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„Mert beviszem őt arra a tejjel és mézzel folyó földre,
amelyet esküvel ígértem meg atyáinak.

Eszik, jóllakik, meghízik, és mégis más istenekhez fordul;
azoknak szolgálnak, engem pedig megvetnek, és megszegik szövetségemet.

De amikor rászakad a sok baj és nyomorúság, akkor ez az ének,
amely nem megy feledésbe utódainál sem, tanúskodni fog ellene,

hogy ismertem szándékát, amelyet már most készít,
mielőtt még bevittem volna arra a földre, amelyet esküvel ígértem neki.”

5Móz 32,20-21  

Kedves Testvérek!

Mózes éneke egy csodálatos élet csodá-
latos összefoglalója. Mennyi mindent 
leírhatott volna ebben az énekben Mó-
zes! Hiszen mennyi baj, mennyi gond 
között indult Mózes élete. Leírhatta vol-
na, hogy igazságtalan volt Isten, amikor 
engedte azokat a csecsemőgyilkosságo-
kat és nem tett ez ellen semmit. Mond-

hatta volna, mégsem mondta. Valami 
más jutott az eszébe erről a szörnyű kor-
szakról. Ez a más pedig nem volt más, 
mint a hála. Adott Isten Mózesnek egy 
bátor édesanyát, aki nem félt, még ak-
kor sem, amikor a saját élete is kockán 
forgott fia miatt. Hálát adott az ügyes és 
okos nővéréért, aki a távolból figyelte és 
vigyázott rá. Az emberileg jogos felhá-
borodást Mózes szívében felváltotta az 
Isten iránti hála, aki vigyázott rá a Nílus 
ezer veszélye között is (ne feledjük, ak-
kor még egy krokodilokban bővelkedő 

folyóról volt szó). Gyermekkorát a fá-
raó udvarában töltötte, természetesen 
kora legnagyobb jólétében. Sőt, nagy 
hatalom várományosa volt, és lehetősé-
ge lett volna a kora legnagyobb hatal-
mának megszerzésére, emberileg. Isten 
mégis kiszakította ebből a közegből. 
Megszakított Isten látszólag egy ígére-
tes karriert. Azonban Mózes már akkor 
megértette, hogy Isten terve vele valami 

sokkal csodálatosabb, minthogy múmi-
aként végezze valamely múzeumban, 
vagy esetleg csak valamely piramis 
falán egy megjegyzés őrizze emlékét, 
esetleg valamely másodrendű fáraó-
ként feledésbe merüljön. Isten fel akarta 
használni az életét, méghozzá különle-
ges feladatra. Az is igaz, hogy ezek na-
gyon fontos tanulóévek voltak. Mózes 
ekkor még nem állt készen a feladat-
ra. Igen, persze, Isten képes lett volna 
Mózest megteremteni úgy, hogy rögtön 
képes legyen a feladatra, minden tanu-
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lás nélkül. Mégis, Istennek terve volt 
azzal, hogy Mózesnek be kellett járnia 
az útnak ezt a szakaszát is. Tanulóévek 
voltak ezek, melyek mindenki életében 
megvannak, annak minden nehézségé-
vel és szépségével. Ahhoz, hogy az em-
ber be tudja tölteni a küldetését, melyet 
Isten neki szánt, ezek az évek elenged-
hetetlenek. Visszatekintve a saját éle-
temre, csak hálás lehetek Istennek ezért 
az időszakért. 
Aztán jött a pusztai vándorlás. Ha embe-
rileg nézzük, ennél nagyobb bukás nem 
is lehetséges. Egy fáraó-várományos 
egy szökevénycsoportot vezet a sivatag-
ban! Ez a kaland emberileg nézve halál-
ba kellett volna, hogy vezessen. Mózes 
azonban hálát ad ezért az útért. Ez az út 
sokkal csodálatosabb, mint amit az em-
ber elgondolhat. Megmutatta Mózesnek 
a legcsodálatosabb isteni szándékot, de 
megmutatta az emberi gyarlóság mérhe-
tetlen mélységeit is. És most elérkezett 
ennek az utazásnak a végére. Elmond-
hatja, hogy emberileg csodálatos volt, 
hiszen egy nép jött létre szolgálata alatt, 
néhány rabszolgából egy új ígéret leté-
teményeseivé lettek. 
Szívében persze ott lehetett a keserűség 
is: hiszen eddig elhozta a népet, és nem 
érheti meg, hogy felkerüljön a korona 
a munkájára. Eljött velük eddig, látott 
egy csomó harcot, maga is számtalan 
veszélynek volt kitéve, és most nem 
lehet az övé a dicsőségnek még csak a 
morzsája sem. Azonban tudta, hogy ez 
miért van. Egy bűn miatt, mely árnyé-
kot vetett az életére. Ez a történet ebből 
a szempontból jól mutatja a bűn aljas 
természetét. Nem biztos, hogy az ember 

elveszíti vele az üdvösséget, ha őszin-
tén megbánja, de mégis valamit elveszít 
vele, ami pedig az övé lehetett volna. 
Elfecsérelt évek, elszalasztott lehetősé-
gek. Ezek már nem jönnek vissza még 
akkor sem, ha az ember szívében ott van 
az igaz bűnbánat. Ha úgy tetszik, ez is 
egyfajta büntetés, és nagyon is része Is-
ten igazságos voltának, hiszen az Ő cél-
ja olyan büntetés kiszabása, melyből az 
ember tanul és jobb útra tér. Sőt, mások 
példája is rendelkezésünkre áll. 
Mózes, bár nem mehetett be az Ígéret 
Földjére, bármennyire is szeretett volna, 
mégis látta a jövőt a szó egy bizonyos 
értelemben. Látta, hogy a nép nem lesz 
hűséges Istenhez. Persze ehhez nem kel-
lett nagy jóstehetség, hiszen elég volt a 
Sínai-hegyen történtekre emlékezni. 
Elég volt egy viszonylag rövid időre el-
hagyni a népet, és máris bálványt épített 
magának. Ez is egy nagy kérdés a hívő 
ember életében. Ugyanis nem volt addig 
semmi baj, addig, amíg Mózes ott volt a 
néppel és mint lelki vezető ügyelt arra, 
hogy ilyen súlyos eset elő se fordulhas-
son. A hívő ember is sokszor van így. 
Amíg van, aki vezesse, követi Istent, de 
ha valamiért megszűnik ez a kötelék, és 
egyedül marad, akkor nagyon könnyen 
letér az Isten által kijelölt útról. Isten 
azonban éppen azt várja el az embertől, 
hogy képes legyen saját erejéből meg-
állni a keskeny úton. Pontosabban nem 
egészen saját erejéből, hiszen Istentől 
kell elkérni az erőt ahhoz, hogy akkor 
se tévelyegjünk, ha éppen nincs a kö-
zelben a lelki vezetőnk, és emberileg 
nézve egyedül vagyunk, netán csak a 
Bibliánk van kéznél és nekünk magunk-
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nak kell döntéseket hozni. Így nekünk 
is végig kell járnunk azt az utat, melyet 
Isten elénk adott, és ezen az úton kell 
megállnunk. Amikor Mózes végignézett 
életén lelki szemeivel, és testi szemei-
vel az Ígéret Földjén, és összevetette a 
múltat a jövővel, akkor a bizakodással 
vegyes kételkedés lehetett benne. Tudta, 
ha elfordul a nép Istentől, az a nép végét 

jelenti. de most mégis el kell engedje a 
népet. Isten kezébe kell helyezni azokat 
a dolgokat, melyekre nekünk már nincs, 
nem lehet befolyásunk. Nem könnyű, 
mégis Isten ad hozzá nekünk erőt.
  

Ámen!

(Elhangzott 2012. május 20-án) 

Kedves Szülők, Keresztszülők, 
kedves Gyülekezet!

Amikor azon gondolkodtam, mit le-
hetne mondani útravalóul keresztyén 
élete elején e gyermeknek és felne-
veléséhez szüleinek, keresztszülei-
nek,  szinte azonnal eszembe jutott 
egy másik csecsemőnek, Mózesnek 

a  története és egyúttal kinyílt előt-
tem számos párhuzam. Először is: a 
gyermek Mózes nagyon nehéz kor-
szakban született. Amint olvastuk, 
alighogy megszületett, élete kioltását 
tervezte a felső hatalom. Ma jóllehet 

annyira hangoztatják az emberi, a 
gyermeki jogokat és a demokráciát, 
mindannyian érezzük, hogy a kor 
nehéz, annak kihívásai egyre na-
gyobbak, a megélhetés egyre bonyo-
lultabb, valamint új és új jelenségek 
veszélyeztetik a jövendő generációt. 
Sokan azt mondják, hiábavalóság 
ebbe a bizonytalanságba szülni gyer-

mekeinket. Mégis: abban az időben 
volt egy házaspár, akik mertek gyer-
meket vállalni. Mert volt hitük, sőt 
nem „egyszerű hitük“, vallásossá-
guk,  hanem Istenbe vetett bizodal-
muk. A mai történet ezért elsősorban 

„Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül az
egyiknek Sifrá, a másiknak Púá volt a neve. Ezt mondta: Amikor a héber asszonyok 

szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását: ha fiú lesz, öljétek meg, 
ha leány, hagyjátok életben! De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy,

ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták
a fiúgyermekeket. ... Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi 

egyik leányutódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen 
szép, három hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott 
egy gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket,

és kitette a Nílus partján a sás közé.”
2Móz 1,15-17,  2Móz 2,1-3  
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buzdítás a szülők számára, hogy ha 
van hitük és bizodalmuk, fölösleges 
aggódniuk és félniük, mi lesz to-
vább, hogy fogjuk bírni, el tudjuk-e 
a gyermekünket tartani, művelődését 
biztosítani, betegségeit leküzdeni és 
a veszedelmek elől megóvni. Ezért 
ez az első üzenet: kedves szülők, 
keresztszülők, tartsátok meg Istenbe 
vetett bizodalma-
tokat, erősödjetek 
benne, mert a ké-
sőbb nagy tetteket 
végrehajtó Mózes 
élete elején egye-
dül szüleinek a 
bizodalma és hite 
állt, és ez alapve-
tő és nélkülözhe-
tetlen befektetés a 
gyermek életébe.
A második üzenet: 
Mózes szüleinek bizodalma ki volt 
téve az első próbának. A ti bizodal-
matokat is egyszer, sőt többször is 
póbára teszi majd Isten. Mózes szü-
lei az előtt a nehéz döntés előtt álltak, 
hogy a kis gyermeket elegendjék-e a 
vizen. A Nílust akkor az egyiptomi-
ak istenként tisztelték, ezért a zsidók 
istenellenes erőnek tartották. Kedves 
szülők, egyszer eljön az a pillanat, 
amikor Ti is hitben el kell, hogy en-
gedjétek gyermeketeket ebbe az is-
tenellenes világba, mert Mózeshez 
hasonlóan csak így tudja majd betöl-
teni a küldetését. Mert mindannyian 
azért születtünk, hogy véghez vi-
gyük küldetésünket, szolgálatunkat. 
Ezért a második felszólítás felétek 

így hangzik: legyen hitetek és erőtök 
kisfiatokat útjára, Isten szogálatába 
elengedni, mert ha örömötökre is 
született, elsősorban azért küldte őt 
az Úr e világba, hogy Neki szolgál-
jon, amit ti is vallottok azon kívánsá-
gotok révén, hogy a keresztség sák-
ramentumában részesüljön.
Harmadszor: Mózes betöltötte szol-

gálatát, minden kezdeti nehézség 
ellenére. Neve azt jelenti: a vízból 
húztam ki. De e név a héber nyelv-
ben aktív igealakban van kifejezve, 
azaz az, aki a vízből húz ki. Mózes-
nek az volt a küldetése: ő, aki mély 
vízbe volt vetve, másokat a rabság és 
a lélek mély „vízörvényeiből“ húzott 
ki. Most még számunkra rejtve van, 
hogy a ti kisfiatokra milyen nemes 
szolgálatot bíz Isten. Továbbá fel-
vetődik a kérdés, hogy Mózes, aki 
egyiptomi hercegként volt nevelve, 
később mégis miért vallotta magát 
zsidónak, Isten-hívőnek? Azért, mert 
édesanyja, édesapja az alatt a nehéz-
ségekkel teli rövid idő alatt is biz-
tosan vallást tettek neki az Úrról és 
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az Úrhoz vezették és így készítették 
fel őt későbbi Isten általi személyes 
megszólításához. Ezért szól most 
hozzátok a harmadik üzenet, kedves 
szülők, keresztszülők, hogy hasz-
náljatok ki minden időt arra, hogy 
gyermeketek megismerje az Urat. 
Látjuk, Mózes esetében az a kevés 
is elég volt, amit szüleitől átvehetett. 

Ma általában az a tapasztalat, hogy 
a szülőknek kevés idejük jut gyer-
mekeikre, még kevesebb pedig a hit-
beli nevelésükre. De az Úr nagy ke-
gyelmében kevés elszórt magból is 
pompás növényt tud növeszteni. Ez 

a nagy reményetek a legtöbb, amit 
kicsinyetekért tenni tudtok.
Végezetül pedig: ahogy mondtuk, 
Mózes neve azt jelenti: az, aki a víz-
ből húz ki. Mi most vízzel készülünk 
e gyermeket megkeresztelni, mint 
Jézus Krisztus vérébe, amelyet e kis 
csecsemőért is kiontott. Ezért számo-
tokra az utolsó üzenet és buzdítás így 

hangzik: Ne féljetek, 
az lesz gyermeketek 
oltalmazója, Aki sa-
ját halálával, erejével 
a halált is legyőzte. 
Nagyobb védelmezőt 
nem is kívánhatná-
tok, és hiszem, hogy 
a mi Urunk Jézusunk 
féltő és őrködő sze-
retetével, Lelkének 
erejével, gondvise-
lésével kísérni fogja 
kicsinyeteket e világ 
„Nílus-vizein“, hogy 

a ti közreműködésetekkel az Ő hű-
séges szolgájaként maga tehessen 
majd vallást Róla.
 Ámen!

(Elhangzott 2012. május 20-án) 

„Mert beviszem őt arra a tejjel és mézzel folyó földre,
amelyet esküvel ígértem meg atyáinak.”

         5Móz 32,20a



7

IMAóra
Gyülekezetünkért
Szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

EGYHÁZZENEI HÉT
a Tahi Református Konferenciaközpontban!

2012. augusztus 20-26.
 
 A Tahi Egyházzenei Hét idén is várja az énekelni szerető és testi-

lelki felüdülésre vágyó gyülekezeti tagokat és családokat. 
A hét programjában gyülekezetiének-tanulás, kóruséneklés, lelki alkalmak, 
kirándulás, vetélkedő egyaránt szerepelnek. A hét záró programja vasárnap 
este a pócsmegyeri református templomban lesz, ahol a megtanult kórusmű-
veket 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 tudunk biztosítani. A nagycsaládok ki-
emelt 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 szervezünk.
A hét vezetője Hargita Péter. Kórusvezetők számára szakmai konzultációra 
is van lehetőség. 
Kedvezményre jogosító jelentkezési határidő: 2012. június 14. 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 hangszer-
rel, vagy orgonán) közreműködnének-e a hét zenei eseményein. 
Támogatók és rendezők: a Zsinati Missziói Iroda Egyházzenei Csoportja, és 
a Dunamelléki Egyházkerület.



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

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora: 
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 istentisztelet 
időpontja egyelőre ismeretlen. Cím: 
Radlická 8. („Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet 
helyszíne és időpontja egyelőre isme-
retlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– Elkészült a Reformá-
tus Keresztyén Egyház 
(Reformovaná Křesťanská Církev) 
bejegyzésének támogatására felszólító 
röplap. Az egyelőre csak magyar nyel-
ven elkészített körlevél segítségével 
gyülekezetünk vezetősége a csehorszá-
gi magyar szervezeteket szeretné meg-
szólítani. Az egyház bejegyzetetéséhez 
300 nagykorú, cseh állampolgárság-
gal vagy állandó lakhellyel rendelkező 
egyén aláírása szükséges. A körlevél 
terjesztésének megkezdéséről egyelőre 
nem született döntés.
– Az idei első, hosszabb kihagyással ha-
gyományosnak mondható gyülekezeti 
szalonnasütésre reménység szerint jú-
nius 9-én, szombaton, délután  15.00-
tól kerül sor, előreláthatólag Zlíchovon 
– a Lihovar villamosmegállóhoz közel 
található egyik sütögetőhelyen. A hely-
színt lapunk következő számában még 
pontosítjuk.

Vasárnapi
Iskola

Május 27.:
(17.) Dávid és a király fia 
(I. Sámuel 18-31)
Június 3.:
(18.) Éljen Dávid király (II. Sám. 2-19)


