Üzenet

A Prágai Református Missziói Gyülekezet
Hetilapja – V. Évfolyam – 23. szám, 2012. jún. 17.

Kedves Testvérek!
Amikor a mai történetet elolvastam, és
lapozgattam a környező történetek között, egy kicsit elkalandoztak a gondolataim. Először nem is igazán a mai igével
foglalkoztam, hanem azzal az általánosabb gondolattal, hogy hogyan is bánunk azzal az örökséggel, melyet Isten
ránk bízott. Józsué könyvében nagyon
részletesen fel van sorolva, hogy ki mit
kapott az örökségből. Lehet azt is mondani, hogy számon volt tartva. És még
utána nagyon sokáig. Sőt lehet monda-

szetesnek vesszük. Természetes számunkra, hogy van egy Bibliánk (persze
nemzeti nyelvű), vannak templomaink,
gyülekezeteink, iskoláink, intézményeink, és még olyan sok más egyéb.
Azonban Izrael fiaihoz hasonlóan nem
gondolunk ennek a gazdag örökségnek
a forrására. Mert igaz ugyan, hogy számon volt tartva szépen az örökség, de
megfeledkeztek Arról, Aki ezt adta. Vajon amikor a kezünkbe vesszük a Bibliát, hogy csak egy egyszerűbb dolgot
említsek, eszünkbe jut-e, hogy az is egy
örökség. Hogy Isten maga gondoskodott

„De magukat a városokat nem tudták birtokba venni...”
Józs 17,12

ni, hogy ezzel kapcsolatban Izrael egy
kicsit át is esett a ló másik oldalára időnként, főleg jellemző volt ez az újszövetségi időkre. Vagyis csak a hagyomány
és a törvény betű szerinti betartása volt a
lényeg, és nem a szívből jövő megtérés.
Ránk talán még gazdagabb örökséget
bízott az Isten, mint akkor Izraelre, hiszen ezer éves keresztény hagyományt,
ötszáz éves reformációt is a magunkénak mondhatunk, mint örökséget. De
hogyan is bánunk ezzel a kinccsel? Mit
jelent számunkra, hogy ennek a felbecsülhetetlen értéknek a birtokosai vagyunk? Sajnos azt kell mondjam, hogy
a legnagyobb baj, hogy mindezt termé-

arról, hogy ez a mi kezünkbe kerüljön?
Néha el kell csendesedni, és hálát adni
az Élő Istennek azért is, hogy nemzedékről nemzedékre gondoskodott az Ő
örökségének a megőrzéséről. De szabad, sőt, kell így tekinteni gyülekezeteinkre, intézményeinkre is. Ez azonban
akár milyen furcsa nem elég, mert nem
lehet elég. A környezetvédők gyakran
hangoztatott jelszava, amiben az ő esetükben van is igazság, hogy a bennünket
körülvevő világot nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk
kölcsön. Persze ez az Isteni örökségre
így nem igaz, az azonban nagyon fontos kérdés, hogy utódainknak milyen

állapotban adjuk tovább azt a kincset,
melyet mi is kaptunk. A mai világban
talán sokszor nincs becsülete a réginek.
Ha azonban Isten dolgait nézzük, akkor
azt kell mondjuk, hogy ebben az esetben
nem régiről van szó, hanem örökről. És
a mi felelősségünk, hogy ez az örökség
milyen állapotban kerül utódainkhoz.
Mit fognak kapni, és azt mennyire tiszta
állapotban. Ez iszonyatosan nagy felelősség, mely az egyház, de nem csak az
egyház, hanem az egyház tagságának a
vállát nyomja. Olyan időszakban kell
ezt az örökséget tiszta formában átadni,
amikor már a sátán taktikája nem a tiltás,
hanem a viszonylagossá tétel. Nincs új a
nap alatt. Lényegében ezt tette Izraellel
is, és ma ismét ezzel próbálkozik. Hogy
igen, persze, Isten, meg az Ő törvénye,
de nézzünk egy kicsit körül, hogy azt
már nem is úgy kell érteni, nem is az ma
már a lényeg, ami korábban volt. És azt
kell mondjam, ez nagyon sok keresztény
embert is megtéveszt. Pedig Isten öröksége egy és oszthatatlan, és ahogyan Ő
nem változik, úgy az Ő üzenete sem fog
megváltozni soha.
A mai ige pedig egy sajátos kérdésről
szól: nevezetesen hogyan viszonyuljon
Isten népe a környezetéhez? Izrael elég
egyértelmű utasítást kapott a „nagytakarításra” vagyis arra, hogy nem keveredhet a környező népekkel. Volt lehetőség
arra, hogy valaki Isten népének a része
legyen, hiszen amikor elindultak Egyiptomból, akkor is sok olyan rabszolga is
csatlakozott hozzá, aki nem volt izraelita. De később is volt mód rá, gondoljunk például amikor Ráháb csatlakozott
a kémekhez. Itt azonban valami egészen
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másról volt szó. El tudom ugyan képzelni, hogy ezeket a városokat az izraeliták
nem tudták bevenni, hiszen egy sikeres
ostromhoz legalább háromszoros túlerőre van szükség, de lehet, sőt valószínű,
hogy nem is nagyon igyekeztek a városok elfoglalásán.
A következmények azonban katasztrofálisak lettek: mert Izrael fiai ugyan elfoglalták a területet, de lelkileg mintha
fordítva sikerült volna a dolog: vagyis
Kánaán őslakói foglalták el Izrael fiait.
Ez sem ment persze egyszerre. Izrael
szívében viszonylag sokáig élt az emlék,
hogy Isten honnan is hozta is ki őket, a
szolgálat házából. De aztán megfigyelték, hogy a föld, melyet elfoglaltak, legalábbis az ott élő népek, rendelkeznek
saját istenekkel. És ezek az istenek jólétet, gazdagságot adtak az ott élő népeknek. Úgy voltak vele, hogy igaz, hogy
a magát Örökkévaló Istennek nevező
istenség hozta őket ki Egyiptomból, és
ezért meg is érdemel egyfajta tiszteletet,
de mégis a helyi isteneké kell, hogy legyen az igazi tisztelet.
Ma persze ez a kérdés egy kicsit másként
vetődik fel, hiszen senkinek nem jutna
eszébe Baált vagy más pogány istenséget tisztelni. A kérdés mai dimenziója a
következő: vasárnap istentiszteleten vagyok, és ezt én magam is így érzem helyesnek, de a hét többi részében jobban
szeretek áldozni más természetű bálványoknak. Nem kezdenék bele felsorolni,
mert ez mindenki életében más és más.
Tudomásul kell venni, hogy ahogyan Izraelben nem lehetett azt mondani, hogy
az országnak ez vagy az a része Istené a
többi pedig a bálványoké, úgy ma sem

lehet azt mondani, hogy az istentisztelet
alatt Istenre hallgatok, a hét fennmaradó
részében pedig megyek saját bálványaim után. Még akkor is így van ez, ha az
ember így szeretné.
Izrael nem akkor kezdte elveszteni a
földjét, amikor azt idegen hódítók szállták meg, hanem akkor, amikor elveszítette a szívét. Kevés dolog sátánibb et-

től: elkezdődik valami kicsivel az ember
szívében, melyről az ember nem is gondolná, hogy baj, majd a vége egy totális
összeomlás lesz a vége és az ember elveszít mindent, amit Istentől kaphatna.
Példa, örökség áll előttünk. Éljünk vele,
adjuk tovább.
				
Ámen!
(Elhangzott 2012. június 10-én)

„Én, az Úr vagyok a te Istened,
ne legyen más istened rajtam kívül!”
2Móz 20,2-3
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EGYHÁZZENEI HÉT
a Tahi Református Konferenciaközpontban!
2012. augusztus 20-26.
A Tahi Egyházzenei Hét idén is várja az énekelni szerető és testilelki felüdülésre vágyó gyülekezeti tagokat és családokat.
A hét programjában gyülekezetiének-tanulás, kóruséneklés, lelki alkalmak,
kirándulás, vetélkedő egyaránt szerepelnek. A hét záróprogramja vasárnap
este a pócsmegyeri református templomban lesz, ahol a megtanult kórusműveket szólaltatjuk meg.
A hét 100%-os részvételi díja 27000 Ft/fő, (hat év alatti gyereknek 13500
Ft/fő). Azok számára, akik a jelentkezési határidőig, június 15-ig jelzik
részvételi szándékukat, kedvezményt tudnak biztosítani. A nagycsaládok kiemelt kedvezményben részesülnek. (1 fő: 25e, 2 fő:47e, 3 fő:62e, 4 fő: 81e
Ft-ért vehet részt. Üdülési csekkel is lehet fizetni.) A kisgyermekek számára
az énekkari próbák idejére külön foglalkozást, ill. felügyeletet szerveznek.
A hét vezetője Hargita Péter. Kórusvezetők számára szakmai konzultációra
is van lehetőség.
Kedvezményre jogosító jelentkezési határidő: 2012. június 15. Jelentkezni a részt venni szándékozó(k) nevének, címének, életkorának, szólamának (ha már kórustag), valamint gyülekezetének megadásával e-mailben:
hargita.peter@gmail.com-on, vagy levélben Hargita Péternél (7085 Nagyszékely, Rákóczi u. 68. címen) lehet. Kérjük, jelezzék azt is, hogy igényt
tartanak e karnagyi konzultációra, valamint, hogy hangszerjátékkal (hozott
hangszerrel, vagy orgonán) közreműködnének-e a hét zenei eseményein.
Támogatók és rendezők: a Zsinati Missziói Iroda Egyházzenei Csoportja,
és a Dunamelléki Egyházkerület.

IMAóra

Gyülekezetünkért
Szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!
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Gyülekezeti
Alkalmak

Gyülekezetünk
életéből

Istentisztelet (IT):
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Klimentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.)
Úrvacsora: Lapunk következő számaiban pontosítjuk.
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt,
a fenti címen. A következő foglalkozások 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 (Vocelova 3, Prága 2).
Pilzen: A következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn: A következő istentisztelet
időpontja egyelőre ismeretlen. Cím:
Radlická 8. („Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet
helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.

– A tervezett gyülekezeti
szalonnasütéssel kapcsolatos információkat a www.reformata.
cz honlapon folyamatosan pontosítjuk.
Kérjük tájékoztassa erről ismerőseit.
– Az Üzenet korábbi számaiban említett, Református Keresztyén Egyház
(Reformovaná Křesťanská Církev)
bejegyzésének támogatására felszólító
röplap Nt. Éles György lelkipásztor kérésére csak a Csehtestvér Egyház jogászával történő egyeztetést követően kerül terjesztésre. A múlt heti Berekfürdői
lelkészkonferencián szerzett értesülések
szerint a SzRKE felkérte gyülekezeteit, hogy gyűjtse össze Csehországban
élő tagjainak nevét, elérhetőségét. Az
adatgyűjtés határideje: 2012 augusztus 31. Ettől függetlenül is szívesen várunk új címeket, tagokat a gyülekezetbe.
Az egyház bejegyeztetéséhez 300 nagykorú, cseh állampolgársággal vagy
állandó lakhellyel rendelkező egyén
aláírása szükséges.

Egyéb információ: www.reformata.cz

Vasárnapi
Iskola
Június 17.:
Ismerkedés (új gyerekek) + Ismétlés
Június 24.:
Ismerkedés (új gyerekek) + Ismétlés

Üzenet – A Prágai Református Missziói Gyülekezet hetilapja

Felelős szerkesztők: Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina, Hlavács Brocko Tünde, Dienes Kornélia.
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

