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Kedves Testvérek!
Alapvető kérdést tesz fel a mai Ige, ha
mégoly rövid is, és egy nagy csodát tár
elénk. A kérdés pedig abban áll, hogy
miben más a megtért ember, mint a meg
nem tért.
Az első szó, ami nagyon fontos, hogy új
teremésről van szó. Nem átalakításról,
pofozgatásról, javítgatásról, hanem új
teremtésről. Ha megnézzük az első teremtésről szóló híradást, azt láthatjuk,
hogy Isten a semmiből teremtett. Ha eb-

volt, és az ószövetségi iratokban, sőt a
talmudban és a szent hagyományban is
kivételes jártasságra tett szert, hanem a
gond abban volt, hogy ezt rossz cél szolgálatába állította.
Ha nyelvtanilag nézzük, azt látjuk, hogy
nincs alany, csak két minőségjelző szó.
De mi is lehet az a bizonyos új és régi?
Nem más, mint az óember és az új ember.
A megváltott és a meg nem váltott. De
ez az új sem csak úgy jött létre, hanem
Isten teremtette. És ez nagyon fontos.
Azonban van ettől még fontosabb. Isten

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az;
a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
2Kor 5,17

ből indulunk ki, akkor azt kell mondani,
hogy a megtérés egy sokkal mélyebbről
jövő, alaposabb dolog, mint azt bárki is
gondolná. Isten egy új (teljesen új) szívet ad. Marad a régiből, de mégis más
lett. Más lett az igazán fontos, más lett a
meghatározó. Talán éppen Pál élete mutatja a változás mélységének hatalmas
voltát. Már egy más értékrendet valló
Pál tér vissza a damaszkuszi úton, mint
aki elindult. Az alapok maradtak: a tudás, a kapcsolatok, a római polgárjog.
De az ember más lett. Ezeket már mind
egy cél szolgálatába állítja, az evangélium szolgálatába. Nem azzal volt baj korábban sem, hogy Pál egy tudós ember

nem csak újjá teremt, de a hitben növekedést is ad. Elég megnézni az evangéliumokat. Azok az apostolok, akik Jézussal voltak, nem csak újjá születtek,
hanem minden nap lelki táplálékot is
kaptak Tőle. Pál amit itt leír természetesen az élet legfontosabb kérdése, hiszen újjászületés nélkül nincs örök élet,
azonban az újjászületést növekedésnek
kell követnie, hiszen annyi kérdése marad az embernek, melyre választ kell
kapnia. Ott marad még az ó ember is,
melyet nem lehet kiírtani. De Isten nem
hagyja magára gyermekeit ebben sem,
hiszen elküldte az Ő Szent Lelkét, hogy
általa adjon erősítést, bátorítást ma is.

Sokszor felteszi az ember magának a
kérdés: mi nem jó, miért nem sikerül
semmi. A válasz pedig itt lappang: szükség néktek újonnan születnetek. Nem,
nem arról van szó, hogy ha az ember
elfogadja Krisztust, akkor automatikusan minden kérdés megoldódik, hanem

arról van szó, hogy akkor már van egy
távlat az addigi légüres térben. Van mihez viszonyítani, sőt van egy alap, mely
kősziklán ül, melyet nem tehet tönkre a
vihar. Persze sziklára építeni nehezebb,
mint fövenyre, de érdemesebb is.
Legyen ez a bátorítás alapja, egyszersmind az elhívásé is. Lehet, hogy ma
nem népszerű, sokak szerint nem időszerű. Én mégis azt mondom, hogy csak
ez az út járható ma is. Ha a korszellem
mást is diktál, ha úgy gondoljuk, hogy
ma más kell, akkor is itt van előttünk a
helyes út megmutatva. Múljon el a régi,
a bűnös, és mindaz, ami Isten előtt gyalázatos. És kérjük az újat, a megszenteltet, az igazat.
Ámen!

Felsőőri egymásra
találás

két nagy kérdés feszíti valamennyiünk
közösségét.

A felsőőri református egyházközség
ismét tanácskozásra, együttlétre hívta
a nyugat-európai magyar reformátusságot 2010 júliusában. Sajnos csak
első napon tudtam részt venni, de ez is
nagyon tanulságos volt.
Sok a közös probléma. Asszimiláció,
a nyelv elvesztése, a gyülekezet jövője.
Sajnos ma is talán ott tartunk, mint kilencvenben. És a kérdések is hasonlók.
A legtöbbet a felsőőri kollégával beszélgettem, akinek a helyzete egyedülálló,
hiszen az övé egy tradicionális gyülekezet, de a fogyás, a csökkenés ott is
érezhető.
Ahogy ez alatt az egy nap alatt éreztem,

1. A nyelv megtartása. Valamennyien
érezzük ennek súlyát, gondját. Sajnos
közösségeink többsége nem akkora,
hogy ez önmagában, mintegy tehetetlenségi együttható biztosítaná a nyelv
megőrzését. Ma persze egy kicsit kön�nyebb a helyzet, hiszen az internet terjedésével minden kutatás szerint éppen
a magyar nyelv az, amelyik a legtöbbet
nyeri a kis nyelvek közül, hisz sok a magyar honlap, információk beszerzésének
forrása. Probléma sokszor a szülőkkel
van. Nem egyszer tapasztalom, hogy a
kétnyelvűséget nyűgnek veszik akár a
környező országokban, akár távolabb,
vagy ha nem is nyűgnek, de olyan va-
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laminek, amivel nem tudnak mit kezdeni. Ezen a szemléleten kell változtatni.
Jobban mondva, nem is a szemléleten,
hanem a gondolkodásnak kell megváltoznia. Hiába mondja el bárki is a véleményt, ha belülről nem történik semmi. Ennek a változásnak pedig abban
kell megnyilvánulnia, hogy a kétnyelvűséget már nem valami ördögtől való
nyűgnek tekintem, hanem értéknek. Sőt,
mint gyakorló tolmács elmondhatom,
hogy az így nyelvet tanulók többszörös
előnyben vannak: ugyanis nem csak a
nyelv szavait, nyelvtanát sajátíthatják
el, de testközelből tehetik magukévá a
gondolkodásmódot, azokat a viselkedési
normákat, melyet az adott kultúra megkövetel. Mi több, később más nyelvek
elsajátításánál is könnyebbséget okoz,
ha a gyermek ily módon már gyakorlatot szerzett a többnyelvűségben, mi
több, már ez a természetes számára.
2. Református identitásunk megőrzése. Erről annyit lehet hallani, annyi forrásból, hogy mennyiségileg sok, viszont
minőségileg, hát... Lényeg (szerintem):
a négy alap (egyedül kegyelemből,
egyedül hit által, egyedül a Biblia, egyedül Krisztus), ma is érvényes, és vállalni
kell. Elvenni, hozzátenni tilos. Ez szintén csak egy vállalandó érték, még akkor
is, ha sokszor nem népszerű. Főleg nyugaton, de itt keleten is egyre népszerűbb
jelszó a tolerancia. De mit is kell tolerálni, főleg a saját életünkben? Ahhoz,
hogy tudjunk megfelelően tolerálni, először magunknak kell a saját értékeinkkel tisztában lenni, és szilárdaknak lenni
abban. Ahhoz, hogy megfelelően tole-

rálni tudjam a másfajta gondolkodást, a
magamét következetesen vállalni kell.
Ja, hogy a másiknak nem tetszik? Akkor hol van az ő toleranciája, amit rajtam számon akar kérni? Vagy csak egy
irányban működnek az értékek? Vegyük
tudomásul: a multikulti megbukott. Ha
nem akarunk üldözött kisebbséggé válni saját hazánkban, ezeket az értékeket
igenis demonstratívan vállalni kell. Tavaly, szintén csak Berekfürdőn (sokszor
emlegetem, mert nagyon tanulságos jó
összejövetel volt), megrökönyödve hallottam, hogy holland református menekült-ügyeseknek megtiltották, hogy a
menekülteknek Krisztusról beszéljenek,
mert sértheti őket. Sérti az, hogy azt hallja, hogy Isten Fia az ő bűneiért is meghalt? Ha így viselkedünk, ne lepődjünk
meg azon, hogy az történik, ami Franciaországban. Na arról már nem is beszélve, hogy Krisztus sem sok jót ígért
azoknak, akik szégyellik Őt az emberek
előtt. De persze a gyenge bibliaismeret
megteszi a magáét...
A lényeg azonban nem is ezen van. Hanem azon, hogy az a nagyszerű reformátori örökség, melynek alapja a biblikus
hit, ma is élő kell, hogy legyen aktuális, és a következő generációk számára
is valóság legyen. Ez pedig a mi (nem
másé, és ne próbálja senki a körülményekre fogni) felelősségünk.
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Kívánok mindenkinek ebben a két
szent szolgálatban sok erőt, Istentől
jövő kitartást, és áldást, itt Csehországban és mindenütt máshol is.
– éles györgy –

Gyülekezeti
Alkalmak

Gyülekezetünk
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 a
lelkipásztornál lehet.
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 NyEMRLSz által Felsőőrön (Oberwart, Ausztria) szervezett hittudományi tanácskozáson július 22-én Éles
György lelkész képviselte gyülekezetünket. Rövid beszámolója a lap 2-3.
oldalán olvasható.
– Az előzetes bejelentkezések alapján
gyülekezetünket az augusztus 16-22
között megrendezendő Tahi Egyházzenei Héten 11 fő (7 felnőtt és 4 gyermek) fogja képviselni. A gyülekezet az
idén harmadszor fog résztvenni az
éves rendszerességgel, a Tahi Református Konferenciközpontban megtartott
alkalmon.

Pilzen – a következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn – a következő istentiszteletet
augusztus 21-én tartjuk, a helyszínt és
időpontot még pontosítjuk.
Teplice – az istentisztelet helye és időpontja egyelőre ismeretlen.
Egyéb információ: www.reformata.cz

Egy kis statisztika
Pár érdekes statisztika
a www.reformata.cz
honlap első három hónapjából (május-július):
A látogatók száma 190,
103 különböző címről, hetente átlagosan
15-en nézték meg a honlapot, miközben
az azon töltött átlagos idő 3 perc volt.
Legtöbbször Csehországból (98), Magyarországról (50) és Szlovákiából (26)
kattintottak az oldal címére. Legtöbben
a főoldalt, a prágai oldalt, illetve az
Üzenet részt nézték meg.
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