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Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem!   
          Zsolt 55,17

Kedves Testvérek! 

Tapasztalt ember írja ezeket a sorokat, 
nem más, mint Dávid. Tudja, kihez 
kell kiáltani. Azt lehet mondani, hogy 
ez az ige olyan magától érthető dolgot 
ír le ennek ellenére, hogy attól magától 
érthetődőbb egy keresztyén ember szá-
mára nincs is. Azonban mégis nagyon 
sokféle, nagyon komoly üzenetet hor-
doz a mai ige. Nézzük meg lépésenként. 
Talán azoknak sem árt ilyen szempont-
ból e sorokat végiggondolni, akik tény-
leg az Ige fényében igyekeznek élni, és 

Istennel keresik a közösséget. 
Nézzük az első részt: Én pedig Isten-
hez kiáltok: ez a nagyon is hívő ember-
re jellemző mozzanat azonban nagyon 
komoly exkluzív (kizáró) jelentéssel 
bírt már akkor is, és ma is. Mit is zár 
ki? Alapvetően két dolgot: egyrészt nem 
kiáltok bálványokhoz, hiszen ha én tu-
dom, hogy Istenhez kell kiáltani, akkor 
nem kell bálványok után szaladgálnom, 
hiszen ezzel az a lehetőség nyílik meg 
előttem, hogy az ég és a föld teremtő-
jével kerülhetek kapcsolatba, és neki 
mondhatom el bánatom. Akkor mégis 
mi szükségem van, lehet bálványok-
ra? Elmondani, leírni persze könnyű, 

de megtenni nehéz. Az ember sokszor 
valami leírhatatlan késztetést érez arra, 
hogy ne az Örökkévalóval nézzen szem-
be. Szembe nézni a Teremtővel, Ahhoz 
szólni, Akinek a törvényét nap mint nap 
áthágom, bizony nem könnyű. De mégis 
erre és csak erre van szükség. Ha bele-
gondolok, nem kis kiváltság a hívő em-
ber számára. Ilyen Istenhez imádkozni, 
nem kevés. Igen, mi is kerülünk bajba, 
megvan mindenkinek a gondja-baja. De 
mégis. Mi az élő Istenhez kiálthatunk, 
és nem bálványokhoz. Sőt, számomra 
abban a mozzanatban, hogy kiáltás, ben-

ne van az is, hogy spontán módon szól-
hatok Istenhez, és csak az számít, hogy 
szívből jöjjön. Még egy dolgot kizár 
azonban ez a gondolat, nevezetesen azt, 
hogy embereknél keressek segítséget. 
Persze Isten nagyon sokszor embereken 
keresztül ad segítséget és mentséget, de 
ettől függetlenül nem ott kell keresni el-
sősorban a segítséget, hanem Istennél. 
Dávid király tudta a legjobban, hogy az 
emberek milyen ingatag támaszt adnak, 
és mennyivel biztosabb támasz az Is-
ten. Persze Isten engem is felhasználhat 
arra, hogy segítséget nyújtson másnak, 
és támasza legyek a testvérnek. Isten-
nek ezért is legyen hála, hogy engem 
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erre méltónak tart. De tény, nyomorult  
az ember, aki csak embereknek hisz. 
Dávid tudta, hogy az Úr megsegíti. 
Azonban, ahogyan a mai ige első fele, 
úgy a második fele is magyarázatra szo-
rul. Sokan azt hiszik, hogy Isten segít-
sége annyira egyértelmű és azonnali, 
hogy az látható, és rám nézve minden 
gondot megold, az esetleges ellensége-
imet elpusztítja. Nos, ez nincs így, et-
től jóval összetettebb a kérdés. Amikor 
készültem az igehirdetésre, akkor az az 
újszövetségi történet jutott eszembe, 
hogy Isten segítségének természetét jel-
lemezzem, amikor Jézus lebeszéli a tö-
meget arról, hogy megkövezze a bűnös 
asszonyt. Volt azonnali segítség, persze, 
hogy volt, hiszen nem kövezte meg  
a tömeg az asszonyt. Létezik ilyen, ami-
kor arra van szükség. Isten a pillanatnak 
is az Ura. Tudja, mikor nem lehet kés-
lekedni egy másodpercet sem. De volt 
a segítségnek egy mélyebb rétege is:  
az asszonyt rábeszélte, hogy ne vét-
kezzék többé, hogy még egyszer ilyen 
helyzetbe ne kerüljön. Ez is egy rétege  
a segítségnek. Egy hosszú távú alapos 
segítség, ami struktúrát változtat meg. 
Ami már nem a pillanatról szól, hanem 
az életről. Ami már nem a veszély el-
hárítását célozza, hanem valami jóval 
komolyabbat. Az alapokat érinti, és 
ez pedig jóval több. Ez már nem lehet 
emberi, ez már meghaladja azt, amire 
az ember képes lehet. Az pedig, ami a 
tömeggel történt, végképp meghaladja  
az emberi értelmet és az emberi szán-
dékot. Ugyanis ők is gyógyultak, ők is 
segítséget kaptak, amikor leejtették a 
köveket. Ez a tökéletes, az isteni. Erre  

az ember 
e g y s z e -
rűen nem 
képes. Az 
emberi lo-
gika azt 
k ö v e t e l -
te volna, 
hogyha az 
egy iknek 
igaza van, 
akkor a 
másik bukjon. Istennél azonban bonyo-
lultabb a kép. Igaz még akkor is, ha a se-
gítség ezen része talán nem annyira egy-
értelmű, mint a másik. De ez is az isteni 
segítség természetének a része. Isten 
ezúttal azt mutatta, hogy szükség van a 
belső önvizsgálatra is, mielőtt pálcát tö-
rök a másik ember felett. Ez is elindított 
bennük talán folyamatokat, ami Isten 
Törvényének, és főleg annak szellemé-
nek a jobb megértéséhez vezettek. Nem 
rögtöni, és mégis hatékony segítség.  
Ez Isten, ilyet Ő és csak Ő tud adni. 
Egyszerű, és mégis magától érthetődő 
ez a két dolog, és mégis milyen nehéz. 
Bizony, azért is Istenhez kell kiáltani, 
hogy adjon erre nyitott szívet és elmét. 
Ne keressünk bálványokat, mert nincs 
értelme, de ennek a megértéséhez is  
az Úrtól kell segítséget kérni. Várni az Ő 
segítségét sokszor szintén nem könnyű, 
és mégis kell, de ehhez megint csak Ő 
ad erőt. És még csak nem is elég hinni, 
hanem el is kell tudni mondani, bizony-
ságot tenni Róla, mert ez minden áldás 
forrása.

   Ámen!
(Elhangzott 2011. május 29-én.)
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Egy mementó – Przemyśl

Nemrég szolgálati úton voltam ebben 
a városban, már nem először. Most, 
amikor szlovák és magyar barátaink-
kal bejártuk ismét a környék erődje-
inek egy részét, arra gondoltam, leg-
alább gondolatébresztőnek érdemes 
lenne erről az útról röviden megem-
lékezni.

A város a krími háború után értékelődött 
fel, amikor is megromlott a Monarchia 
és az Orosz Birodalom viszonya. Mel-
lesleg a „szláv testvériségre” jellemző, 
hogy a lengyelek és az ukránok a Lenin 
által „népek börtönének” titulált Monar-
chiában élvezték a legnagyobb kulturá-
lis autonómiát, és ebben az országban 
fejlődhettek szabadon.
Az erődrenszer építése az 1870-es évek-
ben kezdődött. Igazán nagy jelentősége 
az első világháborúban volt. Ekkorra 
viszont Európa harmadik legnagyobb 
erődrendszerévé nőtte ki magát. Saj-

nos a harcok nem kímélték ezeket  
az épületeket, és ma már csak romok. 
Van a városban viszont három magyar 
katonai temető, mely emléket állít az 
itt elesett magyar hősöknek. Cseh vo-
natkozása a városnak, hogy megfordult 
itt Švejk is. A háborúban az utánpótlást  
a mai Medzilaborce határállomáson ke-
resztül haladó vasútvonalon szállították. 
Sajnos ma a lengyel szakaszon Nowy 
Łupków és Sanok között „szolgálat-
szünetelés” van, ami a legtöbb esetben 
egyet jelent a vonal megszüntetésével. 
Pedig gyönyörű vonal, és maga a kör-
nyék is kiváló turista-célpont.
Visszatérve a város történetére: a há-
ború után az újjáalakult Lengyelország 
része lett, és 1939-ig nem is játszott 
különösebben jelentős szerepet. Ekkor 
azonban ismét a hadi jelentősége került 
előtérbe: a németeknek a blitzkrieg so-
rán sikerült előrenyomulni a San folyó-
ig, mely a várost szeli ketté, és a másik 
részt a Szovjetunió foglalta el. Negyven 
éven keresztül a hivatalos verzió a né-

A przemyśli erőd még jó állapotban...
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met megszállás megelőzése volt, ma 
már tudjuk, teljesen más volt a valóság. 
A front csak 1941-ig volt itt, majd a né-
met csapatok megindultak kelet felé.
A háború után az Ukrán Felkelő Had-
sereg (UPA) és az Ukrán Nacionalisták 
Szervezete (OUN) itteni hátországgal 
folytatott szovjetellenes utódvéd har-
cokat egy független Ukrajna reményé-
ben. 1947-ben a Visztula Akció (Akcja 
Wisła) keretében mintegy 140 ezer pol-
gári személyt, nagyrészt ukrán nemze-
tiségűeket dobtak át Nyugat-Lengyel-
országban, az akkor Lengyelországhoz 
csatolt Wrocław, Poznań, Szczecin 
vidékére, ezzel megtörve a harcok ere-
jét. Az is igaz, hogy ezek a szervezetek  
a háború alatt nagyon sok és súlyos len-
gyelellenes attrocitást követtek el. 
A határok közelsége évtizedekre megha-

tározta a terület fejlődését. Ma azonban 
új lehetőségek is nyílnak a térség előtt. 
A 2012-es foci EB az együttműködés 
elmélyítésével kecsegtet és adja meg  
a reményt arra, hogy a két nép közti 
kapcsolatok elmélyülnek, és a múltat le 
lehet zárni.
Hogy miért írom le mindezt az Üze-
net hasábjain? Leginkább azért, hogy 
lássuk, más népeknek is megvannak a 
tragédiái, és ezek néha még rímelnek 
is a mieinkre. Vannak magyar kato-
nák, akik kicsit elfeledve fekszenek 
messze hazájuktól. És van ez a város. 
Ahogy írtam, kikapta talán a legsű-
rűbbet a huszadik századból. De nem 
adta meg magát, és élni akar. Sok si-
kert kívánunk nekik!

–éles györgy–

A przemyśli erőd 
napjainkban...
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Kirchentag 2011, Drezda

Gyülekezeti kirándulásnak indult – 
egyszemélyes „magánkirándulás” lett 
belőle. Nem bánom. Bár csak másfél 
napot voltam, nekem nagyon tetszett. 
„Mindenki hihetetlenül nyílt – ezt 
nagyon élvezem!” – mondja társá-
nak örömmel egy középkorú hölgy  
az Altmarkt felé közeledő 20-as villa-
moson. A második világháború során 
szinte teljesen lebombázott Drezda, 
Szászország fővárosa amúgy is gyö-
nyörű – június első öt napján emberek 
tízezrei még szebbé 
tették.
Különböző érdekes-
ségeknek, kézmű-
ves műhelyeknek, 
előadásoknak helyt 
adó sátrak, standok 
százai. Missziók, 
diakóniák, zárdák 
és szerzetesrendek, 
keresztyén óvodák/
iskolák/egyetemek, munkájuk lelki fe-
lelősségét bemutató tűzoltók, rendőrök. 
Felnőttek, gyerekek, fehérek, feketék, 
két lábon vagy kerekesszékkel közle-
kedők. Egyházi, kulturális és sport-
események – valóban mindenki meg-
találhatta azt, amit szeret, amiben 
feltöltekezhet, amivel szórakozhat.
A péntek esti ökumenikus istentisztelet 
kétnyelvű volt – Ft. Fazekas László né-
metül is köszöntötte a református temp-
lomban egybegyűlteket. Az alkalom 
bensőségességéhez a Lux Aeterna ka-
marakórus is hozzájárult szolgálatával, 
gyönyörű énekeivel. A különleges (de 

az ókeresztyén szertartásokhoz a mainál 
valószínűleg sokkal közelebb álló) Úrva-
csoraosztást szabad beszélgetés követte 
a németországi testvérekkel. Otthoni is-
merősökből is többen voltak itt – csak 
az otthoni küldöttség 30 delegáltból állt. 
A Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház (SzRKE) standja a világ-
kiállításoknak helyt adó városrész-
ben, az F4-es sátorban kapott helyet.  
A FIRESZ által  összeállított négynyel-
vű imasátrat kívülről a SzRKE külön-
böző intézményeinek, egyházmegyéi-
nek, misszióinak bemutatóposzte-rei 

díszítették. Jó volt 
látni a FIRESZ gár-
da imaközösségét – 
azt, hogy komolyan 
veszik szolgálatu-
kat. 
Az utóbbi időben ki-
csit csorbult a német 
precizitás iránti cso-
dálatom – a szerve-
zettséget, technikai 

felkészültséget, sajtószobát látva min-
dent „rehabilitáltam” magamban.
„Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a 
ti szívetek is.” (Mt. 6,21) ...ez volt a 33. 
Német Evangélikus Egyházi Napok fő 
üzenete. Építő volt tapasztalni az embe-
rekben, a gesztusokban, hogy  ez nem 
csak látszat, nem csak üres kegyesség 
volt.            

–paulus–
Mondjon véleményt az Üzenet-ről. Kat-
tintson az utolsó oldal Kálvin-fejére és 
töltse ki a megjelenő kérdőívet. Ameny-
nyiben a kérdőív nem indul, próbálkoz-
zon azt letöltött Üzenet-ből futtatni. 



Gyülekezetünk 
életéből

– Augusztus 15-21. kö-
zött a Tahi Református 
Konferenciaközpontban kerül megren-
dezésre a Tahi Egyházzenei Hét. A hét 
programjában gyülekezeti énektanu-
lás, kóruséneklés, lelki alkalmak, ki-
rándulás, vetélkedő egyaránt szerepel-
nek. A hét záró programja vasárnap este 
a pócsmegyeri református templomban 
lesz. További információk a gyülekezet 
gondnokától kérhetők. Gyülekezetünk 
három éve képviselteti magát ezen az 
alkalmon.

Programajánló
– A PMKK szeretettel hív 
mindenkit a DUO BENE 
kamaraegyüttes koncert-
jére, amelyre június 8-án, 19.30-tól, 
a PMKK nagytermében kerül sor.  
A DUO BENE kamaraegyüttes tizenegy 
éve szerepel a cseh zenei színpadon. Re-
pertoárjukat elsősorban cseh és külföldi 
zeneszerzők művei alkotják.

Bölcsesség
„Minden talajban meg-
terem valamiféle virág. 
Minden napnak van vala-
milyen öröme. Neveld rá 

a szemedet, hogy meglássa azt.”
Wass Albert

Üzenet – A Prágai Református Missziói 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) SOLACZPP

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: június 12. (pünkösd)
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 istentiszteletre má-
jus 21-én 14.00 órai kezdettel kerül sor. 
Cím: Radlická 8 („Krokodilos ház”) 

Egyéb információ:  www.reformata.cz
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