
Üzenet
A Prágai Református Missziói Gyülekezet 

Hetilapja – V. Évfolyam – 22. szám, 2012. jún. 3.

„Mózesnek, az ÚR szolgájának halála után ezt mondta az ÚR Józsuénak, Nún fiának, 
Mózes szolgájának:  Az én szolgám, Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt 
a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izráel fiainak.”

Józs 1,1-2  

Kedves Testvérek!

Ez a történet egy kicsit régebben kezdő-
dik, mint ahogyan a könyv leírja. Mózes 
tizenkét kémet küld ki, hogy kémleljék 
ki az ígéret földjét (vö. 4Móz 13). A ti-
zenkét kém azon a véleményen volt, 
hogy jó ez a föld, azonban tízen azt is 
hozzátették, hogy nem érdemes az elfog-
lalásával kísérletezni, mert igen nagy és 
erős népek lakják, tehát nem tudnák el-
foglalni, esetleg létük is veszélybe kerül. 
Csak két kém, Káleb és Józsué volt, aki 

ugyan a nehézségeket szintén elismerte, 
azonban figyelmeztette a népet, hogy ne 
csak az emberi nehézségekre legyenek 
tekintettel, hanem arra is, hogy Isten ve-
lük van. Ez akkor nem volt túl népszerű 
vélemény, mégis vállalták. Jutalmuk az 
lett, hogy abból a generációból csak ők 
ketten mehettek be az ígéret földjére. 
El tudom képzelni, hogy mennyire en-
nek az emléknek a hatása alatt lehetett 
Józsué, amikor átvette a nép vezetését. 
De nem csak ez lehetett, ami Józsué fe-
jében járt: ettől nagyobb gondja is volt 
akkor, nevezetesen, hogy a nép veze-
tését rábízta Isten. Hogyan fog ennek 

a feladatnak megfelelni, hiszen tudta, 
hogy annak ellenére, hogy ő a beme-
netel mellett volt, tényleg óriási feladat 
vár rá és a népre. Bár azt is tudta, hogy 
nincs visszaút. Azonban volt még ezen 
felül is egy hatalmas nagy probléma: 
Mózes emléke. Ezzel a dilemmával már 
szerintem minden hívő ember szembe-
sült, de itt egy egész nép esetében kellett 
a kérdést menedzselni. A kérdés lényege 
a következő: hogyan viszonyuljak egy 
nagy lelki vezetőhöz úgy, hogy közben 
ne csináljak belőle bálványt, mégis kel-

lő tisztelettel, de kritikusan viszonyul-
jak hozzá, miközben ami jó, és arra ér-
demes azt a legjobban megtanuljak. Ezt 
még leírni is sok volt egy kicsit, de az 
életben megvalósítani az más. Az még 
nehezebb, összetettebb, és persze köny-
nyebb benne hibázni. Tudomásul venni 
Mózes halálát, még ha nagyon öreg is 
volt, biztos nem volt valami egyszerű. 
Felvetődik a kérdés, hogy most mihez 
és/vagy kihez viszonyuljunk, kit fogad-
junk el vezetőnek? 
Józsué számára tehát a feladat cseppet 
sem egyszerű. Azonban egy dologban 
biztos: hű az Isten! Hiszen ha végig vi-
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gyázott a népre a pusztai vándorlás so-
rán, akkor biztos lehet abban is, hogy 
megkapja azt a földet, melyet Isten 
megígért. Neki most nem azzal kell fog-
lalkozni, hogy ki volt az elődje, hanem, 
hogy milyen út áll előtte. Vezetni kell a 
népet, még akkor is, ha már módja volt 
megtapasztalni, hogy mennyire engedet-
len tud lenni. Ha lehet azt mondani, még 
nagyobb út áll előtte, mint Mózes előtt 
állt. Az ő irányítása alatt Izraelnek nem 
vonulni kell, hanem egy komoly harcot 
megvívni az új hazáért. Az új feladat 
bizonyos értelemben új vezetési stílust 
is jelent. Egy valami azonban nem vál-

tozik: csak akkor lehetnek sikeresek, ha 
Istenre figyelnek és az Ő parancsolatait 
követik. Azonban Józsuénak is szem-
be kell nézni azzal, hogy a nép esetleg 
nem mindig lesz hűséges Istenhez, és 
ez nagymértékben fogja a dolgát meg-
nehezíteni. És ez talán minden lelki ve-
zető életében az egyik legnagyobb kér-
dés: hogyan lehet arra rávenni a népet, 
hogy tanuljon elődjei hibájából, és ne 
gondolja, hogy mert neki testi, anyagi 
értelemben egy kicsit több van, akkor 
már mindent megtehet, és megfeledkez-
het Istenről. Azt kell mondjam, erre a 
receptet még nem találták fel az elmúlt 

Ezután fölment Mózes a Móáb síkságáról a Nebó hegyére, a Piszgá csúcsára, 
amely Jerikóval szemben van, és az Úr megmutatta neki az egész országot: 
Gileádot Dánig, az egész Naftálit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész 
földjét a nyugati tengerig, továbbá Délvidéket a Jordán környékét és a pálmák 
városának, Jerikónak a völgyét Cóarig. És mondta neki az Úr: Ezt a föl-
det ígértem oda esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, és ezt mond-
tam: a te utódaidnak adom. Megmutattam neked, de nem mehetsz be oda.  
Ott halt meg Mózes, az Úr szolgája, Móáb földjén, az Úr akarata szerint. És elte-
mette őt a völgyben, Móáb földjén, Bét-Peórral szemben. Senki sem tudja még ma 
sem, hogy hol van a sírja.            5Móz34,1-6 
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háromezer évben. Ha végignézzük a 
vizsgált időszakot, akkor egyfajta cikli-
kusság figyelhető meg benne. Van egy 
ébredés, egy időszak, amikor a nép job-
ban odafigyel Istenre, majd utána egy 
lassú, mondjuk úgy, kihűlési fázis, majd 
bekövetkezik a baj, a bűn elnyeri bün-
tetését, majd ismét egy ébredés. És ez 
már így meg háromezer esztendeje. Te-
hát hiába vannak a hívő elődök, nagyon 
nehéz megakadályozni, sőt emberileg 
lehetetlen, hogy a következő generáció 
el ne távolodjon az Istentől. Van egy 
orosz szólás: az első generáció megte-
remti a vagyont, a második működteti, 
a harmadik feléli. És ez így van sokszor 
lelki értelemben is. Hiába van a jó lel-
kész, hitoktató, a hívő szülő, az új gene-
ráció csak Istentől kaphatja a hitet úgy, 
ahogyan elődjei is. Éppen ezért kell ezt 
a kérdést, vagyis az új generációk kér-
dését különösen is imádságban hordoz-
ni. Nem megoldás itt semmiféle szigor, 
vagy más kényszerítés, hanem csak a re-
mény, hogy Isten nekik is megadja azt a 
hitet, melyben bennünket is részesített. 
Persze ez senkit nem ment fel a fele-
lősség alól, hogy a nevelésben viszont 
átadja az a tudást, ismeretet, mely Isten 
megismeréséhez szükséges, mint ahogy 
nem ment fel senkit az alól a felelősség 
alól sem, hogy életével is példát adjon 
Isten követésére. 
Érdekes kérdés Mózes halálának helye. 

Vitathatatlan tény, hogy Mózes bűnei el-
lenére is Isten egyik kedves szolgája volt. 
Ennek ellenére sem engedte Isten, hogy 
bármilyen emlékművet emeljenek Mó-
zesnek. Viszont ezzel nem csak azt érte 
el, hogy ne alakuljon ki körülötte egy-
fajta bálványimádás, mint később egyes 
lelki vezetők körül. Ehelyett viszont a 
Tórával, mint élete művével minden 
emberrel ott van, aki Istent meg akarja 
ismerni. Így amikor a kezünkbe vesz-
szük a Bibliát, akkor mégis velünk van 
Mózes emlékezete könyvein keresztül. 
És ad nekünk is bölcs útmutatást, aho-
gyan adott Józsuénak is. Nekünk ugyan 
nem kell hazát foglalni, de más csaták, 
harcok azért vannak, melyek a mi szem-
szögünkből semmivel sem könnyebbek, 
és amelyekben éppen úgy szükséges az 
útmutatás, mint ahogy szükséges volt 
Józsué számára is. Mindenki elé Isten 
odatette az utat, melyen végig kell men-
ni. A népnek lett volna akkor is válasz-
tása. Bemegy ugyan az Ígéret Földjére, 
de ott elkezdi imádni a helyi isteneket, 
és feloldódik azok között a népek kö-
zött. Biztos könnyebb lett volna, néhány 
generáció alatt eltűnni. De Isten akarata 
nem ez volt, mint ahogy ma sem szán-
déka Istennek, hogy a népe egyszerűen 
feloldódjon, megsemmisüljön. Legyen 
ezért Neki örök hála és dicsőség.
    Ámen!

(Elhangzott 2012. május 27-én) 

„Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép 
arra a földre, amelyet én adok Izráel fiainak.”

Józs 1,2b
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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 záróprogramja 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 tudnak 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 szerveznek.
A hét vezetője Hargita Péter. Kórusvezetők számára szakmai konzultációra 
is van lehetőség. 
Kedvezményre jogosító jelentkezési határidő: 2012. június 15. Jelentkez-
ni a részt venni szándékozó(k) nevének, címének, életkorának, szólamá-
nak (ha már kórustag), valamint gyülekezetének megadásával e-mailben:  
hargita.peter@gmail.com-on, vagy levélben Hargita Péternél (7085 Nagy-
székely, Rákóczi u. 68. címen) lehet. Kérjük, jelezzék azt is, hogy igényt 
tartanak e karnagyi konzultációra, valamint, hogy hangszerjátékkal (hozott 
hangszerrel, 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: 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 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

– Az idei első, hosszabb 
kihagyással hagyomá-
nyosnak mondható gyülekezeti sza-
lonnasütésre reménység szerint június 
9-én, szombaton, délután  15.00-tól 
kerül sor, előreláthatólag Zlíchovon – 
a Lihovar villamosmegállóhoz közel 
található egyik sütögetőhelyen. A hely-
színt a www.reformata.cz honlapon még 
pontosítjuk.
– Elkészült a Református Keresztyén 
Egyház (Reformovaná Křesťanská 
Církev) bejegyzésének támogatásá-
ra felszólító röplap. Az egyelőre csak 
magyar nyelven elkészített körlevél 
segítségével gyülekezetünk vezetősége 
a csehországi magyar szervezeteket 
szeretné megszólítani. Az egyház be-
jegyeztetéséhez 300 nagykorú, cseh 
állampolgársággal vagy állandó lak-
hellyel rendelkező egyén aláírása 
szükséges. A körlevél terjesztésének 
megkezdéséről egyelőre nem született 
döntés.

Vasárnapi
Iskola

Június 3.:
A foglalkozás elmarad.
Június 10.:
(18.) Éljen Dávid király (II. Sám. 2-19)


