Üzenet

A Prágai Református Missziói Gyülekezet
Hetilapja – IV. Évfolyam – 19. szám, 2011. máj. 8.
Kedves Testvérek!
Szép példát olvashattunk ma az anyai
önfeláldozásról és az isteni gondoskodásról. Azon túl, hogy úgy éreztem,
hogy nagyon is illik ez az ige a mai naphoz, hiszen anyák napját ünnepeljük,
talán mégis érdemes ennek az igének a
mélyére nézni.
Kezdődik az emberi gonoszsággal. Ma
úgy neveznénk, hogy etnikai tisztogatás,
akkor más volt a neve. De a lényegen
nem változtat. Aljas cselekedet volt, és
persze sok kisgyermek is áldozatul esett

egy kicsit nehezebben menne a hallás. A
szocializmusban Magyarországon már
felütötte a fejét a probléma, hiszen felvetődött szójáték keretében, hogy akkor
mi a fontosabb: a kicsi vagy a kocsi. És
a kérdés egyre égetőbb, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában,
sőt már kezd világméretűvé válni.
Mózes édesanyja azonban feleletet adott
az akkori gonoszságra, és utat mutat a
ma gyülekezetének is. Akkor volt egy
gonosz törvény, ma van egy gonosz szokás. Ne gondoljuk azonban, hogy a gonosz szokásra sokkal könnyebb nemet

Az asszony teherbe esett, és fiút szült.
Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette.
2Móz 2,2

ennek. A cél természetesen nyilvánvaló
volt. Kiírtani a népet, képtelenné tenni
saját maga reprodukálására.
De mégis volt valami, ami meggátolta
a nagyobb vérontást, még ha más életek kockáztatásával is: ez pedig a szívbe
írott törvény. Ekkor, ne feledjük, még
nem volt tízparancsolat, nem volt semmi
olyan, ami nevesítette volna betű szerint
a gyilkosságot, mint gonosztettet. Isten
viszont adott egy másfajta törvényt,
melynek meghallásához, megértéséhez
nem kellett tudni olvasni, csak a szívre
hallgatni. Mára az analfabétizmus lényegében teljesen visszaszorult, de mintha

mondani, mint a gonosz törvényre volt.
Nem könnyebb, hiszen a bennünket körülvevő világ ezt sugallja, és Jézus főpapi imájában nem azt kérte Istentől, hogy
kivegyen bennünket ebből a világból,
hanem sokkal csodálatosabbat: tartson
meg minket ebben a világban, annak
minden gonoszságával együtt.
Egy idő után azonban elfogyott Mózes
édesanyjának a bátorsága. Az vesse rá
az első követ, aki száz százalékig merné
magáról állítani, hogy neki nem szállt
volna inába a bátorság. Egy elnyomó
hatalom után mindig könnyű okosnak
lenni, de aki nem élt benne, annak leg-

jobb esetben is csak a szurkolói szerep
jut, de semmi képpen nem a bírói. Ne
ítélj, hogy ne ítéltess – hatványozottan
igaz az ilyen esetekre.
Mózes édesanyja azonban ad egy lehetőséget fiának: nem megöli, hanem a sás
közé elrejti egy gyékénykosárban. Ne
feledjük, akkor még bőven volt a Nílusban krokodil, amit mára sikerült teljesen
kipusztítani.
Isten kegyelme azonban nem hagyta cserben Mózest. Immár másodszor.
Először akkor, amikor egy ilyen bátor
édesanya gondjaira bízta, és most ismét.
Valójában Isten egész terve ilyen: egyszer egy kis mag elplántáltatik a megfelelő helyre, a megfelelő szívbe. És már
másodszor fordul az emberi gonoszság
Istennél jóra: szinte megismétlődik más
szereplőkkel József története: egy valakinek a halál szélére kellett sodródnia,
hogy aztán az egész nép általa tartasson
meg.
A történet itt csodás fordulatot vesz, hiszen nem más, mint a fáraó leánya veszi a kis Mózest gondjaiba. De valóban
annyira csodálatos ez a fordulat? Isten-
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nek legyen hála, élete megmenekült. És
azután mi lesz, mi lesz vele, ha felnő?
Lehet belőle egy főember a fáraó udvarában, kis szerencsével akár még fáraó
is. Isten tervében azonban nem ez szerepel. És mi hogyan tekintünk gyermekeinkre? Csak az a fontos, hogy fizikai értelemben egészségesek legyenek, vagy
az a fontos, hogy lelkileg is növekedjenek és megmaradjanak? Mert ha ez a
másik rész elmarad, akkor készíthetünk
mi gyékénykosarat, és azt kibélelhetjük,
bevonhatjuk bármivel. A gyermek sorsa előbb-utóbb a pusztulás lesz, hacsak
Isten meg nem könyörül rajta. A szónak
ebben a bizonyos értelmében nem szabad bízni, mert Isten azért bízta éppen
reánk a gyermeket, mert tőlünk várja el
azt, hogy megfelelő neveltetést adjunk
neki. Ehhez megint csak Istentől kell elkérni az erőt és a bölcsességet. Hiszen
nem olyan könnyű, főleg amikor az ember az életnek ezen területén is hall mindenfélét. Ezt csináld, úgy neveld. Szinte
belefájdul az ember feje. De éppen ezért
van Isten Igéje, hogy mi keresztyének
onnan, és nem máshonnan vegyük a
vezetést. Hiszen maga Isten Igéje is halott betűvé válik, ha annak
alkalmazása nem a mindennapokban, az életben történik.
Talán a mai istentiszteleti alkalmon
sokkal emelkedettebb prédikációt
vártak volna sokan tőlem, hiszen
anyák napja van. Ha azonban megfeledkezünk ezekről, akkor ünneplésünk üres lesz, ha ezen a napon
nem vesszük észre Isten megtartó
kegyelmét, akkor hiábavalóvá válnak a virágcsokrok, üressé a meg-

emlékezések.
Meg kell látnunk és meg kell mutatnunk,
hogy Isten az édesanyai hivatásban küldetést bízott ránk. Így kell gondolni saját édesanyánkra, és így kell tekintenünk
gyermekeinkre. Lehet, hogy ma ezek
a gondolatok nem a legnépszerűbbek,
mégis vállalni kell őket. Az élet nem az
embertől ered, hanem Istentől. És ha ebből indulunk ki, akkor annak következ-

ményei is kell, hogy legyenek. Ez nem
lehet ma sem üres jelmondat, hanem
annál sokkal több, életre szóló hitvallás,
melyet saját életünkkel kell bizonyítani.
Mózes édesanyja esetében csak ez hozott megoldást, úgy, mint Isten népe mai
életében is.
Ámen!

Május 7.
legyen a keresztény
vértanúk emléknapja

ciáról, a keresztényeket
érő diszkriminációról.
Javasolta, hogy a II. János Pál által 2000-ben a
Kolosszeumnál megtartott ökumenikus
találkozó emlékére, amelyet korunk keresztény vértanúinak szenteltek, május
7-én tartsák meg világszerte a keresztény vértanúk emléknapját.
Felszólalásában Introvigne professzor
elemezte XVI. Benedek pápa ez év január elsejére írt béke világnapi üzenetét, amely a vallásszabadság témájával
foglalkozott. A fundamentalizmusban a
hit tagadja az értelmet, míg a laicizmus
nem ismeri el a hitet. Mindkettő a vallásszabadság ellensége. Ezzel szemben
csak a hit és az értelem közötti helyes
egyensúly biztosíthatja a vallásszabadságot, amely az erkölcsi szabadság és
minden igazi szabadság kezdete – tanítja XVI. Benedek pápa.

(Elhangzott 2011. május 1-én.)

(A Vatikáni Rádió és
a Magyar Kurír tudosítása)
Massimo Introvigne, az Európai
Biztonsági és Együttműködései Szervezet (EBESZ) képviselője február
18-án délután az Európai Egyházak
Konferenciája (CEC) és az Európai
Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE)
közös bizottságának ülésén elhangzott
előadásában javaslatot tett az emléknap
időpontjára, és szólt a vallásszabadságot
századunkban fenyegető veszélyekről.
Az olasz vallásszociológus idén január 5-én kezdte meg tevékenységét az
EBESZ-nél, mint a faj- és idegengyűlölet, a keresztények és más vallások
hívei elleni diszkrimináció és üldöztetés
elleni küzdelem referense. Beszédében
utalt rá, hogy a szervezet május 4-én
kerekasztal konferenciát tart Rómában
a keresztényekkel szembeni intoleran-
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(forrás: http://www.magyarkurir.hu/
hirek/majus-7-e-legyen-keresztenyvertanuk-emleknapja)

meg a hallottakat.
Kulturális programként a recski nemzeti
emlékparkot tekintettük meg. Itt szintén
visszaköszönt a közös történelem.
Most valaminek az alapvetése történt
meg, és még nagyon hosszú az út addig, amíg ennek gyümölcsei lesznek.
Egy ember (Hamar István) testvérünk
szívében megfogant a gondolat:
össze kell hozni a két nép, a két egyház lelkészeit, fel kell fedeznünk újra
egymást. Van egy komoly közös múlt,
melyet bizonyítanak a libiši lelkészsírok,
de ennél sokkal többre is van lehetőség.
Ennek az együttműködésnek akkor van
jövője, ha sikerül „aprópénzre” váltani.
Ez nem jelent mást, mint közös szakmai
munkát, információcserét, konferenciákat. De jelent testvérgyülekezeti kapcsolatokat, melyből van ugyan egy pár,
de azért jó lenne több. Számszerűleg a
csehtestvér egyház jóval kisebb, mint
a Magyarországi Református Egyház,
de nem ez a mérvadó. Egy a hitünk,
nagyrészt közös a történelmük. Van hát
mire építenünk.
–éles györgy–

(újra)épülő hidak...
mátraházi cseh-magyar
lelkésztalálkozó
Ez év áprilisában lelkésztalálkozóra
hívta a cseh és a magyar lelkészeket a
Dunamelléki Református Egyházkerület. Érdekes érzés volt már az odaút is.
Végig gondolatok kavarogtak bennem,
méghozzá az egész gondolatkörről.
Először is: oly sok a közös, és mégis alig
tudunk egymásról. Másodszor: ezek a
hidak annyiszor elkezdtek épülni, most
mégis újra kell kezdeni, ki tudja, hanyadszor. És mégis kell. Újra és újra. Az ige
választ adott, az 1Kor 16-ból, „nem volt
kedve elmenni”. Igen, lehet, hogy nincs
kedve, de mégis kell, mert leginkább
egymástól tanulhatunk, összeköt a közös
történelem, és valljuk be, pénztárcánk is
kb. egyforma vastag (vékony...). Így sok
esetben lehet hasznos a másik által esetleg már bejárt út megtekintése, megismerése, mert így vagy hibákat lehet
elkerülni, vagy meg lehet ismerni olyan
módszereket, melyeket a másik országban már sikerrel alkalmaztak. Ha úgy
tetszik, van egy jó és egy rossz
hírem: jó, hogy végre létrejött a
találkozó, rossz, hogy húsz év
késéssel.
Maga a program nagyrészt az
ilyenkor szokásos „kötelező
körökről” szólt: első nap volt
egy bemutatkozás, majd másnap egy cseh lelkész testvérünk
mutatta be a cseh egyház állapotát, majd Vég Tamás beszélt
lelkipásztori
pályafutásáról.
Ezután csoportokban beszéltük
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...NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11... NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

„Mindenki számít!”
Kedves csehországi Magyar!
A napokban fejeződött be a csehországi népszámlálás, melynek
eredménye az itt élő magyar közösség helyzetére is hatással lesz.
Mivel a csehországi magyarok nagy része felvidéki számazású,
és szlovákiai állandó lakhellyel rendelkezik, rendkívül fontos,
hogy figyelmet szenteljünk a Szlovákiában
május 21-től június 6-ig zajló népszámlálásnak is.
Az idén először nyílik lehetőség arra, hogy a népszámlálási
kérdőívet elektronikus úton is kitölthessük (május 29-ig!),
és így senki se maradjon le erről a fontos eseményről.
Mindehhez egy azonosítóra van szükség, melyet a belépési
jelszóval az otthonokba május elején ellátogató népszámlálási
biztos mindenkinek átad, aki azt közvetlenül,
vagy felvidéki hozzátartozói révén közvetetten igényli.

Ne hagyjuk cserben a szülőföldünkön élő magyarságot!
Éljünk jogunkkal, hogy ne csorbuljanak tovább az otthoni
magyarság természetes, anyanyelv-használati jogai.
Kérjük, tegyen meg mindent, hogy ez az információ
minden Csehországban élő, szlovákiai állandó
lakhellyel rendelkező magyar emberhez eljusson, mert...
...MINDENKI SZÁMÍT!
				
				

Köszönettel
a csehországi magyar szervezetek

További információk: www.nepszamlalas2011.sk

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

NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

rendezvényt pénteken Balogh Zoltán
magyar országgyűlési képviselő is
meglátogaja és a „Református feladatok a Magyar Szellemi Hazában – Mis�szió, a politikus szemszögéből” címmel
előadást is tart) ellátogatnak Libiš-be is,
ahol megkoszorúzzák a helyi templomkertben eltemetett magyar reformátorok
sírjait. Gyülekezetünk bemutatására
valószínűleg pénteken, az esti órákban kerül sor – a presbitérium minden
érdeklődőt szeretettel vár erre az 1-2
órás előadásra.;
– megszavazta az AED által szervezett
Esterházy-est anyagi támogatását. A
gróf Esterházy János születésének 110.
évfordulója alkalmából tartandó előadásra május második felében kerülne
sor. A diákkör az alkalomra a jelen kor
talán legismertebb és legelismertebb
Esterházy-kutatóját, dr. Molnár Imrét
szeretné meghívni, aki már nem egy
könyvet írt a felvidéki gróf életéről;
– kereste a választ a „Van-e felelőssége gyülekezetünknek a csehországi
magyar szervezetek jövőjét illetően?”
kérdésre, amelyet Kokes János tesz fel
közvetett módon, a Prágai Tükör ezévi
első számának előszavában. A témával
kapcsolatos gondolatokkal, problémafelvetésekkel lapunk következő számaiban is foglalkozni szeretnénk.
–xta, paulus–

Gyülekezetünk
életéből
Gyülekezetünk presbitériuma a múlt heti istentisztelet után gyűlést tartott,
melyen többek között:
– értékelte a január-április hónapokra
vonatkozó feladatok elvégzését, azok
eredményeit, megtárgyalta a hiányosságok pótlásának lehetséges módjait és kiegészítette a következő hónapokra szóló
terveket;
– döntött a gyülekezet drezdai kirándulásának körülményeiről. Gyülekezetünk tagjai is részt vehetnek a Drezdában, június elején megrendezésre kerülő
Kirchentag egyházi napokon, melyre
szombaton, június 4-én szervez gyülekezetünk utat;
– meghallgatta Éles György lelkész beszámolóját a mátraházi cseh-magyar
lelkésztalálkozóról (a beszámoló hetilapunk 4. oldalán olvasható),
– megtárgyalta a NyEMRLSz Prágában
esedékes éves találkozójával kapcsolatos szervezési és egyéb felmerülő kérdéseit. A nyugat-európai református egyházak lelkészeit, presbitereit magába
tömörítő szervezet éves konferenciája
reménység szerint július 14-17. között
kerül megrendezésre. A rendezvény
résztvevői a számos érdekes előadás (a

Vicc
A medve és a dinoszaurusz sör mellett beszélgetnek:
– Te, dínó... a barátjának
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jelölt téged Noé a Facebookon? – kérdi
a medve.
– Nem, de miért kérded?...
– Hmmm... Elég nagy bajban vagy akkor, te dínó...
(forrás: internet)

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. gyülekezeti terem.)
Az IT idejére gyermekmegőrzést vállalunk (ugyanebben az épületben). Az
igény bejelentése szombat estig a +420723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora:
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: kedden 18.30-tól,
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség
irodája, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen: A következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn: A következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.

A gyülekezetünk presbitériumának legutóbbi gyűléséről készült rövid összefoglaló lapunk
5. oldalán olvasható.

Egyéb információ: www.reformata.cz

Programajánló
– Az AED mindenkit szeretettel hív
G. Kovács László pozsonyi történész
„Comenius és Magyarország” című
előadására, amely a prágai Comenius
Pedagógiai Múzeumban kerül megrendezésre május 11-én, 17.00 órától.
Az előadás után a sárospataki Bodrog
Néptáncegyüttes fellépését láthatja a
nagyérdemű, valamint lehetőség nyílik
a múzeum tárlatának megtekintésére is.
A rendezvény védnöke Magyarország
csehországi nagykövetsége. Mivel az
előadóterem kapacitása véges, a helyfoglalás az aed@aed.cz címen lehetséges.
– Május 11-én, 18.00-tól kerül sor az
Irodalom Éjszakája prágai rendezvénysorozatra. Ezen belül, a Sport Centrum Palmovka épületében (Heydukova
6, P8), maratoni felolvasás keretén
belül olvasnak fel Tóth Krisztina kortárs magyar írónő „Vonalkód” című
novelláskötetének cseh fordításából. A
kötet Jiří Zeman fordításában jelent meg.
A novellarészleteket Lenka Vlasáková
színművésznő olvassa fel.
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