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Kedves Testvérek!

Hálaadásra gyűltünk ma össze. Mégpe-
dig kétszeresen is. Egyrészt megköszön-
ni Istennek, hogy ebben az évben is lett 
gyümölcse munkánknak, ahogy hálát 
adtunk az új kenyérért, hálát adunk ma a 
szőlő terméséért is. Másrészt pedig kirá-
lyi vendégségbe is készülünk, magunk-
hoz vesszük a bűnbocsánatnak, Krisz-
tus érettünk való áldozatának a jeleit, a 
kenyeret és a bort. Ebben a két jegyben 
benne foglaltatik Isten szeretete. Mert 
ezek a mindennapi élet jelei, bizonysá-
gai annak, hogy az ember fáradtságos 

munkáját megáldja az Úr, biztosítva 
van a létfenntartásunk. Másrészt pedig 
az örök élet jelei is, hiszen Krisztusra 
mutatnak, az Ő testére és vérére, bűnért 
való áldozatára. Ez keresztyén remény-
ségünk alapja.
Hogy éppen ezek a köznapi dolgok be-
szélnek egyszerre emberről és Istenről, 
mint a kenyér és a bor, annak fontos 
üzenete van. Az, hogy nincs két világ, 
nincs külön emberi világ és egy elrejtett, 
szinte meseszerű fátyolba takart szféra, 
hanem a kettő elválaszthatatlan. Az em-
bernek tudomásul kell vennie, hogy ez 
a világ Istenről beszél, arról szól, amit 

Ő tesz értünk, arról beszél, hogy nélküle 
nincs értelme az életnek ebben a világ-
ban, melyet Ő teremtett, Ő váltott meg, 
és gondviselése által Ő vezet a betelje-
sedés felé.
Az a rövid Igeszakasz, melyet alapigé-
nek választottam, egy olyan helyre visz 
el minket, ahol mindez a leginkább lát-
ható, kézzelfogható volt: a Golgota he-
gyére, Krisztus keresztjéhez. Ahol az 
ember nem ismerte fel, hogy Isten vilá-
gában él.
Az eseményeknek egyetlen momentu-
mát szeretném most kiemelni, azt, mi-
kor ezt olvassuk: „És mirhást bort adtak 

neki; de Ő nem fogadta el.”(Mk 15,23) 
Jézusnak bort kínáltak, amelybe még 
olyan anyagot is tettek, ami megnöve-
li az ital kábító erejét. Azért nyújtották 
neki, hogy felejtse el a szenvedéseket, 
melyek rá várnak, ne érezze a valósá-
got, a kínokat és a fájdalmakat. De Jézus 
nem fogadta el azt. Pedig a Szentírás 
többször is megemlíti, hogy Jézus ivott 
bort életében. Ugyanúgy hozzátarto-
zott a közös étkezésekhez, ünnepekhez, 
mint manapság. Tudjuk, hogy a Kánai 
mennyegzőben borrá változtatta a vizet, 
az utolsó vacsora alkalmával pedig, mi-
kor felemelte a poharat azt mondta tanít-

 Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti: Koponya-hely,
és mirhás bort adtak neki; de ő nem fogadta el. 

Márk 15, 22-23



ványainak, hogy valamennyiszer isszák 
a szőlő termését, emlékezzenek az Ő ha-
lálára. De a kereszten, mikor mindenki 
megértette volna, hogy miért veszi ma-
gához a felé nyújtott mirhás bort, nem 
fogadta azt el. Mit üzen ezáltal nekünk 
az Úr? Mire tanít még ott, a keresztfán 
is ezzel a tettével? 
Ebben a jelenetben kétféle megváltás 
állt szemben egymással. Az, amit Isten 
adott, és az, ahogyan az ember próbál 
megváltást keresni. A bor mindkettőről 
beszél. Nézzük előbb az emberi próbál-
kozást. Amikor azt érezzük, hogy rossz 
az élet, nem így képzeltük el, nem ad 
örömet a világ, nem adnak boldogságot 
a mindennapok, a család, azok az em-
berek, akik körülvesznek minket, akkor 
igyekszik az ember egy másik világot 
kialakítani. Egy másik, szebbnek vélt 
valóságba menekül. Becsapja önma-
gát. De ha vége a káprázatnak, rá kell 
döbbennie, hogy még mélyebbre került, 
még távolabb került attól, amit szere-
tett volna. Ezt utasította el Jézus. Azzal, 
hogy nemet mondott a kábítószerre, le-
győzte a hamis káprázatot. Tette azt hir-
deti, hogy amit Isten adott osztályrészül 
az embernek, kinek-kinek a magáét, az 
elől nem lehet elmenekülni. „...vegye fel 
a keresztjét...” (Mk 8,34) – így tanította 
követőit. Van segítség annak elhordozá-
sában. De az a segítség Istentől jön, nem 
pedig a szertefoszló álomvilágból. 
Jézus így imádkozott nagypéntek előtt: 
„Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem 
ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, 
ahogyan én akarom, hanem amint te.” 
(Mt 26,39) És ebben talált megnyug-
vást. Ezért nem kellett neki a bor, mert 

mindennél többet jelentett számára, 
hogy Isten végzését cselekszi, aki senkit 
nem hagy el, nem hagyja magára, aki Őt 
hívja. Ez a mi utunk is. Ha terhek ne-
hezednek ránk, nem menekülnünk kell, 
hanem sokkal jobban keresni az Istennel 
való közösséget, kérni az Ő segítségét, a 
Szentlélek erejét. Higgyük el testvérek, 
amit Ő mér ránk, annak elhordozásához 
erőt is ad.
Van még egy fontos dolog, amiről szól-
ni kell az Ige kapcsán. Az eddigiekből 
kiderült, hogy a bor kétszeres jel is. Jele 
Krisztus vérének, a mi igazi megváltá-
sunknak, és jele egy önámító életnek, 
egy hamis megváltásnak is. Mindent le-
het jól és lehet rosszul használni. Az Úr 
akarata szerint és annak ellenére is. És 
ez nem csupán a mennyiségnek, a sok 
bornak vagy a kevés bornak a kérdése. 
Itt arra kell választ adni egy élettel, hogy 
mire használom azt, amit adott az Isten.
Neki tetsző, vagy Őt mellőző élet-e az 
enyém? Úgy tekintek-e a borra, hogy a 
munkámat megáldotta ezzel, vagy úgy, 
hogy olyan ital ez, amellyel kiléphetek 
a keserű valóságból? Hogy a kezemmel 
simogatok-e, vagy ütök? Szeretet la-
kik-e a szívemben, vagy gyűlölet? Meg-
látom-e, aki mosolyog rám, vagy csak 
azt, aki haraggal illet? 
Tudjuk, jól, hogy Isten jónak teremtette 
a világot. Mikor az ember bűne elron-
totta, azt a világot rontotta el. Minden 
azon múlik, hogy a jót felfedezzük-e, 
arra használjuk-e az életet, amire való. 
A földet is, a termést is, a szívünket is, a 
szeretetre kapott embertársainkat is.
Sajnos a magunk ereje mindehhez ke-
vés. Ha nem tekintünk mindig arra a 
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A sziget

Volt egyszer na-
gyon régen egy 

sziget, ahol emberi érzések éltek: a Vi-
dámság, a Bánat, a Tudás és még sok 
más, így a Szeretet is. Egy napon az ér-
zések tudomására jutott, hogy a sziget 
süllyed, ezért valamennyien előkészí-
tették hajóikat és elhagyták a szigetet. 
Egyedül a Szeretet akart az utolsó pil-
lanatig maradni. Mielőtt a sziget elsüly-
lyedt, a Szeretet segítségért imádkozott. 
A Gazdagság egy luxushajón úszott el a 
szeretet mellett. Megkérdezte: 
– Gazdagság, elvinnél magaddal? 
– Nem, nem tudlak! A hajómon sok ara-
nyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely 
számodra!
Így hát megkérdezte a csodaszép hajójá-
val közeledő Büszkeséget: 
– Büszkeség, kérlek! Elvinnél engem? 
– Nem, Szeretet, nem tudlak elvinni! – 
válaszolt a Büszkeség – itt minden töké-
letes, Te esetleg árthatnál a hajómnak! 

A Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki 
éppen előtte hajózott el: 
– Bánat, kérlek, vigyél el magaddal! 
– Ó, Szeretet – mondta a Bánat –, én 
olyan szomorú vagyok, de egyedül kell 
maradnom a hajómon! 
A Vidámság is elhúzott a Szeretet mel-
lett, de olyan elégedett és boldog volt, 
hogy meg se hallotta Szeretet kérését. 
Hirtelen megszólalt egy hang: 
– Gyere, Szeretet, én elviszlek téged! 
Egy öregember volt az. Szeretet olyan 
hálás volt és olyan boldog, hogy elfelej-
tette megkérdezni az öreg nevét. Amikor 
földet értek, az öreg elment. A Szeretet 
úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért 
megkérdezte a Tudást: 
– Tudás, nem tudod ki segített nekem? 
– Az IDŐ volt – mondta a Tudás. 
– Az IDŐ? – kérdezte a Szeretet. Miért 
segített rajtam az IDŐ? 
A Tudás válaszolt: 
– Mert csak az Idő érti meg, milyen fon-
tos az életben a Szeretet!

(forrás: Internet)

Krisztusra, akit azért küldött Isten, hogy 
rátaláljunk, akkor nem sikerül. A jót Ő 
adta, nála van ma is. Ott kell keresni, 
ahová Igénk vezetett el ma minket: a 
keresztnél. Már Kaint is figyelmeztette 
az Úr, mielőtt meggyilkolta testvérét: 
„a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád 
van vágyódása.” (1Móz 4,7) Nem tud 
ellenállni az ember, ha magára van ha-
gyatva. Krisztus jól tudta, hogy a meg-
váltást Isten adja majd, nem a mirhás 
bor veszi el a szenvedését. Három nap-
pal később dicsőségben támadt fel a mi 
Urunk. Bizonyságul, hogy jó utat vá-

lasztott: Isten akaratát cselekedte. Erre 
az útra hív minket is.
A bor legyen ezen az úton annak a jel-
képe, hogy mindennel, amit kaptunk 
élhetünk jól, de rosszul is. Benne van 
az elveszett embernek a jele, és benne 
van a Krisztusban váltságot nyert em-
bernek a jele. Öröm és boldogtalanság 
lakik benne. Legyen öröm forrása, de 
ne a pillanat elmúló öröméé, hanem az 
Istennek hálás ember örömét jelentse! 

Ámen!
(Elhangzott 2010. október 24-én, 

az Igét Gál Szilárd hirdette)
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Brünnben az 1956-os
forradalomra 
emlékeztünk

2010. október 23-án került sor Brünnben 
a szokásos ‘56-os megemlékezésre. Az 
ünnepség keretében a Grochova utcai 
templomban először katolikus misére, 
majd református istentiszteletre került 
sor. Ezután felmentünk a Špilberkbe 
koszorúzni. A megemlékezés után 
került sor a CsMMSz Brünni Alapszer-
vezete és a Csemadok Pozsonypüspöki 
Alapszervezete együttműködési megál-
lapodásának aláírására.
Azonban az ünnepség mégiscsak 1956-
nak szólt. Ezzel kapcsolatban bennem 
néhány kérdés merült fel, így húsz évvel 
a rendszerváltás után. Mit is jelent ma 
ez az ünnep? Mi is történt igazából 
akkor? 
Amikor ‘56-ról beszélünk, különleges 
ünneppel állunk szemben. Ugyanis ez az 
egyetlen olyan ünnepünk van, melynek 
túlélői és egyes bűnösei (pl. Biszku Béla) 
még köztünk élnek. Ez egy teljesen más 
dimenzióba helyezi az ünneplést és az 

emlékezést is. De azért már eltelt fél 
évszázad, és a mi generációnknak ada-
tott a feladat, hogy ne merüljön feledésbe 
ötvenhat emlékezete. Sajátos, hogy 
minden egy temetéssel kezdődött. 1956. 
október 6-án temették újra Rajk Lászlót 
és társait. Érdekes, hogy az 1989-es es-
emények Magyarországon megint csak 
egy újratemetéssel kezdődtek, akkor ép-
pen 1956 nagyjai, az ártatlanul kivégzett 
miniszterelnök és mártírtársai feküdtek a 
ravatalon, mint ‘56-ban Rajkék. Egyéb-
ként a Rajk-per maga is jelképe volt a 
Rákosi rendszer romlottságának. Ekkor 
Kelet-Európában mindenütt voltak ilyen 
perek. Csehszlovákiában a Slánský-per, 

Bulgáriában a Kosz-
tov-per, de minde-
nütt meg voltak ren-
dezve ezek a velejéig 
romlott eljárások. A 
magyar per annyi-
ban különbözött  a 
többitől, hogy a 
vádlottakat jugo-
szláv-barátsággal is 
megvádolták, ami az 
ország helyzetéből 

Katolikus mise a templomban

Református istentisztelet
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fakadt. Tito ekkor már szakított Moszk-
vával, mert megértette, hogy Moszkva 
számára Kelet-Európa csak gyarmat, 
melyet ki akart zsákmányolni (a többi 
országgal meg is tette). Persze Jugo-
szláviának annyiban volt könnyebb a 
helyzete, hogy a háborúban a győztes 
oldalon állt és nem voltak „ideiglenesen 
ott tartózkodó” megszálló csapatok.
De visszatérve ötvenhatra: a temetés 
csak a kezdet volt. Ekkora össze-
fogás, egyetértés, mint ötvenhatban 
volt, még nem volt soha a ma-
gyar történelemben. Még nem 
volt rá példa, hogy ennyi fajta 
különböző világnézetű ember 
egy akarattal legyen. Ennek is 
köszönhető, hogy még a „nagy” 
Szovjetuniónak is két hetébe 
került elfojtani a szabadság irán-
ti vágyat. (Ami a Nagy Testvért 
illeti, és amiről kevesen tudnak, 
hogy még Nyugat-Ukrajnában 
is 1951-ig tartotta magát a hős 
OUN-UPA a szovjet hadsereggel 

szemben, és legendás vezérét 
Stipan Banderát a szovjet 
titkosszolgálat 1958-ban, az 
NSZK-ban egy orvtámadás-
ban likvidálta). Tanulhatunk 
eleinktől: mindenek elé he-
lyeztek két dolgot: a sza-
badság iránti vágyat, és an-
nak felismerését, hogy csak 
együtt vagyunk képesek va-
lami nagyot létrehozni. 
Felmerül a kérdés, hogyan is 
őrizhetjük méltón ötvenhat 
örökségét, hiszen ma már sza-

badok vagyunk. Először is féltékenyen 
vigyázzunk szabadságunkra, melyért 
annyian adták életüket, másrészt merít-
sünk eleink összefogásából! Így legyen 
áldott számunkra ötvenhat emlékezete! 

– éles györgy –

Az emléktábla megkoszorúzása Špilberkben

CsMMSz Brünni Alapszervezete 
és a Csemadok Pozsonypüspöki 
Alapszervezete együttműködési 

megállapodásának aláírása



Gyülekezetünk
életéből

– Az istentiszteleti alkal-
mak időpontja változatla-
nul délután 17.00. 
– A jövő heti istentiszteleti alkalom-
ra a Libiš-i csehtestvérek gyülekezeti 
termében kerül sor 15.00 órai kezdet-
tel. Koszorúzással emlékezünk meg 
Végh János, Molnár Eduárd vala-
mint Tardy Mózes magyar származá-
sú prédikátorokról. Kérjük, részvételi 
szándékát (amennyiben autóval jönne, 
az esetleges szabad helyeket) a mai is-
tentiszteleti alkalmon, később e-mailben 
jelezze az uzenet@reformata.cz címen.

Boros Gergely:
Még egy reformációt (részlet)

Még egy nagy reformot 
adj nekünk, Istenem,
hogy hitünk dolgában 
végleges rend legyen!
Sok-sok mulasztásunk 
ne égessen tovább,
ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát.

Szívek újulását 
munkáld köztünk, Uram!
Szívtelenségünknek sok áldozata van.
Pusztulnak értékek, 
hullnak az emberek,
rohanunk a vészbe, 
nem törődünk Veled.

Üzenet – A Prágai Református Missziós 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) BAWACZPP

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet: 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. emeleti gyülekezetei te-
rem.) 
Az istentisztelet idejére gyermekmeg-
őrzést vállalunk (ugyanebben az épü-
letben). Az igény bejelentése szombat 
estig a  +420-723-960913 telefonszá-
mon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontja november 14., a téma a Tízparan-
csolat – Mózes 2. könyve, 20.
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkipásztornál lehet. 
A lelkipásztor elérhetőségei: Éles 
György, cím: Třeboradická 45, Prága 8 
– Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: szerdánként 18.30-
tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebb-
ség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)

Pilzen, Teplice – a következő istentisz-
telet helyszíne és időpontja egyelőre is-
meretlen. 
Brünn – a következő istentiszteletre no-
vember 20-án kerül sor. Cím: Radlická 
8 („Krokodílos ház”). Kérjük kísérjék 
figyelemmel a hirdetéseket. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz


