
Üzenet
A Prágai Református Missziói Gyülekezet 

Hetilapja – IV. Évfolyam – 40. szám, 2011. okt. 2.

„…éppen nem volt velük…” 
Jn 20,24

Kedves Testvérek!

Tamás, a hitetlen – így ment át a köz-
tudatba, és lett belőle szólás. Azonban 
ahogyan a hit, úgy a hitetlenség is lehet 
többféle. Az egyházhoz, a hithez való 
kapcsolódás nem mindenkinél egyfor-
ma. Van, aki számára ez a kötődés abból 
áll, hogy vasárnap eljön istentiszteletre, 
netán ott egyfajta társasági életet él, sőt, 
van aki úgy gondolja, hogy az egyház-
fenntartási járulék befizetése elégséges 
a hit dolgainak rendezéséhez. Vannak, 
akik szerint keresztelés, esküvő, temetés, 

esetleg konfirmáció – ennyi a közösség 
megélése. Van, aki számára ez egy napi 
közösség megélését jelenti az Igével és 
Istennel, bibliaolvasás, imádkozás for-
májában. Természetesen megtartó ere-
je csak az utóbbinak van és lehet. Az 
összes többi esetben el lehet mondani, 
hogy csak azt hiszi, hogy hisz. 
Más kérdés a hitetlenség kérdése, még 
talán több rétegű, és más természetű. 
Talán először érdemes feltenni a kér-
dést: mi is a hitetlenség, és hogyan lesz 
valakiből hitetlen? Miben nem hisz a 
hitetlen, és mit is jelent ez? Természe-
tesen nem azt jelenti, hogy mindent, 

kritika nélkül el kell hinni, amit hall az 
ember, mert Isten gondolkodó lénynek 
teremtett minket, aminek a kételkedés, 
a kérdezés, a magyarázat igénye mind-
mind a természetes velejárója. És első 
ránézésre a legkönnyebb lenne rávágni, 
hogy az a hitetlen, akinek nincs hite. 
Bizonyos szempontból igaz, de azért a 
hitetlenség definiciója mégis összetet-
tebb. Ha a hitet úgy határozzuk meg, 
hogy igazat adunk Istennek és hallga-
tunk az Ő szavára, akkor a hitetlenséget 
lehet ugyan ennek az ellenkezőjeként 
meghatározni, mégis kevés lesz. Gon-

doljunk csak bele a mai történetbe, de 
még jó néhány másikba is, és figyeljük 
meg Jézus reakcióját. Nem kioktatóan, 
bántóan viszonyult a tanítványaihoz, 
vagy azokhoz, akik hozzá fordultak kér-
déseikkel, hanem először Ő értette meg, 
hogy valami olyannal találkoztak ezek 
az emberek (nem csak a tanítványai), 
ami természetes módon haladja meg az 
emberit, és valami olyan dimenzióba 
kerül a párbeszéd vagy a történet, ahol 
már az ember teljesen elveszíti a bizton-
ságot adó tudást, viszonyulási rendszert 
a talpa alól. 
De van egy másfajta hitetlenség is, 
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melynél Jézus már nem ennyire meg-
értő: ez pedig a farizeusok hitetlensé-
ge, ami hitnek, vallásnak van álcázva. 
Itt azért jóval kritikusabb Jézus, mert 
tudniuk kellene, hogy kivel is állnak 
szembe, mert állítólag egész életükben 
az Isten Igéjével (akkor még természe-
tesen csak az Ószövetséggel) foglalkoz-
tak. Igen, ezzel ma is lehet találkozni, 
bár ma talán egy kicsit mintha ritkább 
lenne ez a fajta hozzáállás, de azért még 
van. Nekem van ismeretem, az én hitem 
nagyobb, és még néhány jogalap, mely-
ről úgy vélem, hogy feljogosít a másik 
kioktatására, bántására. 
Ha szűkebben nézzük a mai igét, ezt 
a néhány szót, akkor is nagyon fontos 
dolgokat láthatunk. Itt egy kicsit meg-

fordul a kérdés: miért is nem volt velük 
Tamás? Igen, lehet azt mondani, kifo-
gást keresni, megmagyarázni, hogy va-
laki miért nincs ott istentiszteleten, vagy 
más egyéb alkalmon. De használ-e ez 
valamit? Most persze nem arról beszé-
lek, amikor valakinek valamilyen ha-
laszthatatlan okból távol kell maradni, 
mert ilyen bármikor adódhat, de ami-
kor valaki elmarad az istentiszteletről 
hétről hétre, hónapról hónapra. Először 
is felvetődik a közösség jelentősége 
és felelőssége. Hiányzik-e nekem az a 
testvér, aki nemrég még ott ült a másik 
padban vagy széken? Észreveszem-e, 
hogy nincs itt? Utánakérdezek-e, utána-
megyek-e? Igen, ez a felelősség minden 
gyülekezeti tagon rajta van. Ismerjük a 

Natre Pintér Katalin: Tanítványok
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jó pásztor példázatát: hiába volt meg a 
99, az egy hiányzott, és a jó pásztor utá-
na ment. Érdekes ennek a példázatnak 
az előélete, mert megtalálható az úgy-
nevezett halakában. Ez egy tanításgyűj-
temény. Azonban az ott található verzi-
óban a pásztor nem megy az elveszett 
bárány után, hanem bedeszkázza az 
istállót, és mindenféle biztonsági intéz-
kedést foganatosít, nehogy még egy el-
vesszen. Jézus minden bizonnyal ismer-
te ez a változatot is, éppen ezért mintegy 
nyílt ellenszegülésként értelmezhették a 
kortársak már az ilyen magyarázatot is. 
Jól mutatja, hogy mennyire eltér az em-
beri és az isteni logika. Az egyik a föld-
höz ragad és képtelen saját korlátain túl-
látni, a másik képes észrevenni az embert 
és együttérezni azzal az eggyel, amelyik 
elveszett, sőt megkeresni azt, még ha 
olyan bűnös is, mint a másik kilencven-
kilenc. Sőt, nemcsak a pásztornak, de a 
kilencvenkilencnek is kötelessége azt az 
egyet keresni és a hitét erősíteni. Talán 
ebben a körben is más lehetett volna ez 

a beszélgetés, ha megkeresik már ko-
rábban Tamást és beszélnek neki a Fel-
támadottról. Persze azok a napok a ta-
nítványok számára is felettébb nehezek 
voltak, és felettébb megpróbálta őket, 
nem csak a hitüket, de egész lényüket 
is, hiszen nem csak olyan csodát láttak, 
melyet más nem láthatott, de talán jo-
gosan érezték veszélyben egzisztenciá-
jukat, lényüket. Jézus ezt is megértette, 
és nem tett szemrehányásokat, hanem 
sokkal inkább példát adott, hogy hogyan 
kell egy hitében meggyengült embert 
lelkigondozni. Ez ma sem egyszerű, elő-
ször is nekem van szükségem hozzá élő 
hitre, másrészről nagy türelem is szük-
séges hozzá sokszor, és persze imádság. 
Ha van olyan különleges küldetés, ame-
lyik ma az egyház fennmaradásának a 
kulcsa lehet, akkor az ez: utána menni 
az elveszettnek. Kérjük és várjuk ehhez 
a bölcsességet és az áldást!

Ámen!

(Elhangzott 2011. szeptember 25-én.)

Berekfürdő – 
kötelező, mégis kellemes

Több mint százhatvanan vettek részt 
azon a négynapos lelkésztovábbkép-
zőn, amelyet a Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyház szeptember 19-22. 
között szervezett meg a magyarországi 
Berekfürdőn a kilenc egyházmegye lel-
kipásztorai és a Selye János Egyetem 
Református Teológiai Karán idén vég-
zett teológusok számára.

Az éven először került megrendezésre 
Berekfürdőn a SzRKE lelkésztovább-
képzése. Ennek kötelező jellege lénye-
gében minden lelkészre vonatkozott, 
felmentést csak nagyon kevesen kaptak, 
nyilván nyomós okkal. 
Nagy kérdés először is maga a lelkészi 
közösség. Akik egy egyházmegyében 
szolgálnak, azok ismerik egymást, mint 
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azok is, akik hasonló időben jártak te-
ológiára. Ez utóbbiak azonban már ke-
vésbé tartják általában a kapcsolatot, 
mert mindenki másfelé került. Ezen a 
találkozón, azonban mint egy nagyon 
fontos látens funkcióként megjelent az 
is, hogy ezt a hiányt pótolni lehessen és 
a lelkészek megismerjék egymást. En-
nek az igénye, illetve ennek a jó volta 
egyébként a záró beszélgetésen is hang-
súlyt kapott. 
A másik pozitív dolog volt számomra, 
hogy sok szlovák lelkész is eljött és 
láthatóan jól érezte magát. Isten ilyen 
módon is képes a sebeket gyógyítani, 
embereket közelebb hozni egymáshoz. 
Hazafelé sokat gondolkoztam ezen: 
miért van szükség fölösleges körökre, 
vádaskodásokra, kivonulásokra, mi-
kor egy ilyen alkalmon olyan szépen 
és békességgel együtt tudtunk lenni?  
Értelmes választ nemigen találtam.  
Talán gyakrabban kellene találkozni, ta-
lán még jobban megismerni egymást. 
Az előadások nagyon színvonalasak 
voltak, hasonlóan a műhelymunkákhoz 
is. Ez utóbbit mindig nagy felelősség 
kiválasztani, hogy az ember melyik-

ben vesz részt, mert ha az ember vá-
laszt egyet, akkor nyilván a másikról 
lemarad. Én a nagyvárost és másnap-
ra az identitás csoportot választottam. 
A  nagyváros csoportban Jenei Zoltán 
nagytiszteletű úr mutatta be egy debre-
ceni gyülekezet életét. Mint kiderült, itt 
a csoportválasztás nem volt a legszeren-
csésebb, mert neki a területén több re-
formátus él, mint ahány magyar egész 
Csehországban. Az egyik felvidéki kol-
léga (szándékosan nem írom le, melyik 
gyülekezetből) viszont felvetett egy új 
és egyre égetőbb kérdést: azoknak az 
időseknek a lelkigondozását, akiknek a 
gyermekei külföldre mentek, mennek, 
élni, dolgozni. Hát igen, mindig vannak 
olyan új dolgok, nehézségek, de szolgá-
lati területek is, amiért imádkozni kell 
és amire készülni kell. 
Másnap a kiscsoportban az identitást vá-
lasztottam. Mivel zárt csoport volt, ezért 
az ott elhangzottakról nem írhatok, még-
is néhány érdekesség. Sokszor küzdünk 
az identitás kérdésével. Az ebben a cso-
portban végzett munka megvilágította 
számomra, hogy ez egy sokkal mélyebb 
kérdés, mint azt korábban gondoltam, 

A Megbékélés Házá-
ban megtartott tovább-

képzés nagyrészt a 
SzRKE Szociális Alap-

jából és a magyaror-
szági Kereskedelmi és 

Igazságügyi Minisz-
térium támogatásával 

valósult meg.
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sokkal mélyebb rétegből kell elindulni, 
hogy azt értelmezni tudjam a magam és 
mások számára is. Egy elgondoltató já-
tékkal kezdtünk: mindenkinek a nevén 
keresztül kellett bemutatkoznia. A kö-
vetkező körben meg kellett fogalmazni, 
hogy miért is lettünk lelkészek.
Az alkalom egy közös istentisztelettel 
ért véget. Volt magyar és szlovák nyel-
vű szolgálat, és az úrvacsorai ágenda 
is kétnyelvű volt. Ahogy a tanítványok 
sokfélék voltak és mégis egyek a Krisz-
tusban, úgy mi is. Sokfélék voltunk, 
sokfelől jöttünk, még nyelvünk sem 
volt ugyanaz. És mégis az úrasztala kö-
rül eggyé váltunk, még inkább, mint az 
alkalmakon, mert egy kenyér és egy bor 

emlékeztetett bennünket arra, hogy egy 
a mi Megváltónk.
A továbbképzés annyira jól sikerült, 
hogy felvetődött annak szükségessége, 
hogy ezeket a beszélgetéseket, együtt-
gondolkodásokat valamilyen formában 
folytatni kellene. Én javasoltam, hogy 
például érdemes lenne internetes chat 
szobákat létrehozni, ahol ezekkel a kér-
désekkel lehetne foglalkozni.
Istennek legyen érte hála, hogy ezúttal 
Ő maga volt a magvető bizonyos érte-
lemben. Szívekbe vetett gondolatokat, 
melyek reménység szerint meghozzák a 
sokszoros termésüket. 
SOLI DEO GLORIA!

-Éles György-

ARTÚR GÖRGEY (1818-1916)

„V TOMTO DOME BYDLEL PRVNÍ 
MODERNÍ MAĎARSKÝ CHEMIK 

A VOJEVŮDCE. V LETECH 1845-1848 
PŮSOBIL NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ.

E HÁZBAN LAKOTT AZ ELSŐ 
MODERN MAGYAR VEGYÉSZ 

ÉS HADVEZÉR.1845-1848 KÖZÖTT 
A KÁROLY EGYETEMEN MŰKÖDÖTT.

...minden bizonnyal ez, vagy ehhez ha-
sonló szövegű emléktábla fogja ékesíte-
ni a Kožná 8. (Prága 1) számú háztömb 
falát 2012. május 21-től (Görgey halálá-
nak évfordulója).
„Ezzel az aktussal befejezettnek látszik 
a GAT-nak az emléktábla elhelyezését 
célzó több mint hatéves küzdelme. Min-

denkinek, aki bármivel hozzájárult a 
kérvény pozitív elbírálásához a Görgey 
Artúr Társaság (GAT) nevében szeret-
ném kifejezni őszinte köszönetemet.” 
– mondott köszönetet Palágyi István 
György, a GAT elnöke, gyülekezetünk 
egyik presbitere.

-paulus-
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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 istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Egyházunk és 
Gyülekezetünk 
életéből

– Gyülekezetünk egyik 
tagjának közbenjárására is-
tentiszteleti alkalmaink helyt kaptak 
az elsősorban szállást és prágai neve-
zetességeket hirdető a www.pragaclub.
hu honlapon. Ez az első olyan világi, 
magyarországi honlap, amelyen szere-
pelhet gyülekezetünk.
– Hatéves kemény munka után vég-
re sikerrel zárult gyülekezetünk egyik 
presbiterének, Palágyi István György-
nek azon igyekezete, hogy emléktáblát 
állítson Görgey Artúrnak – annak a 
vegyésznek és magyar forradalmár-
nak, aki három évet töltött Prágában. 
Kitartásához, igyekezetéhez ezúton is 
gratulálunk! Az emléktábla lehetséges 
szövege és további információ hetila-
punk 5. oldalán található.

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-
zások témái:

Október 9:
Noé bárkája (1Mózes 6-9)
Október 16:
Bábel tornya (1Mózes 10-11)


