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„…hogy terjedjen az Úr igéje…” 
2Thessz 3:1

Kedves Testvérek!

Milyen egyszerűnek is tetszik ma: fo-
gom magam, és elmegyek vasárnap egy 
általam kiválasztott istentiszteletre és 
meghallgatom, vagy ha olyan kedvem 
van leveszem a Bibliát a polcról és ol-
vasom, vagy megnyitok egy ezzel fog-
lalkozó honlapot. De mennyire nem volt 
ez mindig így! És ezzel a volttal szeret-
nék ma foglalkozni, különös tekintettel 
a közelgő reformáció emlékünnepére. 
Amikor ez a levél íródott, nagyon is 

veszélyes dolog volt Isten Igéjét hirdet-
ni, de sokszor még hallgatni is. Éppen 
kibontakozóban volt a közel 250 évig 
tartó, különböző intenzitással folyó ke-
resztényüldözés. Pál tudta ezt, és még-
sem a saját biztonságát tette imatémává, 
hanem azt, hogy terjedjen az Ige. Isten 
erről gondoskodott. Az Ige terjedésének 
eszköze hol az arénákban a halált meg-
vető keresztények bátorsága volt, mint 
bizonyságtétel, hol egy hal alakú rajz, 
ami szintén arról árulkodott, hogy annak 
rajzolója Krisztusé. Persze elhangzottak 
prédikációk a katakombákban, elrejtőz-
ve a világ elől, ahol tanulhattak, elmé-
lyülhettek a hívők és az érdeklődők, ke-
letkeztek hitvitairatok, és még számtalan 

módon terjedt Isten Igéje még ebben az 
ellenséges környezetben is. Az is igaz, 
hogy egyfajta csodát láthatunk ebben 
is. Jézus ugyanis olyan korban született 
és tanított, amikor Szíriától a mai Por-
tugáliáig egy egységes birodalomban 
éltek az emberek, melynek kiváló belső  
infrastruktúrája volt. Ha az ember csodát 
keres, és miért ne tenné, hát itt van egy: 
Ha Jézus egy olyan korban született vol-
na, amikor a térségen száz és száz kis, 
egymással marakodó ország osztozott 
volna, akkor talán soha nem lett volna 

az egyház azzá, amivé lett. Isten, mint 
addigra már annyiszor és oly sokféle 
képpen, ismét nevetségessé tette ellen-
ségeit: a Római Birodalom üldözte Őt, 
és ennek ellenére Ő mégis felhasználta 
mindazt, amit ez a birodalom nyújtani 
tudott. 
Majd eltelt ezerötszáz év, és ismét ag-
gódni kellett Isten Igéjéért. Ebben a 
tragédia éppen az, hogy ekkor éppen a 
magát kereszténynek nevező középko-
ri egyház részéről fenyegetett veszély. 
Isten azonban gondoskodott ekkor is 
az Ő Igéjének terjedéséről. Valójában 
ez a nap, vagyis október 31. egy kicsit 
önkényesen lett kinevezve a reformáció 
emlékünnepévé, hiszen annyi más nap 
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is esélyes lett volna rá. Már több mint 
száz évvel Luther előtt is nagyon sokan 
működtek olyanok, akik úgy vélték, 
hogy változtatni kellene. Ilyenek voltak 
Wycliff János, Vald Péter, de éppen itt 
Prágában nagyon ideillő megemlíteni 
Husz János nevét, akik mind úgy érez-
ték, hogy Isten Igéjét meg kellene is-
mertetni a néppel. Nos, ennek az akkori 
hivatalos egyház nem örült, sőt sokkal 
inkább üldözte ezeket az embereket 
és mindazokat, akik szerették volna a 
népet is megismertetni Isten Igéjével. 
Hogy miért mégis ekkor jött el az idő? 
Talán kevés figyelmet kapott a tény, 
hogy ekkor terjedt el igazán egy Guten-
berg János nevű ember találmánya, va-
gyis a könyvnyomtatás. Isten ismét cso-
dát tett. Ahogyan a Római Birodalom 
hozzájárult Isten Igéjének terjedéséhez 
a jó infrastruktúrájával, úgy járult hoz-
zá ez a találmány ahhoz, hogy a frissen 
lefordított német Biblia minél több em-
berhez eljuthasson, és megismerhessék 
belőle Istent. Valószínűleg éppen ezért 
lett a lutheri reformáció si-
keresebb, mint a korábbi 
kísérletek. Akárhogyan is 
üldözték, mégis meg tudott 
maradni, sőt növekedni is 
tudott a reformáció. Voltak 
ugyan vadhajtásai, de azért 
mégis tudott millióknak re-
ményt adni, és sok-sok em-
bert megtérésre hívni. Isten a 
magyar népnek is különleges 
szerepet szánt, és gondosko-

dott arról, hogy eljussanak hozzánk is 
a lutheri tanok. Érdekes, ezt azokból a 
törvényekből tudjuk, amik a lutheri ta-
nok követői ellen keletkeztek már 1523-
ban. Ez azt jelenti, hogy szűk hat év 
alatt már Magyarországon is „gondot” 
okozott ezeknek a tanoknak a terjedése. 
Hogyan is ment ilyen gyorsan? Először 
is nagyon sok magyar tanult ekkor a né-
metországi egyetemeken, a másik út egy 
kicsit kevéssé ismert, de talán annál ér-
dekesebb. Nevezetesen az, hogy a luthe-
ri tanok részben „marhalábon” érkeztek 
hazánkba. Történt ugyanis, hogy a ma-
gyar marhakereskedők, akik nagyrészt 
a kocsmákban megismerkedtek ezekkel 
az új tanokkal, szintén magukkal hozták 
hazájukba. És nem csak magukkal hoz-
ták, de terjesztették is. 
Most itt vagyunk egy új század, és egy 
bizonyos értelemben új kor hajnalán, és 
ez az ige ma éppen olyan erővel szól, 
amivel szólt akkor is. Nagyon komoly 
imakérés ma is, hogy terjedjen az Úr 
Igéje. Igaz, ma már, legalábbis nálunk 

„Erős vár a mi Istenünk...” – a 
46. zsoltár lutheri feldolgozása
(1527–1529 között keletkezett)
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nem kell keresztényüldözéssel szembe-
nézni, de mégis kérdésként vetődik fel, 
hogy hogyan élünk az új lehetőségek-
kel? Igazából gondot is okoz sokszor 
alkalmazkodni a hirtelen változó lehe-
tőségekhez, de tény, hogy Isten talán 
egyetlen generációnak sem adott annyi 
lehetőséget, mint nekünk arra, hogy hir-
dessük az Ő Igéjét. Kicsit talán gond is, 
hogy mire egy lehetőséget, vagy eszközt 
megfelelően, vagy közel megfelelően 
integrálunk az egyházi életbe, addig-
ra már kopogtat is a következő. De Is-
tennek legyen hála az ilyen természetű 
gondokért! 

Így meg is van, ami összeköti a három 
korszakot: az új lehetőségek és az a cso-
da, hogy akármi is legyen, ami veszé-
lyezteti Isten egyházát és Igéjét, üldö-
zés, szekularizáció, Isten mindig képes 
arra a csendes csodára, ami megadja az 
adott körülmények között a lehetőséget, 
még akkor is, ha arra emberileg nincs 
remény, akkor is, ha talán úgy látszik, 
hogy a kisebbség, mely felelősséget érez 
az Ige iránt szélmalomharcot vív. 

Ámen!
(Elhangzott 2011. október 30-án.) 

Lisztre Ferencre 
emlékeztünk

2011-ben ünnepeljük a neves zeneszer-
ző, Liszt Ferenc születésének 200. évfor-
dulóját. Ezalkalomból több kulturális-, 
zenés rendezvényre, ünnepségre került 
sor az év során Magyarországon és a 
világ minden táján, így Csehországban, 
Prágában is. A következőkben a leg-
utóbbi ilyen rendezvényről olvashatnak 
beszámolót.  

Október 22-én Liszt Ferenc születé-
sének 200. évfordulóját ünnepelte a 
magyarság,  Magyarországon és szerte 
a világban. Így a a Liszt Év csúcspont-
jaként azon a szombati estén a Krisz-
tus oratorium 12 (6 magyarországi és 
6 külföldi) helyszínen hangzott fel, 
többek között a prágai Szent Vitus-
székesegyházban is. Az ünnepre való 

tekintettel újra körünkben üdvözölhet-
tük Berkesi Sándor, Liszt Ferenc-díjas 
karnagyot, zeneszerzőt, egyetemi do-
censt, mindannyiunk „Tanár úr“-ját. 

Berkesi Sándor a magyar református 
egyházzene mai legjelentősebb képvi-
selője. Eleinte a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumának énektanára, 
k é s ő b b 
a Liszt 
F e r e n c 
Zenemű-
v é s z e t i 
Egyetem 
D e b -
r e c e n i 
Konzer-
vatórium 
főiskolai 
docense 
lett.
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1999 óta a Tisztántúli Református Egy-
házkerület és a Református Kollégium 
egyházzenei igazgatója, valamint a 
Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem tanára. Munkássága elsődle-
gesen a Kántus életében volt igen meg-
határozó, amely Berkesi Sándor vezeté-
se alatt országos és nemzetközi hírnévre 
tett szert (1996-ban az ún. summa cum 
laude címet kapta meg, ami a jelenlegi 
legnívósabb kitüntetés).

Hétfőn, október 24-én két színvona-
las előadáson vehettünk részt Tanár 
úr előadásában. Először megismer-
hettük, vagyis inkább segítséggel tuda-
tosítottuk a népzene hatását magyar 
történelmünk során, majd este 7 órá-
tól meghallgattuk Tanár úr „Magyar 
fantázia, avagy Liszt Ferenc virtuozitá-
sa magyar műveiben” című előadását, 
ami a Prágai Magyar Intézet és a Prá-
gai Magyar Református Missziói Gyüle-
kezet közös szervezésében került meg-
rendezésre. Ahogyan az az előadás utáni 
hozzászólásokban is elhangzott, külön-
leges bő egy órát tölthettünk együtt, 
amelyben a beszéd és a zenehallgatás 
ideje szinte teljesen kiegyenlítődött. Be-
lehallgattunk Liszt zongoraversenyeibe, 
a Koronázási mise Benedictus tételén 
keresztül érezhettük a Mester fájdalmát 
korabeli körülményei miatt. (Misékhez 
szokatlan módon a tétel egy verbunkos-
sal kezdődik, így jelenik meg a magyar 
virtus még az ilyen váratlan helyzetek-
ben is..) S végül a szombati székesegy-
házbeli koncertre kapcsolva, megnéztük 
a Krisztus oratórium színpadi megje-
lenítéssel bővített felvételének utolsó, 

Feltámadás tételét. Az előadás után a 
hallgatóságnak alkalma nyílt egy pohár 
bor és egy kis ropogtatnivaló mellett kö-
tetlenül is elbeszélgetni a tanár úrral. 
A rövid hétvége során tettünk pár rövid 
sétát Tanár úrral Prága belvárosában, 
valamint kicsit bevezettük a cseh kony-
ha rejtelmeibe. Mindannnyian reméljük, 
hogy szép élményekben volt része és 
hamarosan újra gazdagítja táraságával 
körünket.

– Vass Ildikó –

A vasárnapi ebéd (bevezetés a cseh konyha 
rejtelmeibe, 1.rész) után egy kis munka: a 
hétfői előadások vázlatának megbeszélése

Közös vasárnapi vacsora a kórus pár 
tagjával (bevezetés a cseh konyha rejtel-
meibe, 2.rész) 
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Az előadás előtt egy kis “bemelegítés“ - 
Tanár úr a délutáni előadáson zongora-
játékával kísérte a közönség énekét. 

A hallgatóság legkisebb tagja - Luca baba.

Berkesi Sándor tanár úr, előadás közben.  
A cseh hallgatóság számára szimultán tol-
mács fordította az elhangzottakat. 

Végül sor került a hallgatói kérdésekre is. 

Nem lehet más 
igényem, csak hogy  

a művészet és  
a magyar hon  

jóakaratú, buzgó 
szolgája legyek.

Liszt Ferenc
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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

– November 4-én, a Ma-
gyar Köztársaság prágai 
nagykövetségén a gyü-
lekezet lelkésze és egy presbitere 
szűkkörű megbeszélés keretein belül 
találkozhatott Szászfalvi László egy-
házi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkárral 
(FIDESZ-KDNP). 
A gyülekezet (Üzenet, fényké-
pes összeállítás) bemutatását és a 
csehországi/prágai magyarság hely-
zetével kapcsolatos párbeszédet  
követően az államtitkár felvázolta a 
gyülekezet és az Iglice egylet együt-
tes pályázásának jövő évi lehetőségeit.  
A két szervezet a jövő év elején jó esély-
lyel pályázhat terembérleti díjtámoga-
tásra és nyelvtanfolyamokra.

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-
zások témái:

November 13:
(5.) Izsák: a próba (1Mózes 21-22.)
November 20:
(6.) Feleség Izsáknak (1Mózes 24)


