Üzenet

A Prágai Református Missziós Gyülekezet
Hetilapja – IV. Évfolyam – 5. szám, 2011. jan. 30.
Kedves Testvérek!
A mai ige tiltással kezdődik, méghozzá
több irányúval: Ne cselekedjetek úgy,
mint az egyiptomiak. Mennyire is kön�nyű visszanézni a múltba, és minden
okának a mát, a mostani körülményeket megtenni. Pedig nem igaz. Akkor is
volt áldás, hiszen Isten minden nehézség ellenére megtartotta népét a fogságban is, de voltak irtózatos nehézségek,
bajok, hiszen gondoljunk csak arra,
hogy a zsidó elsőszülötteket meg kel-

teljes hiányát, úgy mint az ország leszakadását már elfeledték egy pár éven
belül. Igen, mondhatjuk, ilyen az ember,
ennyire képes, nem többre. Nem is lehet
többre, hiszen, ahogyan ő maga, úgy a
gondolatai is bűnösek, és persze a szelektív emlékezete is. Tudjuk, bálványt
nem csak kézzel lehet készíteni, mint
ahogy ma már nem is azok a legveszélyesebbek. Megtehetjük a múltat bálványnak, de nem sokat fogunk vele érni.
A bűn akkor is bűn volt, ami megfertőzte az akkor élők életét, még akkor is, ha

Ne cselekedjetek úgy, ahogyan Egyiptomban szokás, ahol laktatok.
És ne cselekedjetek úgy, ahogyan Kánaán földjén szokás,
ahova beviszlek benneteket. Ne kövessétek szokásaikat!
Az én döntéseim szerint cselekedjetek, az én rendelkezéseimet őrizzétek meg,
és azokat kövessétek. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.
3Móz 18,3-4
lett ölni. Érdekes volt, amikor fellázadt
a nép Mózesék ellen és számon kérték
az egyiptomi húsos fazekakat. Persze a
kőtömböket, a korbácsot, a kényszermunkát már nem hiányolták ennyire.
„Megszépítő emlékezet” - mondhatjuk
bizonyos mennyiségű romantikával.
Magyarországon ezt átéltem, testközelből láttam. Az emberek, amikor tizenéves voltam, emlékeztek a Kádárkorszak viszonylagos biztonságára, de
a legtöbb szabadságjog részleges vagy

esetleg más bűnök kerültek nagyobb
súllyal a latba, míg mások felett inkább
hajlamosak voltak szemet hunyni, mint
manapság. Igen, lehet, sőt kell is emlékezni a múltra, de ezt csak Isten iránti
hálaadással tehetjük meg, hogy Isten
akkor is megtartotta életünket, megőrizte eleinket. Más módon nem érdemes a
múlton elmélkedni. Nem is lehet és főleg nem érdemes a múltat valami letűnt
paradicsomként látni.
De a kánaániak cselekedeteitől is elta-

nácsolta népét az Úr. Tudta az Úr, hogy
el fog jönni az idő, amikor a legjelentősebb veszély népe számára már nem a
múltba révedés lesz, már nem az egyiptomi húsosfazekak fogják a legfőbb
vonzerőt jelenteni. Éppen ellenkezőleg:
a bálványgyártás témája nem csak a
múlt lehet, hanem a jövő is. Hajlamosak
vagyunk arra, hogy azt mondjuk: igen
eddig rossz volt, de majd meg fogjuk
mutatni, hogy képesek vagyunk felépíteni a jövőt. Ez értelemszerűen főleg a
fiatalabb korosztályt veszélyezteti, de
mindenki hajlamos erre. Most nem, nem
tudtam, nem volt szerencsém, de majd.
Így az ember saját magából csinál olyan
szamarat, melynek az orra elé van lógatva a sárgarépa és folyamatosan megy
után, hogy elérje, ami persze sosem következhet be. Élete közben lepereg, míg
végig kereste a földi paradicsomot, a jövőbe, vagy éppen a múltba helyezve az
aranykort, melyet el kívánt érni. Eredménye persze nem lett, nem lehetett.
A harmadik dimenzió ebben az esetben
nem időbeli, hanem sokkal inkább térbeli. Sokszor vagyunk hajlamosak arra
is, hogy ne csak a jövőbe vagy a múltba
helyezzünk a paradicsomot, hanem az
legyen számunkra az alapkérdés, hogy
mi van a környezetünkben. A másik hogyan viselkedik, mit csinál, hogyan él.
A gyerekek szeretik utánozni környezetüket, de mi felnőttek sem vagyunk ettől mentesek. Mit csinál a másik ember,
hogyan öltözik, hogyan vélekedik. Állandó csapdák. El nem határolódhatunk
teljesen, hiszen ebben élünk, és mégis
másoknak kell lenni. Jézus maga kérte
a főpapi imájában, hogy ne kivegyen,
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hanem megőrizzen Isten minket ebben a
világban. Gyakran azonban úgy érzem,
hogy ez már nem is keskeny út néha, hanem egyenesen a kés éle, amin egyensúlyozni kell, hogy az ember meg tudjon
maradni, és mégis benne tudjon élni a
világban. Nem kevés bölcsesség, imádság kell ahhoz, hogy a keresztyén ember
ezeknek a követelményeknek meg tudjon felelni.
De van pozitív utasítás, parancs is a
mai igében. Tartsátok meg a parancsolatokat. Ez a nem könnyű. Ez a nehéz,
ami egyben küldetés is. Néha talán úgy
érzi az ember, hogy ezek a parancsolatok már nem annyira aktuálisak, esetlen
nem „korszerűek”. Azonban Isten népének akkor is és ma is csak az lehet a
menedéke, melyet Ő adott parancsolatai
által. Parancsolatot megtartani nem csak
elhatárolódás, de egyben igen mondás is
Isten szövetségére. Igen mondása arra,
ami már bebizonyította, hogy nem fog
rajta az idő foga, és ma is, amikor sokszor oly nagy a bizonytalanság, akkor
is csak ez lehet az alap és nem más.
Hány -izmus, hány magát öröknek mondó ideológia lett a történelemkönyvek
tölteléke, melyekre ma már senki nem
emlékezik, és melyek magukat mindennél, természetesen a biblikus hitnél is,
tartósabbnak ígérték. Maga a mai igénk
is erre tanít minket. Hol vannak már az
egyiptomiak és a kánaániak istenei, hite?
Nagy nehezen lehet régészeti leletekből
valamit rekonstruálni, de ennyi. Sehol
nincs. És a kicsiny, ekkor még vándor
törzs vallása megmaradt, mi több, adta a
megváltást, a Megváltót.
Isten aktuális kérdése és egyben paran-

csa ma is: kit akarsz szolgálni, ki után
akarsz menni? Ma persze már egy kicsit
könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen
tudjuk: Isten törvénye valóban örök és
változtathatatlan. Kérjük Istent: ne engedje, hogy akár a múlt, akár a jövő,
akár a környezet eltántorítson Tőle.
Igen, ez népszerű volt már akkor is,

amikor Izrael áldozgatott szorgalmasan
a helyi isteneknek is, de nem tehetjük,
nem szolgálhatunk két úrnak, ahogy Izrael sem tehette volna.
Kérjük Istent a megerősítésért és azért,
hogy ebben ma is meg tudjunk állni.

3 éves az Üzenet!

szám összeállt, felmerült a kérdés, mivel
fogjuk feltölteni ezt a félbehajtott A4-es
papírlapon kialakított négy oldalt. Most
ott tartunk, hogy néha a hat oldal is kevés, és szinte mindig van mit hirdetni,
közölni.

Összesen 155 szám, minden számban
igehirdetés, majdnem minden számban
riport, beszámoló. Minden szám egy
külön alkotás, egy másfél-kétórás, de
néha félnapos, sőt napos alkotómunka
eredménye. Hiszen aki az adott számot
„viszi”, az nem csak tördel, hanem információkat keres, sokszor cikket is ír,
grafikát, „anyagot” keres.
Hihetetlen, de 3 éves az Üzenet! ...ha
úgy vesszük az egyetlen csehországi
magyar nyelvű hetilap (a Prágai Tükör nagyjából negyedévente, a Brünni
Magyar Futár félévente jelenik meg),
amely a gyülekezeti élet mellett egy
adott cseh város magyar vonatkozású
kulturális aktualitásairól is tájékoztat.
A gyülekezeti lap első száma 2008.
február 3-án jelent meg, azzal a rendkívül egyszerű céllal, hogy azok számára is lehetővé tegye az igehirdetések
olvasását, akik nem vehettek részt a heti
istentiszteleti alkalmon. Amikor az első

Ámen!
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De sokan nem is sejtik, mi minden történik, míg egy-egy vasárnapi szám létrejön. Íme hát egy „werkfilm” – címszavakban, napi-, feladatelosztás- és
példányszám szerinti leosztásban:
– Hétfő: az előző heti szám elektronikus változatának véglegesítése, feltöltése, automatikus küldése,
– Kb. Kedd, Szerda: eldől, ki tördeli a következő számot, megérkezik
a prédikáció
– Csütörtök: cikkek letisztázva,
– Péntek este: „No akkor vágjunk
bele!”,
– Szombat (vagy vasárnap délelőtt):
Az első „draft” (piszkozati) verzió
– Vasárnap: korrekciók, nyomtatás,
majd a késő esti órákban megintcsak

korrekció (hogy az elektronikus verzió
helyes legyen, ha a nyomtatottban mégis maradt hiba...)

Hosszú idő után tegnap előtt (január 28.)
szerkesztőségi ülést tartottunk. Jó volt
leülni, kicsit ünnepelni (Nelli, Gyuri:
köszönjük a finomságokat!), átvenni a
múltat és tisztázni dolgokat. És úgy néz
ki, hogy egyre jobban megoszlanak a
munkák, feladatok – bővül a tördelést
végezni tudók gárdája is (ide jöhetne
egy fénykép a tördelési gyorstalpalótanfolyamról, ha Kriszta fényképezőgépe nem merült volna éppen le...).
Tervek a jövőbe: Szeretnénk felmérést
készíteni arról, valójában hányan is
olvassák az újságot. Rendszeresíteni szeretnénk a riportokat. Beindultak
a brünni istentiszteletek, ezért ideális
lenne Brünnről is többet tájékoztatni.
Szeretnénk fokozatosan beindítani egy
gyerek- és „Magyarnak maradni” rovatot is.

– Igehirdetés, cikkek, riportok: Gyuri
(az első másfél évben Bodnár Noémi),
Alenka, Kriszta, Anna, Frenky, Nelli,
Tünde, Ildi, Pali és itt-ott egy-két lelkesebb gyülekezeti vagy énekkari tag,
– Tördelés: Kriszta, Tünde, Pali,
– Lektorálás: Kriszta, (Leczo Katalin),
Nelli, Anna
Nyomtatás: Kriszta,
Automatikus küldés, archívum: Jani
– 20 nyomtatott példány,
– kb. 65 elektronikus példány.
...mindez sokszor heti 10-20 e-mail,
Skype-os üzenet, telefonhívás, SMS kíséretében. Pedig ha úgy vesszük, csak
pár oldalról van szó.
Az Üzenet időközben amolyan gyülekezeti krónikává alakult. A szerkesztőség igyekszik minden olyan eseményről beszámolni, amely valamilyen
kapcsolatban van a gyülekezet életével.
„Megéri?!”, „Minek?” – ilyen kérdésekkel is találkoztunk már. Világi szemmel nézve biztos nem, de mi nem világi szemmel nézzük ezt – mert nem is
szabad azzal nézni. Még ha van is vele
munka. Hiszen mindig akadnak lelkes
támogatók, „Lebduška Irénke néni”-k,
„Bencsik Gyuri bácsi”-k, Kárpátaljáról
Prágába látogató nagymamák, akik ezt
erősítik meg – van értelme. Még akkor is, ha néha úgy érezzük, hogy épp
azok nem olvassák, akiknek (hetente!!!)
szól...

Számos interjú készült gyülekezeti tagokkal, vagy gyülekezetünkbe látogatókkal. Adjunk most lehetőséget arra,
hogy egy-egy mondatban a szerkesztők
is kifejezzék, mit jelent számukra az
Üzenet:
Gyuri: Nekem a
véleményem az
Üzenet-tel kapcsolatban az, hogy
egy érték.
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Nelli: Egyszer valaki régen – már nem
tudom ki és milyen apropóból – azt kérdezte tőlem, hogy ha választanom lehetne, milyen más szakmában dolgoznék

szívesen... azt válaszoltam, hogy evangéliumi folyóirat szerkesztőségében...
persze akkor mint főállásról beszélgettünk erről és még csak sejtelmem sem
volt, hogy egyszer lesz egy Üzenet.
Az Úr, lehet hogy esetleg kissé másképp, mint ahogy mi elképzeljük, de
meghallgatja szívünk óhaját... ezért örülök annak, hogy a
továbbiakban reménység szerint
nemcsak lektorként, de tördelőként is segíthetem
az Üzenet megjelenését.

vagyok a szerkesztőség „oszlopos tagjaira“ (Kriszta, Pali, Nelli) akik nagyon
sokszor hétvégéjüket, vasárnapjukat áldozzák arra,
hogy az
újság
nyomtatott változata időben eljusson gyülekezetünk
tagjaihoz.
Tünde: Az Üzenet gyülekezetünk
amolyan kis krónikája, és örülök, hogy
én is részt vehetek a szerkesztésében.
Jó és hasznos eszköz, amivel kicsit jobban magunkra vonhatjuk a prágai magyarság figyelmét. Sok lehetőseget rejt,
amit tudni kell kihasználni. Ezáltal motiválva vagyok, hogy jobban figyeljek a
körülöttünk zajló eseményekre. Megtanultam jobban szelektálni a híreket, és
nagy sikerélmény
számomra, amikor
a tördelési program használatánál
újabb kis trükkökre jövök rá, amivel
még érdekessebbé
tehetem lapunkat.

Kriszta: Az Üzenet szolgálat, a
szerkesztés egyszer nehéz, máskor
édes teher, de mindenképpen fontos és
szükséges csatorna gyülekezetünk és a
„külvilág” között.
Ezenkívül az újság
által tapasztalatot
szerzek, emberismeretet, türelmet
tanulok. Jó dolog
a csapat részének
lenni.
Jani: Az Üzenet
remek lehetőség
gyülekezetünk számára, hogy bemutathassa magát a
„nagyvilágnak”.
Anna: Az utóbbi években sajnos inkább
csak lélekben segítettem az Üzenet
szerkesztését.Viszont nagyon büszke

Pali: Szeretem csinálni, mert kreatív
munka – sokszor
kihívás. Ugyanakkor erősen kedélyés
családfüggő
tevékenység is ez
egyben.
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– paulus –

Gyülekezeti
Alkalmak

Gyülekezetünk
életéből

Istentisztelet (IT):
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Klimentská 18, 3. em. gyülekezetei terem.)
Az IT idejére gyermekmegőrzést vállalunk (ugyanebben az épületben). Az
igény bejelentése szombat estig a +420723-960913 telefonszámon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisztelet helyett; a következő bibliaóra
február 13-án lesz, a téma: „...börtönben voltam, és eljöttetek hozzám”
(Mt. 25,36b)
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a
lelkésznél lehet.
Házi IT, házi úrvacsora, lelkigondozói
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével
egyeztetendő.
A lelkész 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)
Pilzen, Teplice: A következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn: A következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.

– Az Üzenet szerkesztőségi üléséről és az újság
első 3 évéről szóló rövid
beszámoló lapunk 4-5. oldalán olvasható. Soli Deo Gloria!

Egyéb információ: www.reformata.cz

Programajánló
– A kortárs művészetek iránt
érdeklődők figyelmébe ajánljuk a PMKK kiállítótermében található Hídon át c. fiatal
magyar és cseh képzőművészek alkotásaiból összeállított kiállítást, mely február 25-ig tekinthető meg.

Witz
Az arab sejk fia Magyarországon tanul. Egy idő
után levelet ír az apjának:
– Magyarország szép, az
emberek aranyosak és
nagyon tetszik itt. Csak egy kicsit szégyellem magam, amikor az iskola előtt
kiszállok az aranyozott Mercedesemből,
a professzorom pedig éppen a villamosról száll le. Néhány nap elteltével sürgősséggel érkezik egy levél: benne egy
csekk 1 millió $ dollárról és egy rövid
üzenet a szülőktől: – Ne hozz ránk szégyent, fiam! Vegyél magadnak te is egy
villamost!
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