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„Ő hozta nekünk a jó hírt a Lélektől kapott szeretetetekről.”  Kol 1,8

Kedves Testvérek!

Hírek, hírek, hírek – másról sem szól az 
életünk. Ha egy egységnek fejezzük ki 
a száz évvel ezelőtt egy személyre egy 
nap érkező hírmennyiséget, akkor ez ma 
mind darabszámra, mind terjedelemre 
akár ezer is lehet. De még a húsz évvel 
ezelőttihez képest is legalább százszo-
ros a növekedés. Szinte már átláthatat-
lan mennyiség, de a csatornák száma is 
exponenciálisan növekedett. Valamikor 
a legfontosabb, mint a mai történetben 

is, az egyik személytől a másikig törté-
nő üzenetátadás volt. A hozzánk érkező 
hírek között persze válogatni kell. Mi a 
fontos, mi a kevéssé fontos, mi a mel-
lőzhető, mit lehet és kell valóban ko-
molyan venni, esetleg reagálni rá. Ez a 
nagy kérdés még jobban megnehezíti a 
hírek közti eligazodást.
Hírek azonban korábban is voltak, és 
természetükben nem sokban különböz-
tek a maiaktól. Azonban felvetődik a 
kérdés, a lelki élet kérdései milyen súly-
lyal esnek latba ebben az iszonyatos hír-
folyamban? Fontos-e nekünk az, hogy a 
másik gyülekezetben mi történik, van-e 
ott ébredés, megújulás? Fontos kérdés, 
mert tapasztalatok szerint egyik gyüle-
kezet ébredése jó hatással lehet a másik 

gyülekezetre is. Mennyire veszem előre 
ezeket a híreket a sorban? Új felismeré-
sek, melyeket megoszthatunk egymás-
sal, valamennyiünk épülésére lehetnek. 
Jön a hír az egyik gyülekezetből a má-
sikba. Évezredes út, és ma sem szabad 
lebecsülni. Ma persze sokkal könnyeb-
ben áramolhatnak ezek az információk, 
hiszen ahogy fentebb már említettem,  
a hírcsatornák sokkal sokfélébbek mint 
korábban. De ez esetben is a hagyomá-
nyos hírcsatorna a legjobb, amikor a 
testvér számol be arról, hogy mi történt 

a másik gyülekezetben, és teszi ezt le-
hetőleg személyesen, átadva azt az örö-
met, amit érez. 
Azonban ha igei értelemben vizsgáljuk 
a hír, mint fogalom kérdését és meg-
határozását, akkor ez sem lehet elég. 
Ez esetben a hírnek van egy másik di-
menziója. Istentől az ember felé terjedő 
jó hír. Igazából ez az alapja annak a jó 
hírnek is, ami ez egyik gyülekezetből 
a másikba áramolhat. Az Istentől való, 
igaz és megfellebezhetetlen jó hír pedig 
egy: Isten Fia meghalt értem. Ez csak 
egy tekintetben nem meríti ki a hír kri-
tériumát: kétezer éves, tehát nem vala-
mi új, ennek ellenére annál aktuálisabb.  
Ma is olyan fontos, mint akkor volt. 
Ma is éppen úgy szól, mint akkor.  
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Isten éppoly drága árat fizetett az akkori 
bűnösökért, mint a maiakért. Így a hír, 
bár ha a keletkezési idejét nézzük régi, 
mégis aktuális ma is. Részemről a kér-
dés inkább az, hogy én hová teszem ezt 
a hírt az életemben? Ahogy fentebb már 
említettem, irtózatos mennyiségű infor-
máció jut el az emberhez, amit kény-
telen osztályozni. Megvizsgálni, hogy 
egy hír mennyire befolyásolja az élete-
met, mennyire változtat a helyzetemen.  
Ez a hír azt kell mondjam, mindennél 
fontosabb, hiszen nem csak egy idő-
re befolyásolja a helyzetemet, hanem 
örökre, sőt nem csak az enyémet, de az 
összes emberét, aki hisz ebben. Megte-
remtődött a lehetőség a békére Isten és 
ember között. Ettől nagyobb hír nem 
kell, de nem is lehetséges. 
Másik hír a jó hír hozója. Gondoltunk-e 
már arra, hogy ezért is hálát kell adni? 
Igen, lehet azt mondani, hogy ez a lel-
kész dolga, és alapvetően igaz is. De 
hányan hallottak először Jézusról a lel-
késztől? A napi gyakorlat az, hogy talán 
egy hívő nagymama, talán egy barát a 
hírhozó. De mindenképpen fontos szol-
gálat, elvinni a másiknak az örömhírt. 
Sőt, azokért is hálát kell adni, akiket mi 
nem  ismerünk és az elmúlt századokban 
sokszor életük kockáztatásával adták to-
vább a jó hírt. Még nem is olyan régen 
a világnak ezen a felén is bátorság kel-
lett ahhoz, hogy továbbadja valaki azt, 
ami a szívében van. Sokszor ez milyen 
csendes szolgálat, és mégis milyen fon-
tos. És ha már az idő kérdésénél tartunk: 
ha belegondolunk, és egy hír már ke-
resztülmegy két-három emberen, akkor 
már változik. Elvesznek belőle, hozzá-

tesznek, esetleg a hangsúlyok máshová 
kerülnek. Ez a hír, a valódi hír azonban 
már kétezer éve ugyanaz. Ez is lehet 
akár egy hír, hogy Isten milyen csodála-
tosan vigyáz az Ő Igéjére, ami az ember 
üdvösségére van. Kerülhetett rá akármi, 
mégis ma is ugyanazzal a tisztasággal 
szól, amivel szólt kétezer éve. Ha valaki 
csodát keres, íme itt van egy.
És el is érkeztünk magunkhoz. Ahogy 
már említettem, hozzánk valahogy, vala-
milyen csatornán elérkezett az örömhír. 
De most már nekünk a felelősségünk, 
hogy tovább is adjuk. Mert ez a hír ak-
kor örömhír igazán, ha megosztjuk má-
sokkal. Éppen a múlt heti berekfürdői 
konferencián hangzott el: igazán az a 
hatékony és áldott, amikor a beteg a be-
tegnek, a fogvatartott a fogvatartottnak, 
a menekült a menekültnek mondja el, 
hogy testvér, én is abban a cipőben járok, 
mint te, vagy legalábbis nagyon hasonló-
ban, de nekem van reménységem: Jézus.  
Igen, szükség van szószékre, igen szük-
ség van egyházra, de mégis ez a legál-
dottabb, mondhatni leghatékonyabb. És 
ebben a szolgálatban mindenkire szük-
sége van Istennek. Továbbadni, tovább-
vinni az evangéliumot, az örömhírt. 
Mi, reformátusok hisszük és valljuk az 
egyetemes papság elvét. Azonban aho-
gyan a lelkészség sem lehet önmagáért, 
így az egyetemes papság tisztségének 
is csak akkor van értelme, hogyha Isten 
Igéjének a terjedését szolgálja. Nem te-
ológiai végzettség kérdése, hogy valaki 
elmondja a jó hírt a másoknak.  

 Ámen!

(Elhangzott 2011. október 9-én.) 
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Beszámoló

Kárpátmedencei Missziói-  
és Diakóniai Konferencia 

– már az ötödik!

A múlt héten alkalmam volt részt ven-
ni az 5. Kárpát-medencei Missziói- és 
Diakóniai Konferencián (KMK). Ez 
az alkalom most egy kicsit más volt, 
pozitív és negatív értelemben egy-
aránt. Rávetítette a válság az árnyékát 
a konferenciára, és több missziói ág 
pályázási nehézségekről és az ezzel 
kapcsolatos anyagi problémáról szá-
moltak be. Mivel több misszió tevé-
kenységét ilyen pályázatokból fedezi, 
ezért komoly problémákat okoz helyen-
ként, de reménység szerint ezek csak  
átmeneti nehézségek.
Ettől sokkal felvidítóbb volt, hogy lé-
nyegében minden missziói ágnak van 
jövőképe, és tudják, mit, sőt sok esetben 
hogyan szeretnének csinálni. Egy másik 
nagyon pozitív dolog is volt: maga az 
egyház is komolyan ráébredt a misszió 
szükségességére. A Kulcs-Rácalmási 
Missziói Egyházközség lelkipásztora 

számolt be az ott folyó munkáról. Na-
gyon megszólítva éreztem magunkat. 
Elsősorban azért, mert noha mindkét te-
lepülés Magyarországon van, mégis az, 
hogy ott létrejött, vagy létrejön reformá-
tus egyházközség, az a belső migráció-
nak köszönhető. Ebben máris jelentős 
közös vonást mutat velünk, hiszen a 
prágai, illetve csehországi gyökerek is 
hasonló képen jöttek létre. 
A találkozó végén nagyon kellemes fi-
gyelmességben részesítettek bennünket: 
kis színdarabot adtak elő a missziói ve-
zetők. A darab azt volt hivatott bemu-
tatni, hogy az egyes missziók mikép-
pen kapcsolódnak egymáshoz. Anoním 
módon valaki felhívta a telefon-lelki-
gondozói szolgálatot, ahonnan tovább 
irányították a kórházmisszióhoz, majd 
a családsegítőhöz. Képzeletbeli embe-
rünk börtönbe került, hivatalos személy 
elleni erőszakért. Szabadulása előtt a 
börtönlelkésznek elmondta, hogy szaba-
dulása után Csehországba akar távozni. 
A lelkész felhívta neki a menekültmisz-
sziót, aki mondta, hogy jó, sőt ott ismer 
egy magyar nyelvű egyházközséget.  
Én azt hiszem, ez az egész gyülekezet-
nek szólt. Az előadás végén ismét csör-
gött a telefon…
A konferencia végén azzal köszöntünk 
el egymástól, jövőre ugyanitt. Kívá-
nom, hogy minden misszió sikerekről, 
áldásokról, de újabb gondokról is tudjon 
beszámolni. Hogy ez utóbbit miért kívá-
nom? Azért, mert ha vannak újabb gon-
dok, akkor meg van a remény a további 
sikerekre. Ha vannak újabb gondok, ak-
kor folyik az élet, megy a munka.

– éles györgy –
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A Prágai Magyar Intézet
a  Prágai Magyar Református Missziói Gyülekezet

tisztelettel meghívja Önt és családját

Berkesi Sándor 
Liszt-díjas karnagy, főiskolai docens, 

egyházkerületi és kollégiumi zeneigazgató (Debrecen)

Magyar fantázia, avagy 
Liszt Ferenc virtuozitása 

magyar műveiben

című előadására, melyre csaknem napra pontosan 
a mester születésének 200. évfordulóján, 

2011. október 24-én, 19.00 órai kezdettel
 

kerül sor a Magyar Intézet nagytermében. 
(Prága 1, Rytířská 25-27.)
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját és témáját lapunk következő 
számaiban pontosítjuk.  
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen. A következő foglalkozá-
sok témája a lap alján olvasható. 
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 no-
vember 9-én 17.00 órai kezdettel ke-
rül sor. Cím: Radlická 8. („Krokodilos 
ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– 2011-ben Liszt Ferenc 
születésének 200. évfor-
dulójára emlékezünk. Október 24-én 
kerül sor a gyülekezetünk és a prágai 
Magyar Intézet által közösen szerve-
zett 2. előadásra, melyen Berkesi Sán-
dor Liszt-díjas karnagy  mutatja be 
Liszt Ferenc munkásságát, magyar-
sághoz való viszonyát és annak hatá-
sát a mester műveire. Az előadás este 
7 órától az Intézet nagytermében lesz 
megtartva. (A meghívó lapunk belső ol-
dalán talalható.) A cseh hallgatóság szá-
mára szimultán tolmács biztosítva lesz. 
Szintén ezen a napon, délután 5 órától 
Berkesi tanár úr a gyermekek részé-
re is tart egy előadást, melynek címe  
Dalos magyar történelem. 
Mindkét rendezvényre szeretettel hív  
és vár minden kedves érdeklődőt  
a rendezőség. 

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-
zások témái:

Október 23:
(3.) Bábel tornya (1Mózes 10-11)
Október 30:
(4.) Ábrahám és Lót (1Mózes 10-11)


