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Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, 
hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. 

Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, 
az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. 

Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, 
egész testüket irányíthatjuk. 

Íme, a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, 
egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. 

Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. 
Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat:

a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. 
Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, 

és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. 
Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető:

 meg is szelídíti az ember; 
a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, 

fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. 
Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, 

és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket: 
ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. 

Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. 
Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? 

Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót, és a szőlő fügét? 
Sós forrás sem adhat édes vizet! Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? 
Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! 

Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, 
ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. 

Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. 
Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található.  

Jakab 3,1-17

A bölcs szívű értelmesen beszél, és ajkával is gyarapítja a tudást. 
Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.

Péld 16,23-24
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Kedves Testvérek! 

Jakab levele arra figyelmeztet minket, 
hogy a legtöbbet a beszédben vétke-
zünk, éspedig úgy, hogy már-már észre 
sem vesszük: „Aki beszédben nem vét-
kezik, az tökéletes ember” – mondja Ja-
kab levele. Egy másik helyen olvassuk a 
bibliában, hogy „Mert amivel csordultig 
van a szív, azt szólja a száj.” (Mt 12,34, 
Lk 6,45) Vagyis a nyelv bűnei mögött 
valójában a szív bűnei rejlenek. Pedig a 
beszéd az emberélet egyik legnagyobb 
csodája és ajándéka. Olyan ajándék, ami 
megsokszorozza lehetőségeinket, de 
ugyanakkor a veszélyeket, a ránk váró 
kísértéseket is. 

1. A szó erőtelensége: miként romlik 
el az Isten adta lehetőség? Amikor a 
beszéd nem az, amire kaptuk. Vannak 
ártatlanabb változatok: üres beszéd, 
amikor nem másról van szó, mint fecse-
gésről, amikor több a szó, mint a tarta-
lom. Ilyenkor mondják: „Minek beszél, 
ha nincs mit mondania?” Ebben a tekin-
tetben jó felidézni a régi mondást, amely 
szerint két fülünk van, és csak egyetlen 
szánk. Ami azt üzeni, hogy többet hall-
gassunk, mint beszéljünk. Jakab levele 
elején ezt mondja: „Atyámfiai, legyen 
minden ember gyors a hallásra, kése-
delmes a szólásra, késedelmes a harag-
ra”. Mert a szóból, beszédből gyakran 
fakadnak indulatok, olyanok is, amit 
nem is akarunk. A példabeszédek köny-
vében találjuk: „Van, aki beszél olyano-
kat, mint a tűszúrások”. 

2. Rosszabb változat: a hát mögöt-

ti beszéd, a suttogva mondott ítélet, a 
rendszerint ellenőrizetlen, mégis tovább 
adott hír. Még komolyabb dolog, ami-
kor szavainkkal „új világot” teremtünk. 
Megígérünk például valamit, számíta-
nak a szavunkra, és akkor teszünk vala-
mi egészen mást. Felelőtlenül biztatunk 
valakit valamire „tedd meg”,  „vállald 
el”, „melletted fogunk állni”, aztán 
cserbenhagyjuk az illetőt.
 A szó tulajdonképpen nem „csak szó”, 
hanem életünk legnagyobb része. Cse-
lekedeteink többsége beszédben törté-
nik, ún. „beszéd-cselekedet” az, amiben 
élünk. Beszédben sértik meg egymást 
az emberek, vagy egyeznek meg közös 
terveikről, védik, vagy támadják egy-
mást, üzennek hadat is a politikában. 
A tömegkommunikáció évszázadában 
olykor szinte másodlagos, mi is történt 
valójában, mert szinte fontosabbá vá-
lik, hogyan tálalják, mit mondanak róla, 
miként állítják be a hírekben. A beszéd 
és a nyelv nagy kísértése, hogy új vilá-
got lehet vele teremteni. A meglévőhöz 
képest egy másikat, vagyis a valóságot 
megkettőzi, átszínezi, formálja, olykor 
manipulálja is ez az új valóság, hogy 
beszéd (csúsztatás, beállítás célzott cso-
portosítások és statisztikák).

3. A szó erőtlenségének sajátos ke-
resztyén vetülete: amikor szép vallásos 
szavaink mögött nincs élő hit és csele-
kedet. Beszélünk nagy dolgokról, ide-
ákról, igazságokról, amik fedezet nélkü-
liek, mert magunk sem valósítjuk meg. 
Valaki így fogalmazta ezt meg: „Nem 
hallom, amit mondasz, olyan hangosan 
kiabál az, aki vagy!” Ezek a nyelv bű-



nei, sorolhatnánk tovább a benne rejlő 
romlásokat, csapdákat és veszélyeket. 
Jakab intése szerint kicsi tag a nyelv, 
de amint a hajót kis kormányrúddal irá-
nyítani lehet, vagy nagy erdőt fel lehet 
gyújtani parányi tűzzel, úgy a beszédnek 
is sokkal nagyobb a jelentősége, sokkal 
súlyosabb a kihatása, mint azt általában 
gondoljuk. 

4. A szó ereje: tapasztaltuk már, hogy 
amikor bajban voltunk, kétségbe vol-
tunk esve, milyen sokat jelentett egy-
egy embertársunktól a jó szó. Ha hig-
gadtan végighallgatott, mondott néhány 
értelmes, szeretetből fakadó, egyszerű 
mondatot, az egészen megnyugtatott 
zaklatott életünkben. Pedig talán nem 
vette le rólunk a terhet, nem fizette ki 
adósságainkat, nem nézett szembe he-
lyettünk a ránk váró feladattal. De adott 
valamit, ami nekünk nem volt: békessé-
get. Ilyesmit is kaphatunk egymástól, és 
adhatunk egymásnak. A példabeszédek 
könyvében: „A bölcs szívű értelmesen 
beszél, és ajkaival is gyarapítja a tu-
dást. Lépes méz a kedves beszéd, édes a 
léleknek és gyógyulása a testnek” (Péld 
16,23-24)
Van ilyen beszéd is: ami nem öncélú, 
nem is önvédelem, nem is az, ahogyan 
az ironikus francia mondás tartja: „a be-
széd arra való, hogy az ember elrejtse 
vele a gondolatait”. Van olyan beszéd, 
ami bölcs szívből fakad, és tudjuk: „A 
bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.” 
(Péld 9,10) A bölcs beszéde ezért, és így 
„értelmes beszéd”, és ezért tudja ajkával 
gyarapítani a tudást. „Lépes méz a ked-
ves beszéd, édes a léleknek, és gyógyu-

lása a testnek.” Jézus egy-egy szóval 
meggyógyított béna, görnyedt, vérző 
embereket, asszonyokat. Jézus szavai 
pedig az Atyától valók voltak. „A beszé-
deket, amelyeket én mondok, nektek nem 
magamtól mondom, hanem az Atya, aki 
énbennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.” 
(Jn 14,10)
Ebből két dolog következik: egyrészt az, 
hogy érdemes a jézusi igéket komolyan 
venni és egyre jobban megismerni, mert 
azokból maga az Isten szól hozzánk. A 
másik: mi magunk is lehetünk eszközök 
Isten kezében, hogy mondanivalónk el-
jusson az emberekhez. Mindnyájan vál-
hatunk ilyen eszközökké, engedelmes-
ségünk mértéke szerint. Minél inkább 
átadott a szívünk, annál inkább tudunk 
jó dolgokat, isteni dolgokat mondani 
egymásnak, így mindnyájan gyógyító 
emberekké válhatunk. Jézus mondja: 
„Bizony, bizony mondom nektek, aki 
hisz én bennem, az is cselekedni fogja 
azokat a cselekedeteket, amiket én cse-
lekszem.” (Jn 14,12)
       

Ámen!
(Nt. Magyarné Balogh Erzsébetnek,

  az RMK lelkész-igazgatójának 
igehirdetése.)
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„tegyetek tanítványokká 
minden népeket”

Beszámoló a 
Magyar Református Egyház 
mellett működő 
Református Missziói Központ 
szolgálati területeiről

A 90. zsoltár első és utolsó versének 
eléneklésével kezdődött a Református 
Missziói Központot (RMK) és annak 
három kiemelt missziói területét be-
mutató előadás – a Prágai Magyar 
Kulturális Központ (PMKK) és gyü-
lekezetünk által együtt szervezett elő-
adássorozat első alkalma.

A „Telefon-lelkigondozás” missziói 
területről Dr. Révész Jánosné Abuczky 
Anikó, a misszió lelkésze számolt be. 
„Prevenciós szolgálat ez – önként vál-
lalt feladata az öngyilkosság-megelő-
zés, krízis-intervenció és a mentálhigi-
énés prevenció. Célja, hogy a kritikus 
helyzeteket megelőzzék, a bajba jutott 
embert hozzásegítsék problémái megol-
dásához.” A nézőkkel egy megdöbben-
tő, valós alapú szituációs jelenet (vagy 

inkább hangjáték) érzékeltette jobban, 
mi is zajlik egy általában 20-25 perces 
lelkigondozás során. Az ezt követő-
en vetített statisztikai adatok is csak a 
missziói terület fontosságát erősítették 
meg. 
A telefon-lelkigondozás vonalas tele-
fonon és interneten keresztül skype-on 
is elérhető, névtelenül, akár külföldről 
is hívható. A hívásokat olyan megfele-
lően képzett, 30-70 év közötti, empati-
kus lelki tulajdonságokkal rendelkező 
református egyháztagok fogadják, akik 
feladatuknak érzik, hogy együttérzés-
sel, szerető odafigyeléssel segítsenek a 
segélyvonalhoz fordulóknak életnehéz-
ségeik megoldásában. A szolgálat 1984. 
szeptember 1-én indult, tehát 26 éves.

„Beteg voltam és meglátogattatok...” 
(Mt 25, 36). Ezzel a bibliai igevers-
sel kezdte a magyarországi református 
kórházmisszió bemutatását Gál Judit 
misszióvezető, debreceni kórházlelkész.  
„A misszió küldetése a betegség pró-
bájában lévő, szenvedő, kétségek közt 
lévő ember felé a segítő, vigasztaló, 
bátorító szeretet megélése, érte és vele 
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való imádság, a kegyelmes Isten je-
lenlétének, vezetésének felfedezése.” 
Mindez beteglátogatás, lelkigondozói 
beszélgetés és igehirdetési alkalma-
kon keresztül történik. A szolgálatban 
kórházlelkészek, gyülekezeti lelkészek, 
gyülekezeti munkatársak és önkéntes 
segítők vesznek részt. 
„Nem csak szegények, de betegek is 
lesznek mindig közöttünk. Bárki, bármi-
kor betegágyba kerülhet közülünk.” Az 
ilyen helyzetekben bizony a betegnek, 
de a látogató rokonoknak, ismerősöknek 
is megkönnyebbülést jelent a reményt 
és vigaszt jelentő Ige. Az egészségügy 
helyzete miatt a kórházmissziónak bi-
zony a kórházi személyzet lelki tá-
mogatása is feladata. A beszámolót 
szívszorító, de egyben szívmelengető 
kórházi képek egészítették ki. „A szol-
gálat sokszor csak egy érintés.” – az 
elmondott történet nem is olyan rég 
történt, szomorú kórházi „élményeket” 
mozgat meg bennem. „Le a kalappal...” 
hangzik a hátam mögül az egyszerűen 
megfogalmazott igazság. „Ez a bátorító 
szolgálat sokszor ránk van bízva, biztas-
suk erre családtagjainkat, gyülekezeti 

testvéreinket is.” – zárja beszámolóját 
Gál Judit.

A református börtönmissziót L. Mol-
nár István mutatta be. Statisztika, bör-
töntípusok, rabok „logisztikája”, a rabok 
szegényes lehetőségei a falakon belül... 
...remény és kilátástalanság – szabadu-
lás a semmibe, visszaesés és az az ellen 
való küzdelem – ez az, amiben a Ma-
gyarország összes börtönében jelenlévő 
börtönmisszió segíthet és segít is.
„A szolgálat középpontjában Isten Jé-
zus Krisztus által közölt szeretetének 
hirdetése áll, amelynek megismerését 
minden fogvatartott számára fontosnak 
tartjuk. A Börtönmisszió tevékenysége 
kétirányú. Egyrészről a börtönbe jutott 
embereknek hirdetjük Jézus Krisztus 
szabadítását, hogy van kiút a bűnből és 
van bűnbocsánat. A börtönökben fogva 
tartottaknak igyekszünk lelki támaszt 
nyújtani. Másrészről a börtönből szaba-
dulóknak igyekszünk segítő kezet nyúj-
tani.”
A Tahi Egyházzenei Hét keretein be-
lül, Csuka Tamás nyugalmazott tábori 
püspök és váci lelkész vezetésével kó-
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rusunk tagjai többször járhattak már a 
váci fegyházban. Most valahogy „ösz-
szeérnek” az előadáson hallottak és a 
kórustáborban tapasztaltak, sőt egy-egy 
elítélt és börtönlelkész arca is ismerős-
nek tűnik.

A három kiemelt missziói terület be-
mutatását Magyarné Balogh Erzsébet, 
a RMK lelkész-igazgatója zárta, be-
mutatva az intézmény kapcsolattartó, 
koordinációs szerepét, szerkezetét, fi-
lozófiáját, megköszönve a nézők figyel-
mét. Az RMK jelenleg működő missziói 
ágazatai: Börtönmisszió, Cigánymisz-
szió, Hajléktalan misszió, Házasság és 
Családsegítő Szolgálat, Református 
Iszákosmentő Misszió, Kórházmisz-
szió, Menekültmisszió, Lepramisszió, 
Repülőtéri Misszió, Siketmisszió, 
Telefon-lelkigondozás, Vakmisszió. 
Hozzá kell tennünk azonban, hogy a fel-
soroltakkal nem zárult be a kör, a Köz-
pont kész arra, hogy tevékenységét akár 
újabb missziói ágakkal is bővítse.

A rendezvény pár kérdés megvitatá-
sával, párbeszéddel folytatódott, majd 
Éles György prágai lelkész (volt bör-

tönlelkész) zárta azt: „Bár a bemuta-
tott missziói területek sokunk számára 
távolinak tűnhetnek, valójában nagyon 
is közeli kapcsolatba kerülhetünk velük, 
hiszen a mai világban megtörténhet ve-
lünk, hogy elveszítjük állásunkat, a tár-
sadalmi, munkahelyi, családi nyomá-
soktól, feszültségektől megbetegszünk 
és magányunkban nincs kit hívnunk... 
Sajnos előfordult már olyan is, hogy 
egy presbiter férje került börtönbe, mert 
megivott egy pohárka bort és pár órával 
később autóval elgázolt valakit. Bár-
mennyire is szeretnénk elkerülni – tel-
jességgel mégsem zárhatók ki az ilyen 
élethelyzetek sem. És sajnos kórházba is 
kerülhetünk – lehetünk ágyhozkötöttek, 
vagy éppen látogatók is, akik másokat 
biztathatnak, segíthetnek. Próbáljunk 
ezután máshogy nézni életünkre és an-
nak misszionáriusi lehetőségeire.”

A nézőtéren nagyjából húszan, 
huszonöten lehettek – elsősorban gyüle-
kezetünkből és a PMKK részéről. Saj-
nos a „független” fiatal korosztály nem 
(most sem) képviseltette magát. Remél-
jük, hogy a negyedévente rendezendő, 
közös szervezésű előadások a jövőben 
nagyobb közönséget fognak vonzani.

– paulus –

A Református Missziói Központ hon-
lapja: www.rmk.hu
A telefon-lelkigondozás elérhetőségei:
www.skype-lelkigondozas1.hu/
skype ID: lelkigondozas1
telefonszám: 0036-1-201-0011
Csehországból kedvezményes hívás a 
970-es előhívószámmal
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Dietrich Bonhoeffer:

A meghallgatás 
szolgálatáról

„Az első szolgálat, amellyel a közös-
ségben egyik ember a másiknak tarto-
zik, az az, hogy a másikat meghallgatja.  
Ahogy az istenismeret azzal kezdődik, 
hogy Isten igéjére hallgatunk, ugyanúgy 
a felebaráti szeretet kezdete az, hogy 
megtanulunk odafigyelni a felebarátra. 
Isten irántunk való szeretete nyilvánul 
meg abban, hogy nem csak igéjét adja ne-
künk, de fülét is kölcsönzi hozzá. Így az 
Ő munkája az, amit a másikért teszünk, 
amikor megtanulunk odafigyelni rá.  
Sok keresztyén, különösen is a prédiká-
torok gyakran azt hiszik, hogy amikor 
más emberekkel vannak együtt, akkor 
nekik mindig valamit nyújtaniuk kell, 
az az ő egyedül lehetséges szolgálatuk. 
Elfelejtik, hogy a meghallgatás nagyobb 
szolgálat, mint a beszéd. Sok ember ke-
res egy fület, amely meghallgatja őt, és 
nem találják ezt a keresztyének között, 
mert ők ott is beszélnek, ahol hallaniuk 
kellene. Aki azonban már képtelen arra, 
hogy felebarátját meghallgassa, az nem-
sokára már Istent sem fogja meghall-

gatni, hanem 
Isten előtt is 
mindig be-
szélni fog. Itt 
kezdődik a 
szellemi élet 
halála és végül már csak a szellemi fe-
csegés marad, a papos leereszkedés, 
amely megfullad a kegyes szavakban.  
Aki nem képes arra, hogy hosszan és tü-
relmesen odafigyeljen, az mindig el fog 
beszélni a másik füle mellett és végül 
még maga sem fogja ezt észrevenni. Aki 
azt gondolja, hogy az ideje túl drága ah-
hoz, hogy a másik meghallgatására for-
dítsa, annak sosem lesz igazán ideje Is-
tenre és felebarátjára, hanem mindig csak 
saját magára, saját szavaira és terveire.  
A testvéri lelkigondozás lényegében ab-
ban különbözik a prédikációtól, hogy az 
Ige feladatához itt a meghallgatás fel-
adata is hozzájárul. 
Létezik a fél-füllel való meghallgatás is, 
amikor valaki azt hiszi, már tudja, mit 
fog a másik mondani. Ez a türelmetlen, 
figyelmetlen meghallgatás, amely meg-
veti a felebarátot és csak arra vár, hogy 
végre ő is szóhoz jusson és ez által a 
másiktól megszabaduljon. Nem így tölt-
jük be feladatunkat.” 



Gyülekezetünk 
életéből

– Gyülekezetünk kirán-
dulást szervez a Drezdá-
ban (Németország) 2011. június 1.-5.  
között megrendezendő „Kirchentag” 
(Német Evangélikus Templomi Na-
pok) alkalomra. A Kirchentag mottója: 
„…ott lesz a szíved is” (Máté 6,21).  
A szervezők Jézus szavai alapján 
arra hívják a résztvevőket, hogy 
gondolkodjanak el arról, mi fontos 
számunkra, mik élveznek elsőbbsé-
get életünkben és társadalmunkban: 
„Mi diktálja a ritmust a szívünkben? Mi 
mozgatja meg, tüzeli fel? Kit engedünk 
be a szívünkbe és hogyan nézünk szem-
be a világ szívtelenségeivel?”
A kirándulás iránt érdeklődők jelentkez-
zenek gyülekezetünk lelkészénél, gond-
nokánál, vagy az uzenet@reformata.cz 
e-mail címen. 

Programajánló
– 2011. április 12-én, ked-
den 19:00 órától kerül sor  
Pék Zoltán  A fény árnyéka 
című fotókiállításának megnyitójára a 
PMKK-ban (klub, foyer). A fényképész 
érdeklődése fókuszában elsősorban az 
absztrakt témák, a város és a tánc állnak, 
ezeken keresztül igyekszik megmutatni 
azt, ahogyan a világot látja.

(www.hunginst.cz)
Üzenet – A Prágai Református Missziói 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) SOLACZPP

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ugyanebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora: április 24. (húsvét)
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját 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 18.30-
tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebb-
ség irodája, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen, Teplice: A következő istentisz-
telet helyszíne és időpontja egyelőre is-
meretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre (úr-
vacsorával) húsvét szombatján, ápr. 23-
án 14 órakor kerül sor. Cím: Radlická 8 
(„Krokodilos ház”)
Egyéb információ:  www.reformata.cz


