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Isten a mi oltalmunk és erősségünk, 
mindig biztos segítség a nyomorúságban.

Zsolt. 46,2

Nem a haderő és erődítmények, Izráel 
dicsekvésének egyedüli alapja az Úr,  
az egyedüli élő és igaz Isten.  
Ám dicsekedjenek más népek bevehe-
tetlen váraikkal, amelyek hozzáférhe-
tetlen sziklákra épültek és vaskapuk 
biztosítják. Szükség idején mégis Isten 
a jobb menedék, mint mindazok vala-
mennyien. És ha arra kerül a sor, hogy  
ellenséges országban kell megvívni a 
harcot, az Úr akkor is jobb helyzetbe 
hozza az Ő népét, mint amit seregek 

légiói, harci szekerek és lovak kérkedő 
hadoszlopai jelentenének.
Szüntelenül emlékezzetek erre, és te-
kintsétek magatokat biztonságban és 
legyetek erősek az Úrban! Ne feledjé-
tek: a zsoltár többes szám első személy-
ben szól. Mindegyikőtök legyen bi-
zonyos abban, hogy osztályrésze van 
Istenben, úgyhogy elmondhatjátok:  
„Ő a mi oltalmunk és erősségünk.”  
És arról se feledkezzetek el, hogy Isten 
éppen most, ebben a pillanatban me-
nedék, épp olyan, amilyen akkor volt,  

amikor Kórah fiai ezeket a szavakat  
leírták. Csak Isten az, aki mindenben 
mindenünk! Minden más erő valójá-
ban gyöngeség, mert a hatalom és erő 
az Úré.
Mivel azonban Isten mindenre elég, 
ezért elég védelmet ad minden bajban. 
Isten mindig biztos segítség a nyomo-
rúságban. Ezt népe már sokszorosan 
megtapasztalta, mert Isten minden al-
kalommal hűséges segítőnek bizo-
nyult. Soha nem fordult el az övéitől, 

ha szorongatták őket. Igazi, hathatós 
és állandó segítség Ő! Jelen van min-
dig, közel van hozzájuk, és támoga-
tásukra mindig kész. Közelebb van, 
mint bármely barát vagy rokon, sőt, 
közelebb, mint maga a nyomorúság.  
Ehhez a vigasztaló igazsághoz még  
hozzáfűzi az Ige, hogy éppen  
a megfelelő időben jön a segítség. 
Erős várunk nékünk az Isten!   

                                     
(Forrás: Napi IGE

http://refnet.newlights.info)



IMAóra
gyülekezetünkért

szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

„Mert ahol ketten 
vagy hárman összegyűlnek 

az én nevemben: 
ott vagyok közöttük.” 

    Mt 18,20



ÜÜzenet
– Az Üzenet szerkesz-
tősége ezúton fejezi ki 
egyetértését a december 

18-i presbiteri gyűlésen (összefoglaló 
– lásd a dec. 25-i számot) tisztségéről 
lemondott gondnok és két presbiter 
véleményével. Ezért úgy döntött, hogy a 
helyzet megoldódásáig a hetilapot mó-
dosított tartalommal jelenteti meg. 

Gyülekezetünk életéből
– Az új gondnok- és pres-
biterválasztás időpontját 
a gyülekezet vezetősége 
lapzártáig nem tűzte ki. 
– A gyülekezet lelkészétől 
átvehető az idei Kálvin Kalendárium 
és Bibliaolvasó Kalauz.
– Kedves Olvasó, kérünk, csatlakozz a 
szerda esti imaórához – kérjük együtt 
Urunkat bölcsességért, alázatért, út-
mutatásért, egymás iránti szeretetért. 
(lásd a 2. oldalt)!

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és követ-
kező foglalkozások 

témái (a hitoktató a „műsorváltozás”  
jogát fenntartja):
Január 15:
(8.) Jákób története I.
Január 22:
(7.) Jákób története II. 
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Klimentská 18, 
Prága 1, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban 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 (Vocelova 3, Prága 2).
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre 
február 22-én 17.30 órai kezdettel ke-
rül sor. Cím: Radlická 8. („Krokodilos 
ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz


