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Szeretett testvéreim 
az Úr Jézus Krisztusban!

Hála Istennek elég gyakran megadatik 
számomra a lehetőség az Isten dolgai 
iránt érdeklődő emberekkel vitázni, de 
amint az várható is, sok kérdésre nem 
találom a választ. Miután már néhány-
szor szóba kerültek a bibliai csodák és 
miután én is hasonló hibába estem, hogy 
vagy kusza természettudományi isme-
retséggel próbáltam azokat magyarázni, 

vagy pedig vaskalaposan a feltétlen hit-
be kapaszkodtam és ilyen szempontból 
védtem azok valóságát, rájöttem, hogy 
valahogyan nem erre vezet az út. Elha-
tároztam hát, hogy az lesz a legjobb, ha 
a bibliai teológia műhelyébe kukkantok, 
és az általam tisztelt, nemrég elhunyt 
Jan Heller professzor és teológiai tanár 
úr bölcsességét hívom segítségül, aki-
nek ezzel kegyeletemet akarom leróni, 
mert Isten Igéjének nagy és mélyen hívő 
harcosa volt, akinek mély belátásai sok-
szor egyengettek engem lelki utamon.

I. A CSODA ÉRTELMEZÉSE 
KÜLÖNBÖZŐ KORSZAKOKBAN
Mint Heller professzor úr egykori asz-
szisztense a fakultáson sok időt töl-
töttünk együtt a tanári szobájában és 
beszélgetéseink a bibliai csodákra is 
kiterjedtek. Kíváncsiskodtam, ő hogyan 
vélekedik róluk. Titokzatosan elmoso-
lyodott, szeme ismerős módon felcsil-
lant, mint mindig, amikor tudta, hogy 
többet tud nálunk, egyszerű diákoknál. 
„Kedves“, mondja nekem, „maga sze-

rint hol kell keresni a válaszokat a bib-
liai problémákra?“ Pislogtam egyet és 
óvatosan próbálkoztam: „Erudált teoló-
gusoknál?“… „Áááá…” legyintett. „Hát 
a Bibliában, nem?“ Kezembe nyomott 
egy konkordanciához hasonló könyvet: 
„Tessék keresni. Hány héber kifejezést 
tetszik találni a csoda szóra?“ „Hár-
mat…” nyögtem ki az idegen német 
könyvben való keserves keresés után. 
„Nos, hát ebből tessék kiindulni...“ Per-
sze kényelmességemnél fogva évekig 
hagytam kialudni a kutatást, míg nemrég 

Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, továbbment onnan. Elment hazájába, 
és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták: „Honnan van ebben ez 
a bölcsesség és ez a csodatevő erő? Hát nem az ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az 
anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Nem közöttünk 
élnek-e nővérei is mind? Ugyan honnan van benne mindez?” És megbotránkoztak 
benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját 
hazájában és a maga házában.” Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.
       Mt 13,53-58



kezembe került a tanár úr egyik könyve, 
ahol meglepetésemre ezt a problémát 
boncolgatta és hirtelen megvilágosod-
tak előttem a gondolatai…
Az első, amire felfigyeltem, ez a kézen-
fekvő tény volt: Nem várhatjuk az ókori 
embertől, hogy hasonlóan fog gondol-
kodni mint a mai emberiség, amely a 
felvilágosodás korszaka örökségéből 
él. Az akkori ember mást értett a csoda 
szó alatt, mint mi. Amíg mi úgy képzel-
jük a világot, hogy minden ok-okozati 
törvény szerint megy, mechanikusan, a 
természeti rend szerint, amely változat-
lan és senki nem avatkozik bele, addig 
az ókori ember világképe úgy nézett ki, 
hogy az események, a történelem külön-
böző istenségek beleavatkozása ebbe 
a világba. Nem az volt a kérdés, hogy 
Isten avatkozik-e a történésbe, hanem 
hogy melyik Isten: Zeusz, Marduk vagy 
Jahve? Ezért mindent, ami életükben 
történt, valamilyen isten közreműködé-
sének vagy akaratának tulajdonították. 
Olyat is, amit mi ma normálisnak, ma-
gától értetődőnek veszünk. A „csoda”, 
vagy a „jel” szó azt fejezték ki, amikor 
ugyanis ilyen eseményben felismerték, 
hogy Isten ezzel akar valamit kijelente-
ni, valamit üzenni.  Ezért az akkori em-
beriség érzékenyebb volt az isteni világ 
iránt, míg a mai szekularizálódott társa-
dalom ezt az érzékenységet elveszítette, 
és a csodát és a jelt legfeljebb valami 
babonás, elavult, mesés fogalomnak ér-
telmezi. Olyasminek, ami a természeti 
rendet áttöri azzal a céllal, hogy Isten 
ezáltal legitimizálódjon, ha egyáltalán 
tudomásul akarjuk venni Őt. Ugye is-
merős a tamási kijelentés: Hiszem, ha 

látom. De ha nem látom, ha Isten nem 
képes ilyen természetfeletti jelenségek 
által megjelenni, akkor ezek szerint 
egyáltalán nem Isten, nem létezik. Ezért 
sajnálatosan az ily módon kereső embe-
rek talán soha nem találkoznak Istennel, 
és beszélhetünk nekik akármit, süket 
fülekre találunk. Csakhogy az ilyen em-
berek nem sejtik, hogy a csodának ilyen 
értelmezése messze esik eredeti értel-
mezésétől.
II.A CSODA EREDETI 
ÉRTELMEZÉSE
A héber a csodára három kifejezést is-
mer, amelyeknek három görög és latin 
megfelelője létezik. A leggyakoribb 
az ÓT szó – görögül sékmeion, lati-
nul signum. Tehát a JEL.  Az egyszerű 
jeladás, amely maga fölé, maga mögé 
mutat. Ide tartozik a próféták külön-
böző tevékenysége, szimbolikus cse-
lekvése, ide tartozik a szivárvány, a 
körülmetélkedés. Isten valami különle-
ges akaratát akarták kijelenteni, érthe-
tővé tenni. A természet rendjének újkori 
felfogásához ennek nincs semmi köze. 
A második kifejezés a MÓFET, görö-
gül teras, latinul prodigium. Magyarul 
leginkább úgy fordítható le, hogy JE-
LENSÉG. Eredetileg jóslatra mutatott, 
de mivel évek során mágia keveredett a 
jóslásba, tehát olyan emberi igyekezet, 
amely befolyásolni akarta Istent, rábírni 
Őt, hogy emberi akarat szerint cseleked-
jen, ami a Szentírás szerint nem áll meg 
– ezért szűkült le ez a fogalom csupán 
olyan jelenségekre, amelyek a próféták 
szavait megerősítették. Számunkra talán 
legfontosabb a harmadik szó, a héber 
NIFLA, görögül thauma, latinul mirum. 

2



3

Ez a csoda. De akkor is: ez a jelenség 
elsősorban a szemlélő reakcióját írja le. 
Tehát a HATÁST, amelyet ez a jel ki-
váltott a szemlélőből, a beavatottból, 
de nem annak okozatát vagy lényegét. 
Szóval, ami fontos: itt a szubjektív oldal 
leírásáról van szó, nem pedig az objek-
tív eseményről. Olyasmiről van szó, ami 
elállítja az ember lélegzetét úgy, hogy 
szinte megborzad. A csodálkozás vagy a 
csoda tehát ilyen értelemben olyasvala-
mi, ami hiretelen változást ír le ott, ahol 
mást vártunk volna vagy nem vártunk 
már semmit és aztán csodálkozunk. 
Ilyen értelemben tehát érthetjük és lát-
hatjuk, hogy mi magunk is találkoztunk 
már csodákkal. Hol? Ott, ahol nem vár-
tunk segítséget és jött. Ott ahol szerete-
tet kaptunk, pedig úgy gondoltuk, nem 
vagyunk méltók rá. Ott, ahol gyógyulást 
tapasztaltunk, annak ellenére, hogy sú-
lyos diagnózist adtak. Minden vigasztaló 
szó, ahol nem várjuk, hogy valaki táma-
szul jön nekünk, minden gyermek szü-
letése, mindenki, aki szeretettel lép éle-
tünkbe. Vagy talán nem csoda az, hogy 
minden reggel amellett ébredhetünk, 
aki szeretett társunk? Hogy kenyeret ve-
szünk szánkba olyan világban, amely-
nek a fele éhezik? Hogy nevethetünk, 
élvezhetjük a jót, míg a világ nagy része 
fegyvereket fog, vagy míg például más 
emberek beomlott bányában hónapokon 
keresztül várják a szabadítást? Hogy sa-
ját otthonunkba térhetünk vissza, olyan 
világban, ahol az emberek csoportjai ki-
taszítottan vándorolnak helyet keresve 
maguknak? Azonkívül általában minden 
megbocsátás, minden szeretet, minden 
gyógyulás, minden jó hír, minden jóra 

fordulás azok a csodák, amelyek Isten 
világából jönnek mint isteni jeladás, 
hogy Ő velünk van, Ő beleavatkozik 
életünkbe, hogy tapasztaljuk a jóságát, 
hogy ráCSODÁlkozzunk arra, hogy él-
vezhetjük azt, ami ebben a fájdalommal 
teli világban nem magától értetődő.  Hi-
szem, hogy az ókori emberek mindeb-
be elég bizonyítékot ismertek volna fel 
arra, hogy Isten munkálkodik az életük-
ben. A csodák felismerése kommuniká-
ciós eszköz a természetfeletti világgal.  
Mi ered az egészből? Tegyük fel, hogy 
valami történik, valami nagyon banális. 
Valakit ez nem szólít meg, de számomra 
ez jel vagy felszólítás. Miért? Mert ne-
kem megadatott felismerni, hogy ez ró-
lam szól, nekem szól. Ezt a megszólítást 
efogadtam, felismertem mögötte Isten 
akaratát. Ebből következik, hogy a hit 
előfeltétele annak, hogy csodát lássak. 
Azért olvastuk, hogy Jézus nem tehetett 
sok csodát a nép hitetlensége miatt. A 
csodák nem művelik a hitet, legfeljebb 
erősítik. De a hit megnyitja szemünket 
ahhoz, hogy a külső történés mögött fel-
ismerjük Isten jelzését, a jelt, méghozzá 
ott, ahol a többiek – egyelőre – nem lát-
nak semmit.
III. MIÉRT TESZ ISTEN 
CSODÁKAT ÉS HOGYAN?
A keresztyén hit lényegéhez tartozik a 
meggyőződés, hogy Isten élő Isten, cse-
lekszik és érdeklődik irántunk. Hogyan 
teszi? Azáltal, hogy a természeti tör-
vényeket áttöri? Nem, arra nincs szük-
sége. Hiszen azért teremtette azokat, 
hogy szolgáljanak neki. Az Ő eszközei 
azok. Egyetlen művész sem töri össze 
saját eszközeit, szerszámait, ha valamit 
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előhozni, alkotni, gyártani akar. Ellen-
kezőleg: használja azt. Így a természeti 
törvények is Isten szolgálatában állnak, 
de mi azt nem látjuk. Isten úgy teremt 
kapcsolatot velünk, hogy fület, szemet 
ad nekünk, hogy halljuk, lássuk, hogy 
mi történik a dolgok mögött. Hogy mi-
lyen csodák történhetnek és történtek 
velünk, azt nagyon röviden fejtettem ki. 
Mindezek a csodák arról szólnak, hogy 
Isten él és csodálatra méltó dolgokat 
művel velünk. Az ember tekintete nem 
afelé irányul, mit tehet önmagáért, ha-
nem reménységében Isten felé fordítja 
tekintetét. Így tudatosul számunkra nap 
mint nap, hogy a mi mentségünk a go-
nosz hatalmából, váltságunk, sőt még 
a reménységünk is egyedül abból ered, 
amit csakis maga Isten tesz értünk. To-
vábbá, Isten cselekvése több annál, mint 
amit el tudunk képzelni, amit várni tu-
dunk. Ha Isten megnyitja szemünket, 
csodálkozunk: Hogyan lehetséges, hogy 
Isten a maga dicsőségét önmegaláztatá-
sában jelenítette meg? Hogyan lehetsé-
ges, hogy a kereszt útja vezet a győze-

lemhez? Hogyan lehetséges, hogy Isten 
a maga Lelkével még ma is éppen az 
összetört és aggodalommal teli szíveket 
karolja fel? Ezt az emberek nem várták 
és nem várják még ma sem. Isten mai 
üzenete felszólít minket, hogy nyissuk 
meg szemünket, fülünket és próbáljuk 
életünk apró dolgaiban vagy akár a tör-
ténelem nagy eseményeiben felismer-
ni az Ő evangéliumát: a keresztben, a 
szenvedésben, váratlan örömben, rácso-
dálkozásban és mindenféle meglepe-
tésben. Ha ezt megértjük, ráeszmélünk 
arra, hogy nem szükséges keresztyén 
életünkben elmozdított hegyeket vagy 
borrá változtatott vizet látni, mert Isten 
keze munkáját, amely minket illet, ké-
pesek leszünk minden percben felfedez-
ni. Ily módon valósul meg a legnagyobb 
csoda, amelyről Ézsaiás prófétált, hogy 
Fiú születik nekünk, akinek a neve Im-
mánuel – azaz Velünk az Isten! Hála le-
gyen néki ezért!

Ámen.
(Elhangzott 2010. október 3-án,

az Igét Alena Šindelářová hirdette) 

Keresztelő
A múlt heti istentiszteleti alkal-
mon Szabó Gábor és Jarmila 
Šperlová gyermekét, Hajnalkát 
keresztelte Šindelářová Alena 
lelkésznő. Isten áldását kérjük 
Hajnalka, szülei és keresztszü-
lei életére!

– presbitérium –



20. évfordulóját 
ünnepelte a rendszervál-
tás után újraindult 
felvidéki gyerekmisszió

Ft. Fazekas László püspök levelének 
felolvasásával kezdődött a szeptem-
ber 18-19. között, a kassai református 
gyülekezet templomában megrende-
zett „Gyerekmunkás konferencia és 
szakmai nap” című rendezvény. Egy-
házunk püspöke és egyben az alka-
lom védnöke levelében megköszönte a 
gyerekek körében tett hűséges szolgá-
latot, és hangsúlyozta a gyerekmunka 
azonnal nem látható, mégis jövőt épí-
tő, rendkívül nagy jelentőségét.
A felvidéki gyerekmisszió újjáébredé-
se a 80-as évekre datálható. Ez az idő 
egybeesik a Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház eszmélésének idejé-
vel. Egy „maréknyi” keresztyén ember 
szolgálatával kezdődött, akik magyaror-
szági ismeretségeiknek köszönhetően, 
a kassai református gyülekezet tagjai-
ként több éven át segítőként vettek részt 
a Református Iszákosmentő Misszió 
bükkszentkereszti gyerektáborainak 
szervezésében. 
Az első „önálló” evangélumi táborokra 
a 90-es években került sor. Jablonca, 
Súgó – az akkor még tini vezetők, tá-
borozók ma is nagy szeretettel emlékez-
nek ezekre a táborokra, amelyekben mai 
szemmel nézve bizony elég rossz higi-
éniai feltételek mellett, viszont annál 
nagyobb lelkesedéssel táborozott néha 
száznál is több gyerek, fiatal és idős 
egyaránt.
Hatfa, Gadóc, Dargó, Aranyida, Abron-
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Nt. Orémus Zoltán köszöntője 

Nt. Tarrné Bial Ivett szolgálata 

Draskóczy Gábor, VISZ, Budapest 
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csos, Karva, Ógyalla, Gímes, Dobsina, 
Sároskőszeg, Óvíz, Bátorkeszi, 
Nagyráska, Nagytoronya, Alsólánc, 
Borda, Nagyszalók, Telkibánya, Kas-
sa... folytathatjuk a táborok felsoro-
lását. Időközben a gyerekmissziós 
munka is változott, alakult. 1992-ben 
megalapult a FIRESZ, melynek célja 
a református egyházban zajló ifjúsá-
gi- és gyermekevangelizációs munka 
felkarolása volt. 1995-ben, a FIRESZ 
keretein belül FIRESZKE névvel pedig 
megalapult a gyermekmissziós csoport. 
(A FIRESZKE név azóta is él, a nyuga-
ti gyerekmunka égisze alatt.) 1996-tól 
a FIRESZ-en belül újabb irány indult, 
amely a cserkészmozgalom tapaszta-
lataiból merít és sajátos programstruk-
túrával rendelkezik. Majd a „paletta” 
2004-ben tovább bővült – megalapult 
az elsősorban a kassai és Kassa kör-
nyéki gyerekek táboroztatására és kiad-
ványkészítésre összpontosító Fénysugár 
Polgári Társulás. Ugyanebben az évben 
keltek életre a kelet-szlovákiai szerve-
zésű „Csillagszemű” táborok is, melyek 
kezdetben a FIRESZ támogatásával 
működtek, majd a Zsinat segélyalapja, 
valamint egy holland gyülekezeti alapít-
vány támogatásával.
„A 20 évnyi gyermekmunkás szolgálat 
össze van fonódva a mi emberi időnkkel, 
a mi saját személyes emberi élettörténe-
tünkkel és sorsunkkal – fiatalságunknak 
20 esztendejével – nagyon fontos 20 esz-
tendejével. Hiszen sokunk számára ez a 
20 évnyi idő, a gyermekmunkási szol-
gálatnak az ideje esetleg egybeesik a 
keresztyén életének az első 20 esztende-
jével is. Lehet, hogy életünknek a legfon-

tosabb döntéseit is éppen ezalatt a húsz 
esztendő alatt hoztuk meg.” – hangzott 
el Tarrné Bial Ivett kistárkányi beosztott 
lelkész visszatekintő igehirdetésében.
Az igehirdetést és Orémus Zoltán espe-
res köszöntő szavait Draskóczy Gábor 
budapesti lelkész, a VISZ (Vasárnapi 
Iskola Szövetség) egyik vezetőjének két 
előadása követte. „Miért hirdessük az 
evangéliumot a gyermekek között?”. 
A „miért?”-en kívül a „mikor?”, „szük-
séges-e?”, „lehetséges-e?”, „fontos-e?” 
és a „mi Isten akarata?” kérdésekkel 
kapcsolatban, a kriminológus-, pszicho-
lógus- és szociológus szakemberek vé-
leménye mellett számos érvet hallhatott 
a közönség. Ezek az érvek azt támaszt-
ják alá, hogy az evangélium gyerekek 
közti terjesztése nem csak hogy szük-
séges, hanem rendkívül fontos is. Szá-
mos módszer létezik a gyerekek visel-
kedési problémáinak kezelésére, de az 
igazi megoldást nem ezek jelentik. „A 
szakemberek véleménye változik – száz 
évvel ezelőtt még teljesen más volt – de 
az Isten Igéje állandó.” „A gyerekkor 
a legjobb kor arra, hogy befogadják 
az életükbe az Úr Jézust.”„Sokan azt 
mondják, hogy a jövő attól függ, hogy 
a parlamentben kik ülnek, milyen tör-
vényeket hoznak... Pedig nem ettől függ 
a jövőnk. A jövőnk igazából attól függ, 
hogy ma hirdetjük-e az evangéliumot a 
gyermekeknek, sok gyerek fogadja-e be 
az Úr Jézust az életébe, és a jövőben 
mennyien lesznek a társadalomban hívő 
emberek.”„A gyerek a legjobb misz-
szionárius a családban, behozhatják a 
szüleiket a templomba. Ez lehetséges és 
számos példa van rá.” – hangzottak el 
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az előadáson.
A második előadás a gyerekmunkások, 
gyerekmisszionáriusok szembeni elvá-
rásokról szólt. „Mit vár Isten a taní-
tótól, illetve kit tud Isten használni?” 
– ezekre a kérdésre kereste a választ. 
„Akkor lehetsz igazán olyan példa-
kép, akit érdemes követni, ha magad is 
Krisztus követője vagy, akin a Krisztus 
tulajdonságai egyre inkább meglátsza-
nak.” „Isten azt tudja használni, akinek 
új élete van Krisztusban, akinek növek-
vő lelki élete van, akinek rendezett élete, 
rendezett kapcsolatai vannak Istennel, 
munkatársaival és a gyerekekkel. Isten 
azt tudja használni, akinek céltudatos 
élete van.” Így lehetne röviden, tőmon-
datokban összefoglalni Draskóczy Gá-
bor tartalmas előadását.
A délelőtti programot Kertészné Iványi 
Ágnes, a VISZ nyíregyházi munkatársá-
nak „A család és a gyülekezet felelős-
sége a gyermekek felé” című előadása 
zárta a gyerekek fizikai, lelki, érzelmi, 
értelmi és szociális szükségleteiről. „A 
gyerekeket köl-csönbe kapjuk. Mind-
egyiket – még a sérültet is.”, „Isten fe-
lelősséggel ruházza fel a szülőket, nagy-
szülőket, keresztszülőket.”, „Hiszen ha 
egy gyerek jól produkál az iskolában, 
jók a bizonyítványai, jól dobja a labdát 
a kosárra, vagy jól focizik, balettozik, 
énekel, zongorázik, akkor a szakembe-
rek nem ugrálnak és nem mondják, hogy 
van itt egy gyerek, aki a halál felé mene-
tel. Nekünk hívő embereknek az a külön-
leges felelősségünk, hogy ezzel a szak-
területtel foglalkozzunk kiemelten, amit 
a világ szakemberei észre sem vesznek.” 
Félelmetes, hogy a gyerekek „ősrégi” 

Kertészné I. Ágnes, VISZ, Nyíregyháza 

Orémus Zoltán köszönti Fülöp Évát. 

Nt. Tarr Ferdinánd beszámolója 
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(Jeremiás siralmai) és mai helyezetének 
összehasonlítása mennyire egyforma 
eredményt mutat. Gondolt itt az előadó 
az éhező, alultáplált, veszélyeztetett, 
bántalmazott magyarországi gyerekek 
tízezreire. „Számos nevelési szakkönyv 
létezik – a miáltalunk forgatott, hasz-
nált, idézett könyv, a Biblia, nem avul 
el. És segít a gyakorlati nevelésben is – 
kortól függetlenül.”
Az előadások közben a konferencia 
mintegy 60 résztvevője gyerektábori 
énekeket énekelt – ez kiváló volt arra, 
hogy mindenki felfrissüljön, megpihen-
jen. Ezen felül már az ebéd előtt min-
denki megtekinthette a gyerekmunka 
múltjára emlékező kiállítást. Emlék-
tárgyak, tábori munkafüzetek, Igék, 
gyereknaptárak, missziós- és esti törté-
netek, gyerekek által készített érdekes-
ségek, fényképalbumok – mindez két, a 
templom bejáratánál „roskadásig” meg-
rakott, hosszú asztalon. Ez a bőség és 
sokrétűség is Istent és a gyerekmunká-
sok szorgalmát, leleményességét dícséri. 
A VISZ munkatársainak köszönhetően 
a kiállítás mellett egy kisebb vásár is 
megvalósulhatott – számos könyvvel és 
további kiadvánnyal.
„A változások után megnyílt az ajtó és 
20 évvel ezelőtt Isten meggyújtotta sokak 
szívében a gyermekmisszió iránti elkö-
telezettséget és a szolgálatot. De az első 
csillag, ami a leginkább meggyulladt 
és azóta is ragyog, itt van közöttünk.” 
Ezekkel a szavakkal köszöntötte Nt. 
Orémus Zoltán a többi gyermekmunkás 
nevében is Fülöp Évát, megköszönve 
fáradhatatlan szolgálatát, elkötelezett 
odafordulását a gyerekek felé.

Egy rövid ebéd után a délutáni program 
beszámolókkal folyatódott. A „Soli Deo 
Gloria – 20 éve élünk!” című fényképes 
visszaemlékezést a Fénysugár Polgári 
Társulás munkatársai állították össze 
több mint száz fényképből és a rendel-
kezésre álló régi adatokból. A visszaem-
lékezésnek Nyéki Miklós segédlelkész 
komolyzenei összeállítása adott igazi 
„régi mozis” hangulatot.
„Mi lehetne fontosabb célja a gye-
rekekkel való foglalkozásoknak annál, 
minthogy a veszélyes helyek mellett – 
az élet veszélyei mellett – oda tereljük 
őket, ahol biztonságban gyönyörköd-
hetnek abban, amit az Úr ad. Ahonnan 
biztonságban gyönyörködhetnek abban, 
hogy az a vesszőszál és virágszál, ami 
Isai törzsökéről származik, az ma is él, 
és ma is zöldel – Őáltala lehetünk mi is 
vesszőszálak, ha Benne gyökerezik az 
életünk – így lehetünk virágszálak mi is, 
illetve csillagszemek – nyitott szemmel 
járó emberek” – emlékezett az elmúlt 
két évtized közös szolgálataira Tarr Fer-
dinánd, kistárkányi lelkipásztor „Csil-
lagszemmel...” című beszámolójában – 
utalva az ézsaiási (Ézs. 11) próféciára.
„Nyugat-szlovákiai Fireszke táborok 
a 90-es évektől napjainkig” – számos 
érdekes –ma már szinte történelminek 
tekinthető– ténnyel, precízen feldolgo-
zott adattal szolgált Czinke Zsolt és Tí-
mea, bátorkeszi lelkészházaspár beszá-
molója, akik elmondásuk szerint „már 
együtt élnek a gyerektáborokkal – életük 
minden fontos mozzanata egy-egy gye-
rektáborhoz köthető”.
Ezt követően Kása Melinda alsólánci 
katechéta számolt be „A Firesz-FIX 
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gyermekmissziójá”–ról, a „FIX” ifi/
tini/gyerek munkacsoport működéséről, 
az „ÜdítŐ” gyerek- és tinitáborok ed-
digi működéséről, táboraik különleges 
koncepciójáról és a FIRESZ többi mun-
kacsoportjának működéséről is. A gon-
dosan elkészített FIRESZ archívumban, 
a számos ifi- és konfirmandusi alkalom 
mellett csak 1996-tól szervezett gyerek-
táborokból majd’ húsz található.  
A „Gyerekmunkás konferencia és szak-
mai nap”-ot Kertészné Iványi Ágnes 
„Ötletbörzé”-je zárta, számos eredeti, 
leleményes ötlettel szolgálva a gyer-
mekmisszió területén szolgálóknak.
„A gyerekmunka az egyházunkban vég-
zett szolgálatok közül tulajdonképpen 
a leg haladóbb és a leg reformerebb 
szolgálati terület volt, és mindezidáig az 
is. Most, amikor már lehetőségünk van 
hitoktatói konferenciákon részt venni, 
élménypedagógiai és drámapedagógi-
ai vagy mentálhigiénés képzésben részt 
venni és rengeteg hitoktatói anyag áll a 
rendelkezésünkre – akkor én azt látom, 
hogy a húsz évvel ezelőtt indult gyerek-
munkának semmiféle szégyellnivalója 
nincsen. Hiszen olyan dolgokat vitt vég-
be, olyan dolgokat mutatott fel, ame-
lyekről mostanában már tanítanak.” – 
talán a legjobban ezzel a gondolattal, a 
Tarrné Bial Ivett által tartott hálaadó is-
tentiszteleten elhangzott gondolatokkal 
lehetne összefoglalni ennek a napnak 
a beszámolóját. Az alkalom a hasznos 
előadásokon kívül egyben számadás is 
volt. Ezen felül régi barátok, ismerősök 
találkozója is, hiszen számos régi mun-
katárs 10-15 év eltelte után találkozha-
tott újra egymással.

A „Gyerekmunkás konferencia és szak-
mai nap” a misszió évének számító 
2010-es év egyik színvonalas egyhá-
zi rendezvénye volt, és örülök, hogy a 
SzRKE-n, a szervező Fénysugár Polgári 
Társuláson és a kassai református gyü-
lekezeten kívül gyülekezetünk is támo-
gathatta ezt a konferenciát. Remélem, 
hogy gyülekezetünkben is lesz alka-
lom megtekinteni az előadásról készült 
videófelvételeket és az előadás tartalma 
a gyülekezet hasznára is válik.

-paulus-

Nt. Czinke Zsolt és Tímea beszámolója 

Kása Melinda beszámolója 



Gyülekezetünk
életéből
– A bibliaóráról és az azt 
követő presbitériumi 
gyűlésről az Üzenet következő szá-
mában számolunk be.
– A Tahi Egyházzenei hét utótalálko-
zójára november 14-én, vasárnap 17.00 
órakor kerül sor Monoron. Jelentkez-
ni Orosz Annánál lehet (oroszanna@
hotmail.com) október 10-ig.

Gyűjtés
– Gyülekezetünk  egy-
gyüttérez a magyar-
országi iszapkataszt-
rófa áldozataival és 
csatlakozik a SzRKE 
diakóniai központjának gyűjtéséhez.

Programajánló
– „Kicsoda az ember?” – Hamar István 
nyugalmazott református lelkipásztor 
előadása:  PMKK, október 12, 19.00.
– PARNO GRASZT koncert: Palác 
Akropolis, október 13, 19.30.
– Közép-Európai Kortárs Filmszem-
le: PMKK, október 14 – október 17.

Emlékezés
– Október 6-án a magyar honvédsereg 
12 tábornokára és egy ezredesére em-
lékeztünk, akiket a császári hadsereg 
Aradon végzett ki. 

Üzenet – A Prágai Református Missziós Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Éles György, Dienes Kornélia, Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina.

Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására bármilyen segítséget örömmel elfogadunk.
E-mail (hetilap rendelések - heti egyszeri küldés elektronikus formában): uzenet@reformata.cz

Banki kapcsolat: 7190131205/4000, Számlanév: Dienes Kornélia (Maď. ref. sbor)
IBAN CZ7040000000007190131205,  BIC (=SWIFT) BAWACZPP

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet: 
Vasárnap 17.00 órától (nyári időszámí-
tás alatt). (Prága 1, Klimentská 18, 3. 
emeleti gyülekezetei terem.) 
Az istentisztelet idejére gyermekmeg-
őrzést vállalunk (ugyanebben az épü-
letben). Az igény bejelentése szombat 
estig a  +420-723-960913 telefonszá-
mon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontja október 10., a téma Pál apostol 
megtérése – az Apcsel. 9. része alapján. 
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 18.30-
tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebb-
ség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)
Pilzen, Teplice – szervezés alatt. 
Brünn – a következő istentiszteletre 
október 23-án kerül sor 14.00 órától a 
Szent Család-templomban (Grohova 
18, Špilberk). Az ökumenikus (reformá-
tus és katolikus) istentiszteletet ünnepi 
megemlékezés és koszorúzás követi 
a magyar jakobinusok emléktáblájá-
nál.   
Egyéb információ:  www.reformata.cz


