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„Majd megtudja Egyiptom minden lakója, hogy én vagyok az Úr.  
Mert olyan támasz voltál Izráel házának, mint a nád:  

Ha kézbe fogtak, összetörtél, és végighasítottad vállukat,  
ha rád támaszkodtak, összeroppantál, és megroskasztottad derekukat.”  

Ez 29:6-7

Kedves Testvérek!

Már Ezékiel próféta korában sem volt 
túlságosan új a történet, hogy mi is tör-
tént Izrael fiaival Egyiptomban. Hogy 
az egyiptomi fogság mennyire mély 
nyomokat hagyott Izrael fiaiban, jól mu-
tatja, hogy a Tízparancsolat első paran-
csolatában Isten azzal alapozza meg ha-
talmát Izrael felett, hogy kihozta a népet 
Egyiptom földjéről a szolgálat házából. 

Azonban a mai igénk is mutatja, hogy 
az egyiptomi események emlékezete 
nagyon sokáig élt a nép emlékezetében, 
sőt, mondhatni a nép életének a része 
volt. Az persze más kérdés, hogy nem 
tanultak belőle annyit, amennyit kellett 
volna, és nem értették meg az Egyip-
tomban történtek valódi üzenetét, hanem 
maradtak a bálványimádás csapdájában 
akkor is, amikor már lehettek volna et-
től szabadok, és éppen az Egyiptomból 
történt szabadításból tanulva tudniuk 
kellett volna, hogy ki is az egy és igaz 
Isten. Erre nem került sor, és ennek vi-
szont a későbbiek során komoly követ-

kezményei lettek a nép életében.
Talán nem haszontalan ezen a helyen 
legalább dióhéjban felidézni, hogy mi 
is történt Egyiptomban. József, akit test-
vérei egy kiszáradt kútba dobtak, majd 
onnan rabszolgakereskedők révén ke-
rült az egyiptomi főember Potifár házá-
ba, innen a börtönön keresztül a fáraó 
udvarába. Egy idő után odavette apját, 
Jákóbot és testvéreit, akik egykor az 
életére törtek. Ezután négyszáz éven ke-

resztül éltek a zsidók Gósen földjén, a 
végén már rabszolgasorban. Innen hozta 
el a szabadítást népének az Úr, amikor 
már az inkubátor helyett Egyiptom kis 
híján a nép koporsója lett. 
Persze már József történetében is benne 
van, hogy a testvérnek támasznak kel-
lene lenni, és nem a testvér vesztét kell 
kívánnia. 
Fölvetődik a kérdés, hogy miért is ala-
kultak így a dolgok, és mi is lehetett Is-
ten eredeti célja. Azonban egy dolgot az 
elején le kell szögezni: először a zsidók, 
jobban mondva József volt az, aki Isten-
től kapott ajándékával, az álmok helyes 
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értelmezésével segített, sőt egyenesen 
megmentette Egyiptom népét és tette 
őket naggyá. Ezután jogos lehet a felte-
vés, hogy mi is lehetett Isten terve azzal, 
hogy levitte Izraelt Egyiptomba. Szerin-
tem a terv első része magának Egyiptom 
népének a megmentése volt, mert ők is 
Isten teremtményei voltak, és Isten ezen 
a különös úton készített az egyiptomiak 
számára megoldást a közelgő éhínség 
idejére. Egyiptom azonban nem töltötte 
be a neki szánt inkubátor szerepet, ha-
nem nagyon hamar inkubátorból börtön 
lett, a fogságnak háza, így természete-
sen már éppúgy nem játszhatta a segítő 
szerepét, mint ahogyan nem lehetett se-
gítség az ember számára sem a nád, hi-
szen legvégső soron többet ártott, mint 
használt. 
Ma, itt a szórványban élő magyarság 
eme jeles alkalmán is felvetődik a kér-
dés, hogy mi milyen támasztékai va-
gyunk egymásnak. Csak nádszálak, 
melyek azon túl, hogy nagyon gyengék, 
megtévesztvén a másikat azzal, hogy 
tudnak segíteni, inkább kárt okoznak, 
mintsem valós támaszokká lennének a 
másik ember számára. Történelmi ta-
pasztalatokból kiindulva el lehet, és el 
kell mondani, hogy azok, és csak azok 
a nemzeti közösségek maradtak meg, és 
esetleg még fejlődtek is, melyek tagjai 
összetartottak, segítették egymást, és 
képesek voltak támaszokká lenni. 
Persze az is nagyon fontos, ami sokszor 
az ember természetével ellenkezik, hogy 
időnként neki magának kell segítséget 
kérni, és ő az aki támaszra szorul, de ha 
megvan a közösség, akkor ez is sokkal 
könnyebben mehet, és nem lesz annyira 

terhes, nehéz. 
Amikor olvastam a mai igét, akkor egy 
kicsit eszembe jutott a távol-keleti filo-
zófia is. Ott is elég negatív növényként 
van elkönyvelve a nád. A harcosokat 
arra tanítják, ne légy olyan mint a nád, 
ami próbál egyenes maradni minden 
helyzetben, de aztán eltörik, légy olyan 
mint a fenyő, mely a viharban meghaj-
lik, de mégis túléli a szelet. Egy kicsit 
tovább is gondoltam ezt a tanítást, és 
arra jutottam, hogy a fenyőnek a nagy 
előnye nem csak a hajlékonyságában 
van, hanem abban is, hogy termeli a 
gyantát, mely természetes ragasztóként 
működik. Isten Szent Lelke is ilyen ter-
mészetes ragasztó a gyülekezetben, az 
egyházban. Összehozza azokat az em-
bereket, akik talán maguktól nem talál-
nák meg a közös hangot, de ahol egy 
Istent szolgálnak, egy Igét hallgatnak, 
ott lesz közösség, és Isten Szent Lelke 
kötőanyagként fog szolgálni ember és 
ember között, és lesz a másik ember szá-
momra testvér.
Legvégső soron nem szabad arról sem 
megfeledkezni, hogy bár az emberek 
sokszor adnak nagyon komoly támaszt, 
melyért legvégső soron szintén csak Is-
tent illeti a dicsőség, bár a másik ember 
felé sem szabad ezekről a segítségekről 
megfeledkezni, de mégis Isten az, aki 
mindannyiunk számára valódi támaszté-
kot ad lelki és testi értelemben egyaránt. 
Ő az, aki nem mint egy nádszál, nem 
mint egy fenyő, de mint egy acélrúd ad 
számunkra erős támasztékot és biztosí-
tékot a jövőre nézve.
Kívánom, hogy most, hogy visszaté-
rünk hajlékainkba, Isten őrizze meg 
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életünket.  Adjon nekünk nyitott szívet 
a testvér felé, tegyen minket támaszok-
ká, adjon nekünk támaszokat, és őrizze 
meg életünket, hogy egy év múlva ismét 
örvendezhessünk egymásnak. 

Ámen!
(Elhangzott 2012. augusztus 26-án  

a Kouty Művelődési Táborban.  
Az igét Éles György hirdette.) 

Istentisztelet Koutyban

A CsMMSz szervezésében minden 
évben megrendezésre kerülő Kouty 
Művelődési Tábor keretében az éven 
először került sor istentisztelet meg-
tartására. Az ige Ezékiel könyvéből 
szólt,  szolgálattevőként részt vett 
Szabó László nyugalmazott pilseni  
lelkipásztor, valamint Éles György 

a prágai magyar 
gyülekezet lelkésze.  
Az alkalom nagyon 
fontos volt, mert 
nagyon sok ember 
az összegyűlt mint-
egy ötven résztvevő 
közül csak itt és 
most jutott el magyar 
istentiszteletre egész 
éven. 
Legyünk hálásak 
Istennek az elkészített 
alkalomért, és im-
ádkozzunk az el-
vetett igemagvagért, 
valamint a jövendő  
alkalmakért!

- éles györgy - 

fent: Szabó László 
nyugalmazott pilzeni 
lelkipásztor és Éles 
György   lelkész szol-
gálat közben

lent: A gyülekezet 



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-
re szeptember 15-én, szombaton 11 
órától kerül sor. Helyszín: Radlická 8. 
(„Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet 
helyszíne és időpontja egyelőre isme-
retlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– Lapunkban rövid be-
számolót olvashatnak 
a Kouty-i táborban, augusztus 26-án 
tartott istentiszteleti alkalomról. A 
Kouty-i Művelődési Tábort a CsMMSz 
szervezi meg minden évben.
– A SzRKE felkérte gyülekezeteit, 
hogy gyűjtse össze Csehországban 
élő tagjainak nevét, elérhetőségét. 
Az adatgyűjtés határideje 2012. au-
gusztus 31-e volt. Célja a Csehorszá-
gi Református Egyház bejegyeztetése, 
melyhez 300 nagykorú, cseh állampol-
gársággal vagy állandó lakhellyel ren-
delkező egyén aláírása szükséges. A 
beérkezett adatokról azok feldolgozása 
után tájékoztatjuk kedves olvasóinkat.

Vasárnapi
Iskola

Szeptember 16-án  
újra indul a  
vasárnapi iskolai foglalkozás. 
Az első órán a tavaly átvett történetek 
átismétlése felelevenítése lesz a téma, 
ami kiváló alkalom lehet új gyerkőcök 
csatlakozásához, bekapcsolódásához. 
Ha ismerősei körében tud valakiről, akit 
érdekelhet a vasárnapi iskolai foglalko-
zás, kérjük adja tovább a hírt. 


