Üzenet

A Prágai Református Missziós Gyülekezet
Hetilapja – IV. Évfolyam – 12. szám, 2011. már. 20.
Kedves Testvérek!
Mióta az ember feltalálta a számokat,
azóta szeret statisztikát csinálni. Azonban ennek a Bibliában sokkal nagyobb
jelentősége van, még akkor is, ha sokszor nem szeretjük őket olvasni, mert
„olyan szárazak”. Valóban nem olyan
érdekesek első ránézésre, mint például
a tíz csapás leírása, nem olyan mozgalmas, mint Noé története. De az üzenete
éppúgy megvan, csak itt azért nehezebb
egy kicsit tetten érni, mert egy kicsit el

komoly növekedést. Aztán, ha a statisztikát nézzük, érdemes előretekinteni.
Most egy olyan kor állt Izrael mögött,
amikor többé-kevésbé zúgolódásokkal,
lázongásokkal, de követték Isten parancsolatait. Voltak ugyan súlyosabb kilengések is, de a lényeg megmaradt: az
Isten által kijelölt úton haladtak. Viszont
érdemes egy kicsit később is megnézni,
amikor elhagyták már látványosan is Isten útját, akkor Izrael, noha emberileg
már sokkal többen voltak, mégis sikeresen a pusztulás szélére küzdötte magát.

„Izrael fiai közül tehát összesen hatszázegyezer-hétszázharminc embert vettek számba”
4Móz 26,51

kell gondolkodni rajta, és nem adja magát úgy, mint az előbb példaként állított
történetek.
Ennek a számnak az első üzenete és
bizonyságtétele maga a nagysága. Ma
egy közepes város méretét jelentené ez
a szám. De akkor ez egy hatalmas nagy
szám volt. Már önmagában is elég lett
volna a hálaadásra, de ha belegondolunk,
hogy honnan is indult, Jákób tizenkét fiából, – és ez a szám annak ellenére növekedett, hogy Egyiptomban ki akarták őket
irtani, és maga a pusztai vándorlás sem
kedvezett a népességnövekedésnek –,
akkor tényleg egy igazi csodával állunk szemben. Isten ilyen ellenségesnek
mondható körülmények között is adott

Arra, hogy a számok mennyire nem
elégségesek, jó példa a múlt vasárnapi
ige. Izrael fiai sokan voltak, mégsem
voltak annyian, mint az edómiak, akik
ekkor még megengedhették maguknak,
hogy sereggel vonuljanak ki Izrael ellen.
És mégis mi lett belőle? Semmi, eltűnt a
történelem süllyesztőjében. Az emberi
sok az sosem egyenlő az isteni sokkal.
Méginkább érdekes, ha részletesen végig gondoljuk, hogy honnan indult Izrael: a tizenkettőből, és lett több százezer.
Majd a történelem megismétli magát az
Újszövetségben: tizenkét tanítvány, akiből ráadásul az egyik áruló lesz, és Jézus.
Első ránézésre egy kis üldözött szekta.
Először ennek megfelelően is kezelték.

Majd, láss csodát, üldözői semmivé lettek, ma a történelemkönyvek lábjegyzetei, és lett a kis mustármagból ismét
hatalmas nagy fa. Milliárdos. Sok ággal, sok levéllel, de mégis Krisztusban
egy. Természetesen itt sem a létszám a
döntő, hanem az, hogy minden korban
voltak olyanok, akik igaz hittel vallották
Krisztust mesterüknek, még ha ez olykor veszélyes is volt.
Az éremnek azonban van egy másik oldala is. Ha az ember lát egy ilyen nagy
tömeget, akkor óhatatlanul elfogja az érzés, hogy ő csak egy semmiség. Ha úgy
tetszik, hangyának érzi magát az ember.
De Isten máshogy látja a dolgokat. Minden emberre egyenként szükség van.
Isten nem a tömegpszichózisra épít, hanem egyenként szólít meg mindenkit.
Nekem magamnak kell rendeznem a
dolgomat Istennel, személy szerint, nem
elég csak a közösséghez tartoznom.
Fontos, de nem elég. A biblikus hit éppen ezért nehéz sokszor, mert nem elég
eljönni az istentiszteletre, több, sokkal
több kell. Ezt nem lehet megspórolni.
Isten elé kell állni nekem is.
Ahogy már említettem, sok volt ez a hatszázegyezer-hétszázharminc. De ahhoz,
hogy így legyen, a tagjainak be kellett
töltenie a kiszabott feladatot. Sokféle
feladat volt. Voltak harcosok, papok,
voltak olyanok, akik a hátteret biztosították. De mindenkinek hűséggel kellett
az éppen neki szóló feladatot ellátni. A
pici fogaskerekektől működött a hatalmas szerkezet. Nem volt kis és nem volt
nagy feladat sem. Egyszerűen feladat
volt. Az, amit éppen Isten adott. Ekkor
még csak állandóság sem volt, és nem

volt még csak annak a biztonságnak az
érzete sem, hogy van hová hazamenni,
van mit építeni az utódoknak. És mégis.
Mindenki tette a maga dolgát, és így lett
a nagy számból hatalmas történet.
Ez megintcsak hasonlít az egyháztörténetre. Ismerünk ugyan nagyokat, olyanokat, akikért igenis hálát kell adni, de
még több volt az egyszerű harangozó,
presbiter, kántor, imádságos életű gyülekezeti tag, aki nélkül nem lehetne tovább írni az egyház történetét.
Ez a hatszázegyezer-hétszázharminc
ember vállalta az Isten népéhez való
tartozást. Ugyan megfordult a fejükben,
hogy kár volt eljönni Egyiptomból, sőt
odáig is eljutottak, hogy esetleg vis�sza kellene menni, de mégsem tették.
Mentek tovább, vállalták. És ma is ez a
kérdés. Vállaljuk-e, hogy Isten népének
a tagjai vagyunk? Élettel, bizonyságtétellel. Ez is egy út, egyfajta vándorlás.
Ma nem kell attól tartani, hogy emiatt
retorzió ér bennünket, de vállalni kell,
még akkor is, ha olykor ránk fogják,
hogy nem vagyunk modernek, nem a
korszellemnek megfelelően gondolkodunk. Ráhibáztak, nem a korszellemnek
megfelelően akarunk gondolkodni és
élni, hanem Isten Igéjének megfelelően.
Aztán Isten megadta a népnek az Ígéret
Földjét. Nekünk még komolyabb ígéretet
adott, és ezt is megadja az út végén. De
ehhez vállalni kell az Ő általa kijelölt utat,
vállalni kell az Ő népéhez való tartozást.
Istentől kérjük el az erőt ehhez!
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Ámen!

(Elhangzott 2011. március 13-án)

ránykáihoz. – Ekkor
iszonyú csattanással
nekiment
valaminek.
Deszkadarabok repültek szét körülötte, egy védőpalánk darabjai lehettek. Fékezett, de
vagy tíz méterre tudott csak megállni.
Kiugrott a kocsiból. A halvány utcai
fénynél tüstént látta, hogy egy aszfaltlyukat jelző, de kivilágítatlan oszlopnak
rohant neki, azt s valami korlátfélét sodort el – azok csapták szét autója elejét.
A robajra többen kirohantak a közeli
presszóból. Kérdezgették, nem esett-e
baja. Mentőt, rendőrt hívjanak-e? Ő
legyintett. Kocsija szétroncsolt elejére mutatott: – Csak a „barátom” sérült
meg, de „ő” alaposan.
Egy fehérkabátos, fekete nadrágos férfi
– a pincér lehetett – dühösen morogta: –
Maga a harmadik két napon belül. Úgy
látszik, ezeknek a nyamvadt útfenntartóknak még petróleumlámpára sem telik: egy petróleumlámpás megtenné, ha
égne.
Lehajolt a kocsi elé, és megtapogatta
a növekvő foltot. Megszagolta: – Olaj.
Ezzel ugyan el nem megy. Hívom az autómentőt – s eltűnt a presszóban.
Már a sofőr mellett ült, mögötte a felcsörlőzött, sérült barátja, kenyérkereső
komája, amikor kibukott belőle:
– Lámpás a véka alatt! Hát ez talált. El
is talált.
– Mint mond, uram? – fordult felé a vezető.
– Semmi, semmi, csak morfondírozok..

Lámpás a véka alatt
(Mt 5,15)

Az eredményes vasárnap délelőttre gondolt, amíg a sűrűsödő szürkületben Budapest egyik széles bevezető útjára ért.
Kocsija megbízhatóan, egyenletesen
duruzsolt. Kenyérkereső társa volt, úgy
is ápolta, szeretgette.
Főrendelője azzal bízta meg, hogy keressen egy nem túl távoli, amolyan
igazán fehér falú kálvinista templomot
legújabb dokumentumfilmjéhez. Még
csatangolós diák korából emlékezett
egy effélére. Hamarosan meg is találta
bent a Börzsönyben. Dombtetőn. Úgy
vették körül az aprócska házak, mint
tyúkanyót a csibéi. Jó néhány fotót készített róla kívül-belül.
Amikor belépett a templomba, éppen
folyt az istentisztelet. Leült az egyik
hátsó padpa, sok gyerekkori emléke s a
prédikáló öreg pap meleg baritonja vette
körül, aki arra bíztatta hallgatóit – őt is –,
hogy ne legyenek véka alá rejtett lámpások. Akármilyen kis fény telik tőlük,
világítsanak, mert erre van manapság
szükség. Jézus kérése ez, nem az övé.
A ligeti-szigeti István királyt és
egyebeket
megelevenítő
lézeres,
esti gálarendezvényre gondolt, ahol
legutóbb forgatott az égre csapó, kavargó fénynyalábok között, a szemet fájdító, villódzó világosságban.
Hazafelé, a városba érve kissé lassított,
mert a külvárost gyéren világították. A
fehér hajú papra gondolt és elmosolyodott, lámpás és véka e lézernyalábos,
fényszórós világban! Hát bizony elég
régimódi volt az öreg bojtár intelme bá-
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(Részlet Gyökössy Endre:
Mai példázatok c. könyvéből.)

...NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11... NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

„Talpra magyar!”
Kedves csehországi Magyar!
Március 15-e nemzetünk egyik legnagyobb ünnepe. A közelgő
népszámlálás apropóján az idén rendkívüli lehetőségünk
van arra, hogy bizonyságot tegyünk nemzeti hovatartozásunkról.

Közeledik március 25-e, a csehországi
népszámlálás napja, melynek az eredménye
a következő tíz évre nagyban meghatározhatja
a csehországi magyarság helyzetét. Ezért...
...fontos, hogy a népszámlálási kérdőív bennünket érintő mezőibe,
konkrétan a 10. és 11. pontokba („Mat. jazyk” – „Anyanyelv”
és „Národnost” – „Nemzetiség”) a magyar kerüljön.

Kérjük, tegyen meg mindent, hogy ez az információ
minden Csehországban élő, átmeneti vagy állandó
lakhellyel rendelkező magyar emberhez eljusson.
Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy minél több
ismerősünk kapjon tájékoztatást, hiszen NAGY A TÉT!
			
Köszönettel
					

a prágai magyar szervezetek

...mert NEM mindegy!
...NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

...NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11... NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

„Légy erős
			 és bátor!”
Józsué 1:7

Kedves Testvér!
Engedd meg, hogy a közelgő népszámlálás kapcsán
Téged is megszólítsunk és támogatásodat kérjük.
Gyülekezetünk, a Prágai Református Missziós Gyülekezet
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyetlen missziói
gyülekezete, amely 18. éve működik és rendszeres
istentiszteleti alkalmaival járul hozzá a prágai és remények szerint
az összcsehországi magyarság hitéletének épüléséhez.
Mivel a Református Egyház Csehországban nincs bejegyezve
(ehhez jóval több csehországi állandó lakhellyel rendelkező gyülekezeti
tagra lenne szükség), gyülekezetünk lehetőségei korlátozottak.
A március 25-én tartandó népszámlálás eredménye többszörösen
érinti épülni vágyó közösségünket: megtudjuk, mennyien vagyunk,
illetve hányan támogatják a gyülekezet ügyét, ami jel lehet
a Református Egyház hivatalos bejegyeztetésének elindítására.
Ezért kérünk Téged, amennyiben felekezeti hovatartozásodtól
függetlenül (alkalmainkat nem csak reformátusok látogatják)
felelősséget érzel ügyünk iránt, a népszámlálási kérdőívbe
(a felekezeti hovatartozásra vonatkozó 12. pontba) a „református”
(csehül/szlovákul „Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku”)
adatot írd. Kérjük, tegyél meg mindent, hogy ez az információ minél
több Csehországban élő magyar emberhez eljusson. Hordozd imában
a csehországi magyar keresztyének/keresztények ébredését!

			

Köszönettel
					
					
...NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

a gyülekezet presbitériuma
(www.reformata.cz)

NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

Gyülekezeti
Alkalmak

G y ü l e k e z e t ü nk
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.
Úrvacsora: április 24. (húsvét)
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisztelet helyett; a következő bibliaóra időpontját és témáját lapunk következő
számaiban pontosítjuk.
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.

– A csehországi magyarságot és gyülekezetünk
tagjait vagy annak támogatóit is komolyan érintő idei népszámlálás menetéről további információk itt találhatók: www.scitani.cz.
A népszámlálás eredménye a következő tíz évre nagyban meghatározza a csehországi magyarság helyzetét! Kérjük segítsen a hetilapunkban is
megtalálható röplapok terjesztésében.
A népszámlálás eredménye jel lehet a
Református Egyház csehországi hivatalos bejegyeztetésének elindítására.

Egyéb információ: www.reformata.cz

Programajánló
– Március 22-én kedden 19:00 órától kerül sor
Gömöri György előadására,
„A nyugati magyar irodalom, különös tekintettel a költészetre”
címmel. Helyszín a PMKK nagyterme.
(www.hunginst.cz)

Figyelem!!!
Jövő vasárnap áttérünk
a nyári időszámításra.
Az istentiszteleti alkalmak
továbbra is
17.00-tól lesznek megtartva.
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