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„Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt…”
Jn 4,45

Kedves Testvérek!

Első látásra beteljesednek Jézus szavai: 
senki nem lehet próféta a saját hazájá-
ban. Ennél azonban jóval többről, és a 
szó bizonyos értelmében másról is van 
szó, főleg, nálunk embereknél. Jézusnál 
egyszerűen nem értették, hogyan is le-
het ő a Krisztus, mikor őt mindenki is-
merte, mint Józsefnek, az ácsnak a fiát. 
Neki természetesen nem tulajdoníthat-
tak semmilyen bűnt, és más dolgot sem 
tudtak, vagy tudtak volna kifogásolni az 
életében. 

Amikor az ember bizonyságot tesz, sok-
szor vetődik fel a kérdés: hiteles lesz-e? 
Különösen, ha ez a bizonyságtétel egy 
olyan közegben hangzik el, ahol nagyon 
sokan és nagyon jól ismerik az embert. 
Érdekes összefüggésben jött ez elő bör-
tönmissziós szolgálatom alatt: ott az 
emberek össze vannak zárva a nap 24 
órájában, és szó sem lehet arról, hogy 
valaki más színben tüntesse fel magát, 
mint amit nap mint nap megél. 
Azonban más összefüggésben is igaz a 
kérdés, amit érdemes több nézőpontból 
is megvizsgálni. Az első lehet, hogy én 
vagyok a bizonyságtévő. Elgondolkod-
ni, elcsendesedni afelett, hogy az, amit 

mondok, vagy mondani akarok mennyi-
re is fedi a valóságot. Nem is az a kérdés 
igazán, hogy a szavak mennyire igazak, 
hiszen azok tőlem függetlenül igazak, 
de az, hogy az én számból mennyire 
hallatszanak hitelesnek. Ha én hallanám 
azokat a szavakat, egy olyan embertől, 
mint én vagyok, mi lenne a vélemé-
nyem. Jézus beszél erről: gyümölcseiről 
ismeritek meg a jó fát. Nem elég a szó, 
nem fedhetnek és nem is fednek mindent 
el a szavak. Ha életemmel azt legalább 
részben nem támasztom alá, akkor a 
legszebb bizonyságtétel sem ér semmit. 

Teljes egészében nem támaszthatja alá 
életem még a legjobb igyekezet mellett 
sem, mert bűnös vagyok. Egészen bizto-
san lesz, van valami az életemben, ami 
nem stimmel, ami akár cáfolat is lehet a 
bizonyságtételemre, de mégis igyekez-
ni kell rá, csakúgy, mint a bűnök elleni 
harcot folyamatosan folytatni kell, még 
akkor is, ha itt a földön végső győze-
lemre nincs is esély. 
A másik, hogy én hallgatok egy bizony-
ságtételt. Ez megint másfajta nehézsé-
gekkel jár. Itt is felmerülhet a bizony-
ságtevő személye. Mit látok belőle? Mit 
mond nekem a megjelenése? Majd jön a 
következő nagy kérdés: én személy sze-
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rint mit tudok tőle elfogadni, abból amit 
mond. Hogy ez mennyire nagy kérdés, 
jól mutatja a sokszor a lelkészi szolgá-
lattal kapcsolatban megfogalmazódó 
kritika: de szépen beszélt a tiszteletes úr! 
Jó, de mit mondott? Hát azt nem tudom, 
hangzik a válasz. Ez természetesen egy 
nagyon rossz hozzáállás, még akkor is, 
ha ez esetben nem a lelkész személyét 
érik támadások (igazak, vagy igaztala-
nok). Rossz, mert gyakran előfordul, 
hogy nem a lényeggel foglalkozunk, ha-
nem a külsővel. Persze, nehezebb észre-
venni a prédikációban egy logikai gör-
csöt, vagy egy teológiai tévedést, mint 
a lelkész öltönyén egy foltot. Nehezebb, 
mégis jobban szükség lenne rá, magának 
a lelkésznek is. A másik kérdés, hogy az 
istentisztelet résztvevőinek is arra van 
igazán szüksége, hogy az igehirdetés 
üzenetét elvigyék magukkal, azt fogad-
ják be. Ehhez viszont sokszor túl kell 
nézni, látni a személyen, és észrevenni 
magát az üzenetet. Ehhez már lélek kell, 
nem elég megjelenni fizikailag, de meg 
kell jelenni lelkileg is, ami talán még 
fontosabb, és egyúttal nehezebb is. De 
kellenek hozzá ismeretek is, mindenek 
előtt bibliaismeret, és kell egy olyan 
hozzáállás, hogy ez számomra tényleg 
fontos, és szeretnék róla többet tudni. 
Következő nagy kérdés, és talán a leg-
összetettebb, hogy azt a Valakit hogyan 
fogadom be, Aki magát az igehirdetés 
üzenetét indukálta. Nem csak a ma kér-
dése, hanem mindig is a legnehezebb 
kérdés volt, hogy hogyan viszonyulok 
Istenhez. Amikor az evangélium író-
dott, nagy kérdés volt, hogy ki hogyan 
viszonyult Jézus személyéhez. Ezt ő 

maga is megkérdezte Pétertől. De nem 
is ez volt a kérdés, abban a beszélgetés-
ben sem, hanem a legnagyobb kérdés 
az volt, hogy maga Péter kinek mond-
ta Krisztust. A Péterétől eltérő vélemé-
nyek is voltak bőven. Legtöbben nem 
értették meg Jézus üzenetét és lényét. 
Ahhoz, hogy be tudjam fogadni, ahhoz 
először meg kell értenem. A megértés ez 
esetben nem megy a Szentlélek nélkül, 
úgy, ahogy Péter esetében sem. A teljes 
megértés a legnehezebb, hiszen Jézus 
nem volt a szó hétköznapi értelemében 
vett ember, hiszen úgy volt valós ember, 
hogy egyszersmind valódi isten is volt. 
Lehet, hogy nincs meg erre bennem a 
nyitottság, de gondoljunk a karácsonyi 
történetre, akár most nyár közepén, hi-
szen ma is aktuális. Akár szimbolikus 
is lehet, még ha nem is az épületeken 
mérjük a hitet: azokból a fogadókból, 
ahová nem fogadták be a szent családot 
és ezzel együtt Jézust, ma már a cím 
sincs meg, annak az istállónak a helyén 
viszont, ahol megszületett a Megváltó, 
gyönyörű katedrális magasodik. Így van 
az emberi szívvel is: lehet díszes, ered-
ményes, gazdag. De ha Krisztus nincs 
benne, akkor a pusztulás lesz az osz-
tályrésze, viszont, ha mégis befogadja 
a Megváltót, akkor a megtartatás lesz a 
jutalma. 
Mielőtt azonban valamit is mondanánk 
a názáretiekre, gondoljunk arra, hogy az 
egyház, amelyik elvileg Krisztus teste, 
hányszor cselekedett olyan szellemben, 
amely Krisztustól idegen. Elég végig-
gondolni az egyház történetét, és máris 
azt látjuk, hány olyan eset volt, amikor 
teljesen más szellemben történtek intéz-
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kedések az egyház részéről, mint amit 
az a lelkiség diktált volna, amit az egy-
háznak sajátjának kellett volna lenni. 
Befogadni Jézust. Szép gondolat, de 
ennek gyakorlati vetületei is vannak. 
Nem lehet megállni a szavak szintjén, 
ma sem. Ha a szavak szintjén marad ez 
a befogadás, akkor annak nem sok ér-
telme van. Láttuk már ezt is nem egy-

szer. A befogadásnak a szív szintjén kell 
végbemenni és a cselekedetek szintjén 
megjelenni. Nagy dolog ez, és nem is 
lehet saját erőből végigvinni. De kérjük 
Istent, hogy Ő adjon hozzá erőt. 

Ámen!

(Elhangzott 2011. júl. 3-án)

Együttműködés
most kicsit másképp...
 

A Magyar Távirati Iroda (MTI) mellett 
működő Országos Sajtószolgálat (OS) 
honlapján adtak hírt egy múlt héten 
létrejött, a kárpát-medencei civil szer-
vezeteket összekapcsoló fórumról.

Közös nyilatkozat
Budapest, 2011. július 5., kedd (OS)
Civil Együttműködési Tanácskozás 
(CET) néven kárpát-medencei civil há-
lót létrehozó fórum alakult Budapesten.

A Tanácskozást a Civil Összefogás Fó-
rum (CÖV-CÖKA) és a Magyar Civil 
Szervezetek Erdélyi Szövetsége kez-
deményezte és hívta össze.
A CET egy olyan fórumot biztosít a kár-
pát-medencei civil szervezetek számá-
ra, amelyen a szervezetek egyeztethetik 
tevékenységük irányát, megoszthatják 
egymással a  jó gyakorlatokat, tapasz-
talatot cserélhetnek, hogy nemzetépítő 
és közjót célzó munkájuk minél hatéko-
nyabbá válhasson.
A CET célja a folyamatos konzultációs 

lehetőség megteremté-
se az anyaországi és a 
külhoni civil társadalom 
között. Ezt segítendő a közeljövőben 
megjelenik havilapunk és annak világ-
hálón elérhető, naprakész, elektronikus 
változata is.
Mi alapítók várjuk a közös célokat elfo-
gadó honi és külhoni civil szervezetek 
jövőbeni csatlakozását.
Az elmúlt húsz évben a civil szervezetek 
világszerte a közélet elismert résztvevő-
ivé váltak. Önálló, gazdasági haszon-
szerzésre nem törekvő egyesüléseink a 
közjó érdekében a mindenkori magyar 
kormány lehetséges partnereinek tekin-
tik magukat.
Ebből következően örömmel működünk 
közre a mindannyiunk javát szolgáló, a 
kormány és a civil társadalom nemzet-
építést, értékmentést, valamint értékte-
remtést célzó párbeszédében, munkájá-
ban.
Aláírók: a tanácskozáson részt vevő 27 
civil szervezet    

    2011. július 5-én, Budapesten  

forrás: http://os.mti.hu/



Gyülekezetünk 
életéből

– Július 16-án, szombaton 
15.00 órától rendhagyó, 
úrvacsorás magyar istentisztelet lesz 
a libiši templomban. 
– A libiši gyülekezet vezetősége infor-
mációs táblát szándékozik elhelyezni 
a templom és a magyar lelkészek sírjai 
mellett. Gyülekezetünk szeretné elérni, 
hogy a táblán a cseh szöveg mellett a 
magyar fordítás is megjelenjen, tekin-
tettel arra, hogy a Libišben eltemetett 
magyar lelkipásztorok munkássága Ma-
gyarországon és Szlovákiában is ismert, s 
illő dolog, hogy a lelkészek anyanyelvén 
is olvasható legyen a róluk szóló tábla.  
A libiši gyülekezet vezetősége ígéretet 
tett arra, hogy következő, őszi ülésén 
kitér kérésünkre. 

Programajánló
– Még kaphatóak jegyek a 
Prague PROMS idei záró-
hangversenyére, melyen az 
előző napokban zajló Gospel 
Praha nemzetközi kórusfesztivál 
kórusa ad koncertet a Cseh Nemze-
ti Szimfonikus Zenekar kíséretében.  
A kórusban a MilleDomi pár tagja 
is énekel. A záróhangversenyre júli-
us 23-án, 19.00-tól a Reprezentáci-
ós palotában (Obecní dům) kerül sor.  
További info: http://gospelpraha.com 
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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: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk.
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: kedden 18.30-tól, 
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség 
irodája, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre jú-
lius 21-én (szerdán) 17.00 órai kezdet-
tel kerül sor. Cím: Radlická 8 („Kroko-
dilos ház”) 
Egyéb információ:  www.reformata.cz


