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Minden ételáldozat, amit bemutattok az Úrnak, kovász nélkül készüljön.  
Semmit, ami kovásszal és mézzel készült,  

nem szabad elfüstölögtetni tűzáldozatul az Úrnak.
3Móz 2,11

Kedves Testvérek! 
Az áldozat gondolata talán egy kicsit 
távol áll az Újszövetségtől, hiszen az 
egyszeri és tökéletes áldozatot maga 
Isten mutatta be a Golgotán, és ehhez 
hozzátenni már soha semmit nem lehet. 
Ez az áldozat tökéletesebb és teljesebb 
volt, mint amit az ember valaha is adhat, 
készíthet. Hiszen az embertől csak an�-
n�i telhet, amire képes. Ahog�an Isten 
minden adománya és ajándéka tökéle-
tes, úg� az emberé sosem lehet azzá.
Mai igénknek azonban nagyon is van 

aktuális üzenete, talán leginkább a mai, 
újévi istentiszteleten. Az első dolog, 
amit nem volt szabad bemutatni, az a 
kovászos volt. Az, hog� az Ószövetség-
ben a kovász nagyon negatív jelentéssel 
bír, mindenki tudja, és nem is véletlen. 
Több hel�en is találkozunk a kovászos 
termékek tilalmával, illetve ellenjaval-
latával. Most az új esztendőben sem le-
het mást mondani. Ellenjavallt a kovász, 
mert az valami maradék a múltból, va-
lamiből, amit az embernek a háta mögé 
kell vetnie. És mint tudjuk, de megírta 
Pál apostol is, eg� kis darab kovász is 
megkeleszt eg� nag� adag tésztát. Nem 

érdemes a múlt sérelmein, kudarcain 
bánkódni, nem érdemes vele megsava-
n�ítani az újat, aminek remén�séggel 
kell nekikezdeni. Az ember, amikor 
számadást készít magában a múlt évről, 
sok ol�an dolog is előkerül, ami rossz 
volt. De ennek ellenére sem lehet és 
nem is szabad ezzel nekivágni az újnak. 
Visszatekinteni a múltba szabad, sőt kell 
is, és sokszor nem csak az új év alkal-
mából. Ezeknek a visszatekintéseknek 
viszont nem lehet célja, nem lehet tár-
g�a a kovászg�űjtés, a múlt sérelmei-

nek, gondjainak fol�amatos napirenden 
tartása. Ha szóba kerül a múlt, annak 
hálaadással kell szóba kerülnie és nem 
savan�úan, keserűen. Ha visszagondo-
lunk az előző évre, akkor gondolatban 
visszanézhetjük: Isten hán�szor óvta 
meg életünket, hán�szor mentett ki min-
ket hán�féle bajból. Íg� lehet, sőt kell 
is néha belső „történelem órát” tartani, 
de csak íg�. Menn�ire nem természetes, 
hog� ma itt vag�unk, menn�i minden 
veszél�eztette életünket, sokszor úg�, 
hog� nem is tudunk, nem is tudtunk róla. 
És Isten mégis megőrzött bennünket. Ez 
már nem kovász a múltból, hanem ál-
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dás. Persze az ember természeténél fog-
va hajlamosabb a kovászg�űjtésre, mint 
az áldások számbavételére. Pedig ez 
nekünk sem érdekünk. Ahog� 274. éne-
keskön�vi énekünk mondja: „így ter-
hünk egyre súlyosabb, ha lelkünk búnak 
helyet ad”. Sokszor nézem az embereket 
szilveszterkor. Esznek-isznak, társaság-
ban vannak. Nincs is ezzel gond, hiszen, 
ha a Prédikátor kön�vének  logikáját kö-
vetem, mindennek megvan a maga ide-
je. De vajon ez a mulatozás úg� követ-
kezik-e be, hog� előtte lezártam a múltat 
magamban, és képes vag�ok újat, vala-
mi teljesen újat kezdeni?Eg�etemeken, 
főiskolákon most van a vizsgaidőszak. 
Minteg� valódi fig�elmeztetés arra vo-
natkozólag, hog� az előző évet, n�ilván 
vizsgák esetén félévet, méltó módon le 
tudjam zárni. Ellenben el kell kezdeni 
úg� élni, hog� a következő évre, amen�-
n�ire csak rajtam múlik semmi képen ne 
maradjon kovász. Ne maradjon semmi, 
ami negatív módon emlékeztetne a múlt-
ra. Ehhez azonban méltó életet kell élni 
és már most megvetni ennek az alapjait. 
Ezt más nem teheti meg, csak én. Nem 
élhet, nem dolgozhat, nem beszélhet he-
l�ettem senki. 
Kicsit más a hel�zet a mézzel, és talán 
nem is ann�ira magától érthetődő, hog� 
Isten miért is tiltotta a méz áldozását. 
Ez eg� finom élelem, aminek számos 
kedvező élettani tulajdonságát a benne 
lévő an�agok miatt még csak most kez-
dik igazán felmérni, noha sok minden 
már akkor is ismert volt.  A baj azonban 
éppen ebben volt. Az embernek valami 
ol�at kell adnia, amihez ő is legalább 
hozzátett valami komol�at és nem csak 

visszaadja Istennek. Persze ezt szinte 
mindenről el lehet mondani, hiszen az 
embernek önnön erejéből a kezét sem 
lenne ereje felemelni, mégis a méz vala-
mi ol�an, amit szinte csak el kell venni. 
Különösen az akkori korban nem foglal-
koztak még a méhészettel ol�an szinten, 
mint ma, csak elvették és élvezték, amit 
Isten ezeken a kis rovarokon keresztül 
adott, ad az embernek. Ha nem számít-
juk a méhcsípéseket, akkor elmond-
hatjuk, hog� az ember ezt tén�leg csak 
kapta.
És felvetődik a kérdés: mink is van, amit 
ne kaptunk volna? Isten viszont adta a 
lehetőséget, mel�ért áldassék a neve, 
hog� valamit ehhez hozzátehetünk. És 
ma már, ha nem is engesztelő áldozat-
ként, de hálaadáldozatként odatehetjük 
az oltárára áldozatunkat. Erre ma már 
nem azért van szükség, mint eredetileg. 
Csak és kizárólag áldozatként. És min-
dig van miért hálát adni, főleg il�enkor. 
Isten megadta a lehetőségét annak, hog� 
ne a múlt kovászával induljon az új év. 
Hálát kell adni, hog� Isten lehetőséget, 
módot adott arra, hog� ne csak a termé-
szetben talált dolgokon éljünk. 
Elkezdődik valami ismeretlen, valami 
új. Isten Törvén�ét, Isten szövetségét 
szem előtt tartva azonban nincs okunk 
a félelemre. Remén�ségünk van, mel�et 
Isten pecsételt meg a Golgota kereszt-
jén. Én szívből kívánom mindenkinek, 
hog� ebben az évben úg� élhessen, 
hog� minél több mézben leg�en része, 
testileg-lelkileg, és minél kevesebb ko-
vász maradjon év végére.   

                                               Ámen!
                  (Elhangzott 2011. január 2-án.) 
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CSALÁDI DÉLUTÁN
A „Soli Deo Gloria” címmel Kassán, 

2010. szeptember 18-19. között megrendezett 
gyerekmissziós konferencia és szakmai nap 

rendezvény előadásai nyomán

Prága 1, Klimentská 18, 
3.emeleti gyülekezeti terem 

2011. január 15.
17.00

„Miért hirdessük 
az Evangéliumot 

a gyermekek között?”



Fontos-e, hogy gyermekeink hitben nevelkedjenek?  
Szükséges-e, hogy gyermekeink halljanak az evangélium-
ról? Lehetséges-e, hogy gyermekeink megértsék az evangé-
liumot? Melyik kor a legalkalmasabb arra, hogy a gyere-
kek halljanak az evangéliumról és arról, mi Isten akarata?  
Mit vár Isten a szülőktől, keresztszülőktől?

Kedves Szülő/Nagyszülő/Dédszülő!
Kedves jövendőbeli Szülő!

Ha a fenti kérdések közül legalább az eg�iket föltette már magának, akkor 
ez a rendezvén� minden bizonn�al Önnek is szól! A nag�jából másfél órás 
alkalom keretén belül két nag�on tartalmas, a Vasárnapi Iskola Szövetség 
(www.visz.org) munkatársai által tartott előadást fogunk vetíteni:

„Miért hirdessük az evangéliumot a gyermekeknek?” 
(előadó: Draskóczy Gábor)

„A család és a gyülekezet felelőssége a gyermekek felé” 
(előadó: Kertészné Iványi Ágnes)

Amenn�iben szeretne részt venni a rendezvén�en, kérjük jelezze azt szer-
kesztőségünknek, mivel a vetítés hel�színe a létszámtól függően lesz meg-
határozva. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

    Tisztelettel,
                   a családi est szervezői,
             a Prágai Magyar Református 
         Missziós Gyülekezet

„...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 szakemberek nem ug-
rálnak és nem mondják, hogy van itt egy gyerek, aki a halál 
felé menetel. Nekünk hívő embereknek az a különleges fele-
lősségünk, hogy ezzel a szakterülettel foglalkozzunk kiemel-
ten – azzal, amit a világ szakemberei észre sem vesznek.”
     (idézet az egyik előadásból)
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„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet  
megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet 
megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem  

mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.”
2 Tim 4, 7-8.

VARGA SÁNDOR, londoni ref. lelk. 1951-1989
*1924. márc. 15 -- †2010. dec. 25.

mestere, az Úr Jézus magához rendelte 2010. karácson� napján.  
Személ�ében az Angliai Mag�ar Református Eg�ház n�ugalmazott lelkipászto-
rát és a N�ugat-európai Mag�ar Református Lelkigondozó Szolgálat  1957. óta  

lelkészi elnökét, majd 1992. óta tiszteletbeli elnökét tisztelte.

Varga Sándor személ�éhez és az Angliai Mag�ar Református Eg�házhoz fű-
ződik a N�ugat-európai Mag�ar Református Lelkigondozó Szolgálat meg-
szervezése és működése. A II. világháborút követő világégés káoszában a 
n�ugat-európai mag�ar reformátusok történelmi hőskorát Nag� Sándorral, a 
szolgálatunkat szervező lelkipásztorral eg�ütt irta. A szolgálat lelkészi elnö-
keként a munka oroszlánrészét végzte kezdettől fogva. Ma is pontosan azokat 
az elképzeléseket ig�ekszünk megvalósítani, amel�eket ő határozott meg és 
hirdetett nag� önfeláldozással. Varga Sándor kezdemén�ezésére 1949-től mun-
katársaival eg�ütt állt a vártán, a „belső kőrhöz” tartozó mb. Tüski István és 
Tóth Miklóssal eg�ütt. Hozzájuk csatlakozott később Csűrös László, a londoni 
g�ülekezet néhai főgondnoka és Fá� Gedeon, a németországi Lelkigondozói 
Szolgálat néhai világi elnöke, főgondnoka. De szélesebb körben is szolgálta 
mag�ar reformátusok üg�ét, többek közt a Times-ban megjelent leveleivel és 
a BBC hullámhosszán sugárzott előadásaival. Élete utolsó pillanatáig Krisztu-
sért, An�aszenteg�házáért és a mag�arságért való küldetés töltötte be lelkét és 

adott hitet e nemes harc megharcolására.
Az angliai mag�ar reformátusok londoni eg�házi központjában - a templomban 
- 2011. január 14-én 15 órakor tartandó hálaadó megemlékező istentiszteleten 
Nt. Tóth Miklós, a Mag�ar Református Eg�házak Tanácskozó Zsinatának lel-
készi alelnöke, a N�ugat-európai Mag�ar Református Lelkigondozó Szolgálat 

titkára palástosan képviseli szolgálatunkat.
Varga Sándor hamvvedrének a családi sírboltba örök n�ugalomra hel�ezésére 

özveg�e és családja körében későbbi időpontban kerül sor Stuttgartban.
Leg�en Varga Sándor pihenése csendes és emlékezete áldott.

Béke poraira.
Békássy N Albert, világi elnök, NyEMRLSz



Gyülekezetünk
életéből

– Kérjük gyülekeze-
tünk azon tagjait, akik 
Szeretetnaptárat rendel-
tek, hog� veg�ék azt át g�ülekezetünk 
gondnokánál. 
– Kérjük olvasóinkat, hog� minél széle-
sebb körben terjesszék a január 15-én 
megtartandó, az Üzenet hasábjain is 
hirdetett Családi délután hírét. E célból 
hetilapunk hirdetést tartalmazó belső 
(különálló) lapja is bátran felhasználha-
tó. Az alkalmat a g�ülekezet nem csak 
családosokoknak szánja – a kassai 
g�erekmissziós konferencián elhang-
zott, vetítendő előadások hasznos lelki 
táplálékként szolgálhatnak mindenki 
számára.

Programajánló
– Január 10-én, hétfőn 
18.00 órai kezdettel a prá-
gai Szt.Margit kolostori 
templomban (Břevnov, Prá-
ga 6) Dominik Duka OP prágai ér-
sek misét ad Magyarország EU el-
nöksége megkezdésének alkalmából.  
(forrás www.apha.cz)
– Január 14-én, pénteken a PMKK 
nagytermében este 19.00 órai kezdet-
tel kerül sor a decemberben elmaradt 
Széchenyi-estre, mel�et az Ad� Endre 
Diákkör szervez. 

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

Lapunkat ing�enesen terjesztjük, de fenntartására bármil�en segítséget örömmel elfogadunk.
E-mail (hetilap rendelések - heti eg�szeri küldés elektronikus formában): uzenet@reformata.cz

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

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. g�ülekezetei terem.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ug�anebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta eg�szer istentiszte-
let hel�ett; a következő bibliaóra január 
23-án lesz, a téma ismét a Tízparancso-
lat: az 5 – 10. parancsolat.
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkipásztornál lehet.
Házi  IT, házi  úrvacsora, lelkigondozói 
beszélgetés: a g�ülekezet lelkipásztorá-
val eg�eztetendő. 
A lelkipásztor elérhetőségei: Éles 
György, cím: Třeboradická 45, Prága 8 
– Kob�lis�, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: szerdánként 18.30-
tól, Nemzetiségek Háza, mag�ar kisebb-
ség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)
Pilzen, Teplice: A következő istentisz-
telet hel�színe és időpontja eg�előre is-
meretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet-
re  2011. január 22-én 14.00 órai  
kezdettel kerül sor. Cím: Radlická 8 
(„Krokodílos ház”).  

Eg�éb információ:  www.reformata.cz


