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„Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt az asszonyokat és a gyermekeket nem 
számítva. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, 

és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot..”
Mt 14:22-23

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Mennyi minden történt azon a helyen, 
ahol Jézus felszólítja a tanítványokat, 
hogy üljenek be a hajóba, és evezzenek 
át a túlsó partra. Itt beszélt Jézus az Isten 
országáról, itt mondta el a boldogmon-
dásokat. S egy ilyen mozgalmas nap 
volt ez a mostani is, amikor Jézus csodát 
tett, és néhány halból és kenyérből ven-
dégül látott ötezer férfit, családjukkal 
együtt. A nap végén a tanítványoknak 
megparancsolja, hogy üljenek be a hajó-
ba. A tanítványok engedelmeskednek 

neki, és elindulnak. Tudjuk róluk, hogy 
jól ismerték azt a vizet, hiszen szinte 
mindannyian halászok voltak. Tudták, 
merre kell menniük, ám hirtelen egy 
olyan vihar tör rájuk, hogy annyira két-
ségbe esnek, hogy fogalmuk sincs, hol 
vannak. Persze mi most, ma talán azt 
mondjuk, hogy mindez rendben van. 
Természetes, hogy kiabálnak, hogy pá-
nikba esnek, hogy nem tudnak evezni, 
hiszen félnek. De testvéreim, ez óriási 
tévedés. Miért? Azért, mert hívőként na-
gyon sokszor azt hisszük, hogy Isten 
bennünket kihagy, kivesz olyan élet-

helyzetekből, amikor talán kérdéssé vá-
lik, hogy esetleg túléljük-e a dolgokat? 
Nem testvérek, az Isten nem vesz ki 
minket a világból. És bizony vannak 
dolgok, amik nagyon keményen érinte-
nek bennünket. Bennünket, akik hitben 
élünk. Ennek a titka az testvérek, hogy 
soha nem úgy és nem akkor kell felké-
szülni a nehéz helyzetekre, amikor azok 
bekövetkeztek. Nem véletlen a történet 
sorrendje: először a kenyérszaporítás 
történik meg, a vendégül látás. Olyan 
csodálatos lehetett az a kép, ahogy oda-
viszik a halakt meg a kenyereket, és Jé-

zus a tanítványoknak adja, mondván: 
osszátok ki nekik. A tanítványok persze 
azt kérdik, de hát miből? Miből osz-
szunk? Ugye testvéreim, mi is hányszor 
vagyunk így: amikor nincs miből oszta-
nunk. Amikor nincs semmink. Se erőnk, 
se hitünk, se türelmünk. Jézus pedig 
szelíden rájuk tekint és azt mondja: tu-
dom. Tudom, hogy nektek semmitek 
sincs. De én adok nektek. Hozzátok ide. 
Ezt a mozdulatot megtudjuk-e tenni 
testvérek? Amikor Jézus azt mondja: 
hozzátok ide életeteket, hibáitokat, 
gondjaitokat, mindeneteket. Hozzátok 
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ide. Le tudjuk-e tenni elé, hogy rendbe 
hozza azokat? És végbe megy a kenyér-
szaporítás csodája. Jézus így készítette 
fel az övéit a Genezáreti tavon való át-
kelésre. Meg akarja mutatni nekik, hogy 
ez a csoda nem azért ment végbe, mert 
Jézus a szenzációs hókuszpók, nem Óz, 
a nagy varázsló, nem csodatevő politi-
kus, aki Izrael miniszterelnöke kíván 
lenni. Jézus azt akarja megmutatni ne-
kik, hogy ő az Isten Fia. De a tanítvá-
nyok nem értik meg ezt. Akkor és ott 
nagyon jó Jézussal együtt lenni. Hiszen 
elmondhatják, hogy nekik micsoda ba-
rátjuk van. De aztán elindulnak és jön a 
vihar. És nem tudom, de bizonyára a 
testvérek is látják, annyi minden lefelé 
tart. Egyértelműen látnunk kell, hogy a 
sötétség folyton nő körülöttünk. És az a 
kérdésem testvérek, hogy nekünk van-e 
elég világosságunk? Nekünk, akikre az 
Isten rábízta az evangéliumot, vajon tu-
dunk beszélni róla? Van hited? Mert 
testvéreim, mi egyértelműen sok dolo-
gért felelősek vagyunk. Felelősek va-
gyunk népünk sorsáért, felelősek va-
gyunk gyermekeinkért, magyarságunk 
jövőjéért, a prágai gyülekezet minden 
tagjáért. Értjük-e ezt testvérek? Amikor 
a tanítványok beülnek a hajóba, akkor 
Jézus a hegyen van. Látja a tanítványok 
küzdelmét. Látja, hogy semmilyen meg-
oldást nem látnak. Látja, hogy retteg-
nek, látja, hogy a vihar nem kíméli  az ő 
életüket sem. Mi ilyenkor hogy viselke-
dünk? Amikor vágyainkat, álmainkat, 
önérzetünket megtámadják a viharok? A 
Biblia csodálatos biztatást üzen ma ne-
künk: amikor nagy a vihar, és mi már 
nem látjuk a kiutat, Jézus ott van a he-

gyen. Talán mi nem tudjuk, nem tudato-
sítjuk, de ott van. És imádkozik értünk.  
A hajó már-már süllyedni kezd, a tanít-
ványok szeme előtt talán már lepereg az 
életük, amikor meglátják, hogy Jézus 
közeledik feléjük a vízen járva. És mi-
lyen a babonás ember, a hajós: azt hiszik 
hogy kísértet, vagy talán hogy a halál 
öltött fizikai testet, és jön értük. De ek-
kor hallják meg Jézus kiáltását, mely az 
én szívemet ma is megmelengeti: Bízza-
tok, én vagyok, ne féljetek. Tombol a 
vihar, a hullámok szinte az égig érnek, 
üvölt a szél, a halál torkában vannak, de 
Jézus jön. A hullámok a lábai alatt van-
nak, érkezik a segítség. Jézus rámutat 
arra, hogy igenis lehet a legnagyobb vi-
harban is félelem nélkül élni. Bármek-
kora viharban is legyen a mi életünk, 
nem kell félnünk, mert Jézus jön, és ne-
künk is mondja: bízzatok, én vagyok, ne 
féljetek. Ne féljetek, itt vagyok. Amikor 
a megterített asztal mellett ültek és maj-
szolgatták a sült halat a friss kenyérrel, 
aztán leheveredtek a fűben, nem látták 
meg Jézusban, hogy kicsoda ő. Elteltek 
a csodával. De most, amikor a hullámo-
kon lépkedve közeledik feléjük, meglát-
hatták, hogy Ő az Isten Fia. Igen testvé-
reim, ezek a viharok megmérik a mi 
hitünket. Mert amikor szélcsend van a 
mi életünkben, nagyon könnyen büsz-
kélkedünk azzal, hogy tudunk hajózni. 
De amikor a döbbenetes hullámok jön-
nek felénk, hajnali három és hat között a 
nagy sötétségben már egészen más a 
helyzet. Itt már a tanítványok sem mon-
danak semmit. Itt már kevés a tapaszta-
lat. Itt már nem hangoztatják, hogy ne-
künk a kisujjunkban van az evezés. 
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Vajon gondoltak-e arra akkor és ott, 
hogy Jézus a vízen járva odamegy, hogy 
segítsen? De Jézus pontosan ezt akarja 
megláttatni velük, és ma velünk is: Ért-
sétek meg: Úr vagyok a kenyér és a hal 
felett, Úr vagyok a tenger és a viharok 
felett. Úr vagyok a nyomorúság és a ki-
látástalanság felett. Én vagyok az Úr! 
Értitek? Jézus beszáll hozzájuk a hajó-
ba, és a vihar elcsendesedik, és a tanít-
ványok átérnek a túlsó partra. Amikor 
Jézus beszáll a hajóba, megnyugszanak, 
visszatér a hitük. S ebben van a lényeg 
testvérek: a hit forrása Jézus. Nekünk 
folyton tartanunk kell vele a kapcsola-
tot. Nem magunkban kell bízni, nem ta-
pasztalatunkban, hanem őbenne. Mert 
aki Jézusban bízik, az megállja a helyét 
a legnagyobb viharban is. Átérnek a túl-
só partra, és azt mondják: valóban az 
Isten Fia vagy. Mi vajon eljutottunk-e 
már ide testvéreim? A mi szívünkben 
már megfogalmazódott ez a hitvallás? 
Viharok jönnek és mennek. És átjutunk 
a túlsó partra. Szívünkben megannyi 
emlékkel, melyeket a viharokból ho-
zunk. Dédnagyapám emléke, akit fehér 
szalaggal megjelölve, marhavagonba 
tuszkolva telepítették ki. Elszakítva csa-
ládtól, szülőföldtől. Tudjátok testvérek, 
én azt sem tudom, hova temették. Soha 
nem lovagoltathatott a térdén, soha nem 
adhatott cukorkát, amikor születésna-
pom volt, soha nem vihettem egy szál 
virágot a sírjára. De tudom, hogy a nagy 
vihar után, amikor elcsendesedett az élet 
tengere, Jézus ott várta őt a túlsó parton. 
És ott az a sok felrobbantott híd, a hábo-
rú viharából, melyeknek ég felé meredő 
roncsai sok helyen még ma is hirdetik: 

nem kötnek össze népet, nemzetet. És a 
viharban szétúszott a tengerben a mi 
nagy, nagy közös álmunk is. Egy közös 
álmunk egy hazáról. Egy hazáról, mely 
mindig is ott volt a kertek alatt, de amit 
mi soha nem simíthattunk meg. De Jé-
zus Krisztus mindig ott volt a viharban. 
Még akkor is, ha mi talán  nem láttuk, 
nem vettük észre, mert a hullámokkal 
küszködtünk. És túléltük. És ezután is 
túl fogjuk élni. Mert mögöttünk, előt-
tünk, fölöttünk ott tartja Jézus az Ő át-
szögezett kezét. Megtart, megerősít, a 
legnagyobb viharok idején is. A mai tör-
ténetből újra csak az derül ki, hogy Jé-
zus soha nem tud mellettünk elmenni. A 
nagy bajban sem hagy bennünket ma-
gunkra. Élt egyszer a dombetetőn három 
fa. Sokszor elmondták egymásnak az ál-
maikat. Az első fa elmondta, hogy belő-
le kincsesláda lesz, telerakják majd 
arannyal és ezüsttel. A második fa hatal-
mas hajó akart lenni, császárok és kirá-
lyok fognak utazni rajtam, mondta. A 
harmadik fa a legmagasabbra akart nőni, 
hogy az emberek mindig emlékezzenek 
rá.    És jöttek a favágók, és kivágták a 
három fát. Az első fa boldog volt, mert 
az asztalos faragni kezdte, de elszomo-
rodott, mert nem kincsesláda lett belőle, 
hanem egy jászol amiből bűzös állatok 
ettek. A második fa is szomorú lett, mert 
nem nagy hajót ácsoltak belőle, hanem 
egy kisebb halászbárkát. A harmadikat 
pedig egyszerűen kivágták és hagyták 
hogy száradjon. Egy nap azonban az is-
tállóba egy ácsmester és a felesége érke-
zett. És a felesége szült, és beletették a 
jászolba a gyermeket. És a fának eszébe 
jutott az álma, hogy valaha kincsesláda 
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akart lenni, s most a világ legnagyobb 
kincsét őrzi. A második fa halászokat 
szállított, és egy alkalommal nagy vi-
harba kerültek, és az, aki aludt, felment 
a fedélzetre és lecsendesítette a vihart. 
És ekkor eszébe jutott az Ő álma is: va-
laha királyokat és császárokat akart 
szállítani, s most a királyok királyát 
szállíthatta, aki a legnagyobb vihart is le 
tudja csendesíteni. A harmadik, melyet 
száradni hagytak, egy napon kivitték az 
utcára, és egy összevert ember vállára 
fektették. Szidalmazták őt és gúnyolták, 
majd rászögelték a fára azt a férfit. Az 

álmai neki is megvalósultak: erős ma-
radt, magasan állt, és nagyon közel ke-
rült Istenhez, mert Jézus testét hordta 
magán. Testvérek, az Istennek terve van 
velünk. Bármennyire is kesergünk sok-
szor, bármennyire is kilátástalan a hely-
zetünk sokszor, van túlsó part, van meg-
oldás, mert Jézus jön, hogy segítsen. 
Csak halljuk meg az Ő üzenetét ma is, 
most is, és mindig: Bízzatok, én vagyok, 
ne féljetek. Ámen!

(Elhangzott 2012. december 2-án. 
Gál László lelkipásztor igehirdetése.) 

Visszajön

Hóból az erdő, ködből a felhő,
hó esik, tél szele fújja...
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!

Száll csuda híre szívből a szívbe,
kétezer év a tanúja:
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!

Angyalok ajkán, emberek hangján
csendül a csillagos ének,
Kétezer éve mennek Elébe
boldogan, kik Neki élnek.

Ott a helyed e drága menetben,
életed KRISZTUSA vár rád.
Hagyd el a gondot, légy vele boldog,
zengje a szíved a hálát!
  Füle Lajos
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A prágai magyar szülők társulása, az Ig-
lice Egylet 2012 szeptemberében volt tíz-
éves. Egy évtizede dolgozunk azon, hogy 
összetartsuk a Prágában és a környé-
kén élő magyar vagy félig magyar kis- és 
nagygyermekes családokat, és a magyar 
ajkú gyermekeknek megfelelő környe-
zetet teremtsünk a nyelv gyakorlásához 
és nyelvtudásuk csiszolásához. Munkánk 
szerteágazó: szervezünk színházi, zenei és 
bábelőadásokat, hétvégi és nyári táborokat, 
irányítjuk a bölcsődés-, az óvodás- és az 
iskoláskorú gyermekek állandó magyar 
nyelvű oktatását. 

Az Iglice Egylet évente pályázik a Prága Főpolgármesteri Hivatal valamint 
a Cseh Köztársaság Oktatási, Ifjúsági és Testnevelési Minisztériuma által 
meghirdetett, a kisebbségi oktatást támogató ösztöndíjra – alkalomadtán a 
Rákóczi illetve a Szülőföld Alapítványtól kérünk támogatást.

Az említett forrásokból nyert támogatás oroszlánrésze jelentős mennyisé-
gű saját befektetést igényel. A nagyjából 60% körüli önrészt nekünk kell 
előteremtenünk szerény tagdíjakból, tandíjakból, magánadományokból. 
Ahhoz, hogy programjainkat igényesebbé, vonzóbbá tudjuk tenni, meg 
kell szólítanunk azokat akik szívükön viselik a határon túli magyarság 
sorsát, jövőjét.

Ha tudja és akarja támogatni a prágai magyar gyermekek oktatását, 
magyarságtudatának megőrzést, kérjük, utaljon szándékának és lehe-
tőségeinek megfelelő összeget a következő számlaszámra:

IBAN: CZ4401000000510660480257, SWIFT: KOMBCZPP

Támogatását hálásan köszönjük!
       Serédi László
           az Iglice Egylet elnöke

Bővebb információért kattintson ide: www.iglice.org
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Az Iglice Egylet és a Prágai Magyar Kulturális Központ 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

karácsonyváró, jótékonysági estjére
2012. december 18-án 17 órától

a Prágai Magyar Kulturális Központ színháztermébe

Idén igyekeztünk nemcsak szép, de praktikus programmal is kedveskedni a 
karácsonyi hajszában megfáradt kedves barátainknak. Nemcsak szívet és lelket 

melengető KARÁCSONYI KONCERT vár az érdeklődőkre a Kobzos Együttes 
előadásában, de ADVENTI KÉZMŰVES VÁSÁR is a Makesz 

(Magyar Kézműves Szakkör) szervezésében, sőt, jó állapotú, használt 
MAGYAR MESEKÖNYVEKET is vásárolhattok potom összegekért! 

A karácsonyi svédasztalról nem is beszélve!

Az est folyamán befolyt összeg az Iglice Egylet bankszámláját gazdagítja majd, 
ezért mindenkit lelkes vásárlásra és adakozásra buzdítunk!

Részletes program:
17 órakor - A KOBZOS EGYÜTTES adventi koncertje 

„Új csillagnak új Királya” címmel. Mese és muzsika a kis Jézus születéséről, 
a Parasztiblia történetei alapján.

18 órától - A koncert után jótékonysági MAKESZ KÉZMŰVES VÁSÁR, 
ahol a szakkör tagjainak munkáiból vásárolhattok: csodaszép, egyedi 

karácsonyfadíszek, szemet gyönyörködtető és praktikus kötött, horgolt, 
foltvarrott és zip-záras műremekek, használati- és ajándéktárgyak.

A vásárral egyidőben használt, MAGYAR NYELVŰ MESEKÖNYVEKET is 
vásárolhattok. A mesekönyvek a Ti adományotokból gyűlnek majd november vé-
gétől az oviban. Itt az idő a karácsony előtti nagytakarításra és szanálásra! Csinál-
jatok helyet az új könyveknek, és hozzátok el a régieket, más még örülni fog neki!

És végül, de nem utolsó sorban NAGYON FINOM SÓS ÉS ÉDES SÜTEMÉ-
NYEK valamint FORRALT BOR és PUNCS gondoskodik majd a karácsonyi 
hangulatról. A jótékonyság jegyében kivételesen ez is pénzért, de nagyon kedvez-
ményesen.

Most csak magatokat, csemetéiteket és adakozó kedveteket hozzátok a többiről 
mi gondoskodunk! A teljes meghívó megtalálható honlapunkon: www.iglice.org
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Adventi istentisztelet, 2012. december 16.
A Mille Domi kórus szolgálata



Gyülekezetünk 
életéből

– Megrendelhető a Kálvi-
nista Szemle és a Református Újság. 
Az érdeklődők kérjük jelentkezzenek 
Dienes Kornéliánál vagy a lelkésznél.
– Az Üzenet szerkesztősége ezúton 
kíván áldott karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendőt minden kedves 
olvasójának.

Vasárnapi
Iskola

December 2.:
(24.) Mária (Lukács 1:26-38; 1:5-25; 
39-80)
Január 6.:
(25.) A király, aki jászolban született 
(Máté 1:18-25; Lukács 2:1-20)
A foglalkozások teljes anyaga megtalál-
ható a www.reformata.cz weboldal „Va-
sárnapi iskola” menüpont alatt.

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: A következő úrvacsorai al-
kalom időpontja egyelőre ismeretlen.
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen.  
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 idő-
pontja ismeretlen. Cím: Radlická 8. 
(„Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet 
helyszíne és időpontja egyelőre isme-
retlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

A karácsonyi, úrvacsorával 
egybekötött istentiszteletre  
karácsony első ünnepén,  
december 25-én kedden  

kerül sor,  
a szokott időpontban,

délután 17.00 órai kezdettel.


