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Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót! 
Hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó Uram!

 Zsolt 4,7

Komor időkben hangzottak el ezek a 
szavak. Dávidnak már az is nehéz volt, 
mikor Saul üldözte őt. De még fájdal-
masabbak voltak azok a napok, mikor 
saját fia lázadt fel ellene. Népe is hűt-
lenül elfordult tőle. Jeruzsálemben érték 
a legkeserűbb tapasztalatok a hűtlenség 
terén. Barátai és tanácsadója is áruló 
lett. Csupán egy maroknyi hűséges em-
ber veszi körül, mikor elhagyja palotá-
ját és a pusztába menekül. De még ott 
is minden pillanatban rajtuk üthetnek 
Absolon seregei.

„Kicsoda láttat velünk jót?” – tették 
fel a kérdést Dávid kísérői. Úgy érez-
ték, minden elveszett. Csak Dávid nem 
csüggedt el. Külső helyzete nem volt 
még soha ilyen nyomorúságos és még-
is teljes volt a békessége, mert az Úr 
vigasztalta. „Örömet adsz szívembe” – 
mondta  boldogan. Igaz, hogy ellensé-
geinek „búzájuk és boruk” van, ő pedig 
kénytelen volt mindent otthagyni, de 
még így is sokkal gazdagabbnak érezte 
magát, mint azok. Még e súlyos helyzete 
sem hozott álmatlan órákat. Békesség-
ben feküdt le és mindjárt elaludt, mert 
az Úr védelme vette körül. 
A mi utunk is sokszor vezet sötét szaka-

szokon át. Ugyan mit hoz ez az év? Aki 
csak a körülményekre tekint, az bizony 
csüggedten vághat neki az útnak. 
De mi kérhetjük, hogy „hozd fel reánk 
arcodnak világosságát, ó Uram!” Mikor 
ez a világosság hatol szívünkbe, nap-
fényként ragyogja be azt, még ha egyéb 
földi örömsugarak ki is aludtak már.
Nem sokkal e súlyos helyzet előtt Dávid 
lelkében is csak sötétség volt. Házas-
ságtörésének, sőt vérontásának bűne. Is-
ten arca elhomályosult előtte. Külsőleg 
ugyan hatalma tetőpontján állott, de be-

lül boldogtalan ember volt. Csak akkor 
változott meg minden, mikor bűne nap-
fényre került. „Elvetted rólam bűneim-
nek terhét.” Szívét ismét béke és öröm
töltötte el. 
Ne nyugodjunk bele mi sem helyzetünk 
vigasztalanságába. Szabad ezzel a ké-
réssel élnünk: „Hozd fel reánk arcod 
világosságát, Urunk!” Mikor Isten ke-
gyelmes arca felragyog előttünk s nem 
homályosítják azt el bűneink, mi is di-
adalmasan kiálthatjuk: „Még ha a halál 
árnyékának völgyében járok is, nem fé-
lek a gonosztól, mert te velem vagy.”

(Forrás: Napi IGE
http://refnet.newlights.info)



IMAóra
Gyülekezetünkért

Szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

„Közel VAn Az ÚR
MIndenKIHez,

AKI HíVjA,
MIndenKIHez,

AKI IGAzán HíVjA.
TeljeSíTI Az ISTenfÉlőK 
KíVánSáGáT, MeGHAlljA 

KíVánSáGuKAT,
ÉS MeGSeGíTI őKeT.” 

   zsolt 145,18-19



Gyülekezetünk
életéből

– A gondnok- és presbiter-
választás időpontját a gyü-
lekezet létszámában megfogyatkozott 
vezetősége lapzártáig nem tűzte ki.
– Egyházunk püspöke, Ft. Fazekas 
László várhatóan 2012. február 9-én 
csütörtökön, Prágában megbeszélést 
tart gyülekezetünk lelkészével és veze-
tőivel.
– Kedves Olvasó, kérünk, csatlakozz a 
szerda esti imaórához – kérjük együtt 
Urunkat bölcsességért, alázatért, út-
mutatásért, egymás iránti szeretetért.
(lásd a 2. oldalt)!
– Értesítjük a kedves Szülőket és  
Nagyszülőket, hogy a vasárnapi iskola 
eddigi anyagai felkerültek gyülekeze-
tünk honlapjára (www.reformata.cz).  
Az oldal tartalmát folyamatosan frissít-
jük. 

Va s á r n a p i 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-

zások témái a következők:
Február 5:
(9.) József és testvérei I. (IMóz 37-50)
Február 12:
(10.) József és testvérei II.(IMóz 37-50)

Üzenet – A Prágai Református Missziói Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina, Dienes Kornélia, Hlavács Brocko Tünde.

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. (Klimentská 18, 
3. em. gyülekezeti terem, Prága 1) 
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


