radnická 8).
Teplice – az istentisztelet helye és időpontja egyelőre ismeretlen.
Egyéb információ: www.reformata.cz

Gyülekezetünk életéből
– Eddig négy család jelezte részvételi szándékát az idei Tahi Egyházzenei
Héten. Az alkalomra 2010. augusztus
16-22. között kerül sor. Az árkedvezményes jelentkezés határideje június 13.
Bővebb információ, illetve jelentkezés
a milledoremi@reformata.cz címen.
– A gyülekezet támogatásával működő
Mille DO(re)MI kórus ezen a hétvégén két helyen is fellépett. Szombaton
a PMKK-ban, a MTA fennálásának
185. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen, és vasárnap délután a prágai zsidóság Hagibor otthonában. A
következő számokban fényképes beszámolót is olvashatnak az eseményekről.
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