Üzenet

A Prágai Református Missziói Gyülekezet
Hetilapja – IV. Évfolyam – 30. szám, 2011. júl. 24.
Kedves Testvérek!
Megölni Jézust – milyen morbid és gonosz gondolat, mondjuk mi ma. Pedig
akkor már ez egynéhány embernek az
eszébe jutott, hiszen gondoljunk vissza
a karácsonyi történetre, hogy már annak
a történetnek is az egyik fontos eleme
az Egyiptomba menekülés. Azóta persze eltelt egy kevés idő. Jézus megkezdte a szolgálatát, és megmutatta, hogy ki
is Ő valójában. Innen válik érdekessé a
kérdés. Megölni Jézust, amikor embe-

És ahogyan addig is és azóta is, gyakran
annak kell meghalnia, aki nem azt teszi,
amit elvártak tőle, esetleg még csak nem
is úgy gondolkodik. Isten valamit eltervezett, amit az ember még csak nem is
értett meg.
Ezzel az igével kapcsolatban felvetődik
az időszerűség kérdése. Mit mondhat
ma nekünk ez az ige, mikor Jézus már
jó ideje nincs köztünk fizikai valójában,
így nem is állhat módunkban megölni.
Fizikai értelemben tényleg nincs rá lehetőségünk, de lelki értelemben vannak

reknek adta vissza az életét, vagy ami
bizonyos esetekben majdnem olyan fontos, az egészségét. És most mégis meg
akarták ölni. Pedig gondolhatták volna,
hogy fölösleges annak a megölésével
próbálkozni, aki már bemutatta: ura életnek és halálnak. Igen, fizikai értelemben
sikerülni is fog majd nagypénteken, de
akkor is csak három napra, mert ismételten be fogja mutatni: Ő maga az élet.
De ott még nem tartunk.
Először is érdemes megnézni, hogyan
is foganhatott meg ez a gondolat. Meglehetősen egyszerű a válasz: Jézus nem
azt csinálta és nem aszerint élt, mint amit
elvártak Tőle. Neki más tervei voltak, és
az isteni terv más volt, mint az emberi.

módok arra, hogy megöljük Őt. Persze
ez a fajta gyilkosság másfajta lesz, egészen pontosan lelki, egy érdekes folyománnyal, hogy ki is lesz az igazi sértett.
Továbbá tény, hogy Istennél az élet és a
halál határmezsgyéje nem ott húzódik,
ahol nekünk embereknek, illetve ahol az
orvostudomány azt meghatározza.
Mivel ez a gyilkosság másfajta, nem
fizikai, ezért más körülményeket kell
figyelembe venni, mint egy „szokványos” gyilkosságnál. Az első körülmény
az, hogy ki számára is ölöm meg Jézust?
A magam számára? Igen, megtehetem,
mint ahogyan megtette Júdás is. Ő nem
akkor ölte meg Jézust, amikor elárulta,
hanem amikor megszületett a szívében

A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek:
„Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni?”
Jn 7,25

a gonosz gondolat, hogy el kellene Őt
árulni. Amit ez után tett, az már csak
az első megölés következménye volt.
Pedig hallhatta Jézust eleget, mégsem
lett számára az, amit Tőle hallott, az
élet beszéde. Jézus maga beszél erről a
magvető példázatában. Nem eshet minden egyes mag jó földre, de azért én is
tehetek arról, hogy a talaj megfelelően
elő legyen készítve.
Megölhetem mások számára Jézust. Ennek megint csak több, mondhatni ma,
divatos módozata van. Elhallgathatom
a másik elől Jézust. Ennek meglehetősen szörnyűek a következményei, mind
a másik számára, mind számomra. Nem
tartom elég modernnek, vagy nem értek
egyet azokkal, akik magukat Krisztusénak vallják. Számtalan ok van rá. Szégyellem, számomra sem elég fontos,
félek a következményektől? Kifogást
lehet keresni és látszólag lehet találni is.
Azonban nem szabad elfelejteni, hogy
aki szégyelli Jézust az emberek előtt,
azt Jézus is szégyellni fogja a mennyei
Atya előtt.
Megölhetem Jézust mások számára
azzal is, hogy viszonylagossá teszem.
Talán ez ma a legnagyobb kísértés. Ma
valamit abszolútnak kikiáltani nem divatos. Valamire azt mondani, hogy ez és
semmi más, nem tűnik korszerűnek. Ha
azonban így vélekedünk Jézusról, máris megöltük. Jézus és még valami más,
vagy Jézus, de... Ma talán divatos így
kezdeni a mondatot, de van-e értelme?
Jézus sose keveredett senkivel és nem
ismert megalkuvást abban, amit hirdetett. Nyilván ez már akkor is hozzájárult
ahhoz, hogy meg akarták Őt ölni. Így
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nyugodtan tekinthetjük ezt is a Jézusgyilkosság egyik formájának.
De ma ki is lesz ennek a gyilkosságnak
az igazi sértettje? Már a húsvéti történetben is vajon ki volt az igazi sértett?
Szenvedést okozhattak Jézusnak, nem is
keveset. Az viszont, aki igazán rosszul
járt, az maga a nép volt és azok, akik azt
kiáltották: feszítsd meg! És ma is ez a
helyzet. Ha megölöm magamnak Jézust,
kinek ártok vele, ki lesz az igazi sértett?
A válasz egyértelmű: én. Magam elől
zártam el az egyetlen lehetőséget arra,
hogy az örök haláltól megváltassam magam. Jézus így nyilván nem lesz sértett,
én leszek a kárvallott. Ha mások számára teszem ezt, még súlyosabb a helyzet:
elvettem valakitől az egyetlen lehetőséget a megváltásra, és hagytam, hogy
nemcsak én, de ők is az örök kárhozatra
jussanak. Így a bűnöm még nagyobb,
mint az előző esetben. Júdás megölte
magának Jézust, és mégis ő maga halt
bele. Így van ez ma is. Ha megölöm Őt,
én fogok meghalni. Lehet, először nem
fizikai értelemben, bár az is be fog előbb
vagy utóbb következni. Sok esetben így
még előbb is. Ami azonban fontosabb, a
halál lelki értelemben fog bekövetkezni,
ami még súlyosabb, hiszen abból már
nincs visszaút.
A világ most is sokféleképpen próbálja
megölni Jézust. Ne legyünk ebben a súlyos bűnben bűnrészesek, hanem mondjunk igent ez esetben is az életre, még
akkor is, ha ez gyakran nem népszerű,
és nem ezt diktálná a világ szerint való
józan ész. 		
Ámen!
(Elhangzott 2011. júl. 17-én)
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ndozó Szolg
á

Prágában, július 14–17. között zajlott
a Nyugat-európai Magyar Református
Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz)
2011-es hittudományi és Vezetőségi
Tanácskozása. A Prágai Magyar Református Missziói Gyülekezet immár harmadik alkalommal adott otthont a nagy
nyugat-európai szórványban élő és szolgáló magyar reformátusok szervezete, a
NyEMRLSz rendes évi hittudományi
tanácskozásának.
Világot átfogó távlatban és nemzettestben gondolkodva, három felkért főelőadó elemezte a „Református feladatok
a magyar szellemi hazában” központi
témát, majd feltérképezte a gyülekezetek életét és gondjait. A prágai Ruzyně
nemzetközi repülőtér szomszédságában
fekvő MERITUM*** szálló korszerűen felszerelt tanácskozóterme 3 napig
kizárólag a majd 40 főnyi képviselő és
vendég rendelkezésére állt.
Mi a NyEMRLSz?
A nagy nyugat-európai magyar református szórványt összefogó nemzetközi
egyházi szervezet, Hollandiában alapítványként bejegyzett jogi személy. A
hálóról letölthető eredeti okmányok tanúskodnak néhai Ravasz László (18821975) püspök, a Magyar Református
Egyház Egyetemes Konventje lelkészi
elnökének ragyogó látnoki döntéséről,
amikor 1944-ben a II. világháború káoszában a Nyugatra menekülő tömegekkel
pásztorul küldte Nagy Sándor néhai bu-

karesti esperest,
formátus L
Re
el
r
a NyEMRLSz
egyházjogi létét
fémjelezve. Az
Egyetemes Konvent 1947-ben
ezt megújította.
A NyEMRLSz
honlapján a Történelmi háttér és jelleg
c. alkönyvtárban fellelhető és letölthető néhány kordokumentum: „Nyílt
parancs”; „Ravasz László 1944-es a
MÁV-telepi református templom felszenteléséről” készült egykori filmhíradó (http://filmhiradok.nava.hu/watch.
php?id=5699).
Háttértájékoztatásul
tudni kell, hogy a Magyar Királyság
I. világháborút követő szétdarabolásával az Egyetemes Konventbe tömörült
kárpátmedencei református egyházi
vezetés folytatta a(z egyetemes) Magyar Református Egyház létét. Ravasz
László ennek volt első és egyedüli lelkészi elnöke, amíg 1948. április 18-án
a Magyar Népköztársaság államhatalma
lemondatta tisztéről és száműzte Budapestről. Ekkor szűnt meg a(z Egyetemes) Magyar Református Egyház. A
NyEMRLSz az Állami Egyházügyi Hivatal terrorja alól – addig az Egyetemes
Konvent fennhatósága alá tartozó Szórványban Élő Magyar Református Egyház (SzÉMRE) – önállósulásra kényszerült és máig is Nyugat-európai Magyar
Református Lelkigondozó Szolgálat
elnevezéssel működik. Legnagyobb
gond az anyagi ellehetetlenülés, kettős
(nemzeti és vallási) szórványhelyzetben
a magyar és református pásztor nélküli mindinkább idősödő gyülekezetek
o
kig

Nyugat-európai magyar
reformátusok
tanácskozása Prágában

sajnos egyre jobban fogynak.

nagy nemzetközi gyakorlattal és széles
látókörrel rendelkező teológiai gondolkodó a misszió feladatait helyezve
gyújtópontba, meghatározta a szellemi
haza fogalmát és feltárta a református
magyarok feladatait. Óriási érdeklődés
előzte meg Balog Zoltán, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár
előadását, aki a politikus szemszögéből
közelített a témához. A kiváló előadást
élénk eszmecsere követte. A napot v.
Bereczki András paptamási ref. lelkész
zárta, aki a gyakorló teológus szemszögéből foglalta össze a misszió feladatát.
Amikor a nagy európai magyar református szórványmisszió gondjaira feltétlen
és szükséges odafigyelésre van kirívó
szükség, a Vezetőségi Tanácskozás sajnálattal állapította meg, hogy a Magyarországi Református Egyház vezetősége
elzárkózik a NyEMRLSz, a magyar
reformátusság egyedüli legitim nyugateurópai szervezetével való kapcsolatoktól. E szervezet – Ravasz Lászlónak, a
Magyar Református Egyház Egyetemes
Konventje elnökének 1944-ben adott
(1947-ben megismételt) – meghatalmazásából immár 67 éve szolgál NyugatEurópában.

Kicsoda a világi elnök (főgondnok)?
A NyEMRLSz Dr. Békássy N. Albertet
világi elnökévé 1987. óta folyamatosan
újraválasztotta. A délvidéki Zombor
lelkészcsalád sarjaként, a lundi egyetem oktatója és a gyermekklinika őssejt
(közismertebb nevén csontvelő) átültetési egység igazgatóorvosa volt 2009-es
nyugdíjazásáig. Negyedszázados elnöki
szolgálatáról így nyilatkozik: „Mandátumom kezdetére jellemző volt a vasfüggöny lebontása, amely a kelet-középeurópai (kárpátmedencei) és a nyugati
(Kárpátmedencén túli) magyar reformátusokat elválasztotta. A századforduló
évtizedében következett aztán annak
szellemi-lelki újrafelhúzása. Utóbb pedig a nyugat-európai magyar reformátusok háromfele szakadását dokumentáltuk. A NyEMRLSz hűséges egyéni
tagjain kívül a gyülekezeti törzsgárda
ma Hollandia, München, Nürnberg, Párizs ill. Prága. Folyamatos kétévenkénti
„hazatérésünk” az őshonos Felsőőrbe
(Ausztria) immár 7. esztendeje mintegy
feltöltekezésre szolgáló – „a bázishoz
való csatlakozásunk”, de kapcsolatunk
van egyéni tagjainkkal minden európai
és skandináv országban.
Kik és miről tanácskoztak?
A majd 40 fős magyar református képviselők Svédországból, Hollandiából,
Németországból, Ausztriából, Svájcból,
Csehországból, Romániából, Szlovákiából, Szerbiából, ill. Magyarországról érkeztek. A témakör bevezetőjében
Dr. Segesváry Viktor, Svájcban élő,
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Emlékezés és kegyeletadás
A jelenlevők megemlékeztek a Burg
Kastl-i magyar gimnáziumról és arról a
parlamenti ünnepségről, amelyre 2010.
október 22-én Budapesten került sor
az Országház felsőházi termében. Ezen
a lelkészi elnökasszony, özv. Lázár
Csabáné Zahn Enikő is szolgált.
A tanácskozók megemlékeztek a két

legutóbbi gyűlés óta elhunyt vezetőkről: Tüski István, hollandiai magyar református lelkipásztorról (1948-2010),
a NyEMRLSz társelnökéről és Varga
Sándor, angliai magyar református lelkipásztorról (1951-1989), a NyEMRLSz
lelkészi elnökéről (1957-1992) és 1992
óta életfogytiglani tiszteletbeli elnökéről. Munkásságuk a nyugat-európai
misszióban s az egész világra kiterjedő
lelkigondozás felbecsülhetetlen és maradandó érték. Emléküket hálás szeretettel és kegyelettel őrizzük.
Új szolgálattevő
A NyEMRLSz világi alelnökévé választotta Heddadné Nagy Anna-Máriát,
a párizsi gyülekezet gondnokát.
Libiš-i Csehtestvérek temploma:
istentisztelet és tisztelgés
A tanácskozás résztvevői és a prágai magyar gyülekezet tagjai szombaton, július
16-án délután Libišben, 25 km-re Prágától, fennséges légkörben közös istentiszteleten és úrvacsoraosztáson vettek
részt. Jan Palach egyetemista vértanú,
a Csehtestvérek itteni gyülekezetének
tagja volt, aki 1969. január 16-án Prága főterén, a Vencel téren önfelgyújtással tiltakozott a szovjet megszállás és a
kommunista diktatúra ellen. Az istentisztelet után a XC. zsoltár éneklésével
és a feltámadási Igék meghallgatásával
tisztelgett a gyülekezet az 1781. Türelmi Rendelet utáni csehországi munka
újraindításában tevékenykedő három
magyar prédikátor, Végh János és felesége, Tardy Mózes és Molnár Eduárd
sírja előtt. Az elődök földi maradványait
a 200 éves templom sírkertjébe Palágyi
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István György prágai presbiter kezdeményezésére 2000-ben mentették át a
közeli Nebužely-ből.
A sikeres tanácskozás résztvevői nemzeti és felekezeti önazonosságuk megtartását nem csak természetesnek tartják, de büszkén vállalják is.
Jövőre jó reménység szerint ismét a
felsőőri gyülekezet lesz a tanácskozás
házigazdája. A tanácskozás bőséges
képanyaga rákattintással honlapunkról
letölthető.
Itt mondok köszönetet a prágai gyülekezet áldozatkészségéért, amellyel
annakidején a taggá válásával magára vállalta honlapunk üzemeltetésének
költségeit, Tóbiás Attila nt. úrnak pedig a webmester feladatának végzéséért. Továbbá pedig Dienesné, Kornélia
gondnokasszonynak a mostani tanácskozásunk szervezési munkája oroszlánrészének magáravállalásáért. Éles
György lelkipásztor úrnak pedig szolgálatáért – vendéglátóként, nyelvtudásával gyakorlati segítséget nyújtott a
résztvevőknek. Jelenlététével és hozzászólásaival hozzájárult a tanácskozás
sikeréhez. Igen megtisztelő volt a délvidéki és felvidéki vendégek jelenléte. A
nyugat-európai reformátusokat és a prágai gyülekezetet is közösen nyomasztó
szórványgondok körüli tömörülés nyílt
párbeszédet és erőteljesebb kétoldali
kapcsolattartást eredményezett, amely
a gondok kezelésére jó reménységgel
kecsegtet.
SOLI DEO GLORIA
EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!
Dr. Békássy N. Albert
e-mail: albert@newlights.info

szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

13. MŰVELŐDÉSI TÁBORBA,
amely 2011. augusztus 26 - 28. között kerül megrendezésre.
PROGRAM
Augusztus 26. – péntek:
18.00 - Vacsora
19.00 - Néhány gondolat a modern
18.00 - Vacsora
háborúról. Előadó: Görcs Lóránt.
19.00 - „NYELV/CSAPÁSOK“ – a
A Nosztalgia együttes fellépése.
magyar nyelv huncutságai. Előadók:
Dráfi Mátyás, Zsákovics László és
Augusztus 28. – vasárnap:
Boráros Imre.
A Nosztalgia együttes fellépése.
8.30 - 9.00 - Reggeli
9.15 - 10.00 - Liszt Ferenc élete és
Augusztus 27. – szombat:
munkássága. Előadó: Kaposi Gergely
10.30-11.15 - Ki beszél jól magyarul?
8.30 - 9.00 - Reggeli
9.15 - 11.15 - A romániai magyarok
Előadó: Eőry Vilma
12.00 - Ebéd
Előadó: Brogyányi Mihály
12.00 - Ebéd
14.00 - A tábor befejezése.
13.30 - Kirándulás a környéken
GYERMEKEKNEK
Augusztus 27 - 28. – szombat - vasárnap:
„Kicsinyek nyelve – kicsinyek nyelvén”
Mese: Csodakút, avagy az élet vize
A programban: bábszínház, játszóház, korongozás, gyertyamártás,
papírmerítés, nemezelés, moldvai táncház;
Gabalyda Bábszínház: Medvecz Attila és Gyarmathi Zsuzsa
Nagyová Jitka – képfestések különböző technikák segítségével.
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
Svaz Maďarů žijících v českých zemích
K Botiči 2, 101 00 Praha 10
telefon: (+420) 271 746 932, telefon + fax: (+420) 271 746 913, e-mail: csmmsz@volny.cz
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A művelődési tábor célja
Egy hétvégén keresztül egy helyen összpontosítani a Cseh Köztársaság különböző
részein élő magyarokat, és a három napot megtölteni tartalmas, a magyar kultúrát, irodalmat, történelmet, népi hagyományokat bemutató műsorral, elbeszélgetni
aktuális témákról.
Felkért előadóink
Brogyányi Mihály történész; Eőry Vilma nyelvész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára; Görcs Lóránt orvos; Kaposi Gergely, a Győri Nemzeti Színház
zeneigazgatója; TEÁTRUM Színházi Polgár Társulás: Dráfi Mátyás, Zsákovics
László és Boráros Imre; Gabalyda Bábszínház, Győrladamér; Medvecz Attila és
Gyarmathi Zsuzsa; Nagyová Jitka; Nosztalgia együttes.
Helyszín
a Ledeč nad Sázavou város közelében található Koutyban, halastó melletti üdülőközpontban szervezzük meg. A Cseh-Morva Dombvidéken, gyönyörű környezetben fekvő üdülő a táborozóknak, gyermekeknek és a magyarul nem beszélő résztvevőknek (családtagok, ismerősök) számos kikapcsolódási lehetőséget is nyújt:
túrázás, gombázás, csónakázás, minigolf, röplabda, asztalitenisz, teke, biliárd, stb.
Az elszállásolás szállodában és bungallókban lesz biztosítva. A nagy érdeklődés
miatt az elszállásolásnál a bejelentkezés időpontja a meghatározó.
Autóbuszt indítunk...
Prága – Kouty (prágai, teplicei, lovosicei és pilseni tagok)
Ostrava – Olmütz – Brünn
fizető tagjainknak a vonat- és az autóbuszjegy árát az indulás helyszínéig téríti a
Szövetség.
Jelentkezés
telefonon, írásban legkésőbb 2011. augusztus 15-ig:
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, K Botiči 2, 101 00 Praha 10
Telefon: 271 746 932, telefon+üzenetrögzítő+fax: 271 746 913,
mobil: 777 944 650, e-mail: csmmsz@volny.cz
Részvételi díj – szálloda (befizetés a helyszínen)
Fizető tagok (2011 tagsági díj): 1.200,- Kč
Gyermekek: 500,- Kč
Többiek: 2.000,- Kč
Gyermekek: 800,- Kč
A Művelődési Tábor 2011 a Cseh Köztársaság Kulturális Minisztériumának
és a Magyar Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumának
anyagi támogatásával valósul meg.
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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: Lapunk következő számaiban pontosítjuk.
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 támogatásával is működő Mille
Domi kórus több tagja is részt vett a
múlt héten megrendezett Gospel Praha
nemzetközi kórusfesztiválon, amelyről fénykepes beszámolóval lapunk következő számában jelentkezünk.

Gondolat
„Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad bennem
jóság, amit kimutathatok,
vagy akad olyan jó cselekedet, amivel
megkönnyíthetem bármely embertársam életét, most kell megtennem, nem
késlekedhetem vagy feledkezhetem
meg erről, hiszen soha többé nem fogok
erre járni.”
William Penn

Vi ønsker å uttrykke vår
medfølelse med Norges
folket!
Ki szeretnénk fejezni együttérzésünket Norvégia népével!

Egyéb információ: www.reformata.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

