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Szeretett testvéreim 
az Úr Jézus Krisztusban!

Gondolom, a bibliaolvasók jobban örül-
nek a kegyelem szavainak, a vigasztaló 
vagy jót ígérő Igéknek, mint az ítéletes 
részeknek. Magamról is elárulom, hogy 
amíg az először említett Igefajtát szinte 
magamba szívom, kétszer is elolvasom, 
addig a fenyegető, ítélő szavakat abban a 
kísértésben olvasom, hogy jó lenne eze-

ket valahogyan elnyomni vagy másként 
magyarázni, anélkül, hogy túlságosan 
érintsenek engem. Szívesebben prédi-
káltam a szeretetről, a kegyelemről, míg 
az évek folyamán rá nem jöttem, hogy 
az isteni ítélet sokrétű kérdés, amely 
mögött és amelynek az elején mindig a 
szeretet áll.

I. AZ ŐSZINTE, EGYENES JÉZUS
Sokáig tartott, míg felfedeztem magam-
ban, hogy nem szabad összekeverni e két 
fogalmat: az ítélő- és az elítélő szavakat. 
Amíg az előzővel gyakran, bár nem szí-
vesen találkozunk, addig a másikat Isten 

sohasem használja ellenünk, egészen az 
utolsó napig. Ez fontos. Maga a görög 
szó, hogy ítélni (krinei), nem azt jelenti, 
hogy valami olyan kijelentést mondani 
ki a másikról, amelynek súlyos, döntő, 
vagy végleges következményei vannak. 
A tulajdonképpeni értelme ez: egy vá-
lasztópontra jutni, aholis dönteni kell 
két véglet között: jobbra vagy balra. 
Lelki vagy morális értelemben: tisztázni 
mi a jó, mi a rossz. Ítélni tehát végered-

ményben azt jelenti, hogy rendbe tenni 
dolgainkat, vagy igyekezni jóvá tenni 
mások dolgát, jól választva a helyes és 
a helytelen között. Így már valóban meg 
lehet az Isten ítélete mögött a szeretetet, 
az irántunk való érdeklődést látni.
Éppen ezért azzal szeretném kezdeni, 
hogy legyünk hálásak azért, hogy Jézus 
őszinte, egyenes, és meg tudja nekünk 
mondani a szemünkbe a megítélő igaz-
ságot. Az embereknek nagy fájó pontja 
az, hogy többnyire körül vannak véve 
olyanokkal, akik velük szemben nem 
egyenesek, nem őszinték, vagy túl gyá-
vák ahhoz, hogy őszinték legyenek. Há-

Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, 
hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd 

nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te 
nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor 
kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!   

Mt. 7,21-23



látlan szolgálat szembe mondani a dol-
gokat. Még a legkiválóbbak között sem 
ismerek egyetlen egy embert sem, aki 
azonnal örülne az ilyennek. A felhábo-
rodás első tünetét a hallott kellemetlen 
ítélet után nem tudjuk letagadni. Minden 
kritikát ugyanis (figyeljük meg, hogy a 
kritika szó az említett krinei – ítélni szó-
ból származik) felnagyítunk, és valahol 
személyes kudarcként és megalázásként 
élünk meg, amit elég nehéz feldolgozni. 
De mi van akkor, ha nem lesznek egye-
nes emberek: elburjánzik a képmutatás, 
az értékek és a vélemények káoszába 
kerülünk, emiatt hízelgő hamis képet 
alkotunk magunkról és életirányunk-
ról. Ettől véd Jézusnak a sokszor nyers 
egyenessége. Más népvezetővel, politi-
kussal ellentétben, akik hízelgő, tetsze-
tős populizmussal vagy demagógiával 
maguknak akarnak megnyerni minket, 
míg Jézus Isten számára és az igazság 
számára, nem utolsó sorban pedig az 
Igében hangsúlyozott mennyek országa 
számára akar megnyerni. Ugyanerre a 
másokat féltő egyenességre tanít minket 
is. Jóllehet nem tetszetős, végeredmény-
ben és hosszútávon azonban nagyon ke-
resett tulajdonság, mert biztonságban 
érezzük magunkat, ha mindig tudjuk az 
igazságot.

II. AZ IGAZ KERESZTYÉNSÉG
Eddig arról volt szó, hogy mi az igaz 
beszéd és jellem. Továbbhaladva az Igé-
ben esik néhány szó arról, mi az igaz ke-
resztyénség. Jézusnak arra a kijelentésé-
re gondolok, amikor ezt mondja: „Nem 
mindenki, aki azt mondja nekem Uram, 
Uram, megy be a mennyek országába“. 

Súlyos kérdés. Félelmetes, mennyire 
nagy tévedésben élhetünk. Félemetes, 
mennyire különbözhet Istennek rólunk 
való véleménye a miénktől. Félelmetes 
belegondolni, hányszor fogott el az ön-
elégedettség érzése, miután valakinek, 
valakin segítettünk, ha valaki elisme-
rően nyilatkozott jellemünkről, ha oly-
kor jót tettünk, önzetlenül – gondoltuk 
mi – megtagadtuk magunkat mások 
érdekében. Sajnos az emberek elisme-
rése még nem jelenti azt, hogy minden 
rendben van. Nagyon elgondolkodtató 
az Igében megszólított emberek reak-
ciója: először is a nagy meghökkenés 
a  megrázó felismerés miatt, hogy ön-
becsapásban éltek. Másodszor pedig 
megint egy emberi természetes reakció 
az ítéletre: a felháborodás után hivatko-
zás a magunk érdemeire, hogy igazoljuk 
magunkat: „nemde ördögöket űztünk-e 
ki? Nem a te nevedben prófétáltunk-e? 
Nem tettünk-e csodákat?“ Prózaibb 
változatban: nem jártunk-e rendsze-
resen templomba? Nem vagyunk-e jó 
szülők, alkalmazottak, gyerekek, bará-
tok? Vajon nem segítjük-e a betegeket, 
a rászorulókat? Nem szoktuk-e vigasz-
talni az embereket, nem fáradozunk-e 
eleget a családért? Az ember úgy sze-
retné hallani, hogy: dehogy nem, így 
igaz. De Jézus azt mondja: „távozzatok 
tőlem“. Elgondolkodtató Jézusnak ez a 
leleplezése. Nem elég Úrnak vallani őt. 
Nem elég prófétálni, ördögöket űzni, 
csodákat tenni. E három jelenséget ne-
vezi meg Jézus, amely miatt az embe-
rek nagy vallási autoritásnak vélik az 
ilyennel szolgálókat. Hisz ez tagadha-
tatlan jele annak, hogy Istenhez köze-
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lebb vannak. Jézus azonban keményen 
kiábrándít. Akit magasra értékelnénk, Ő 
azt gonosztevőnek nevezi. Akiket Isten 
közelében élőnek vélnénk – vigyázat, ez 
a magunk személyére is vonatkozhat –, 
azokat Jézus a „távozzatok“ szóval kül-
di vissza oda, ahol eddig voltak: Istentől 
való távolságukba. A távozzatok szó, a 
„hypage“ ugyanaz a kifejezés, amellyel 
a Sátánnak válaszol, aki Péter aposto-
lon (!) keresztül kísértette Őt. Amíg az 
ember mondja: „a Te nevedben“, Jézus 
visszavág: „sohasem ismertelek“. Ez a 
rész tehát főleg a tragikus önbecsapásra 
figyelmeztet.

III. AMA NAP
Harmadik pontként a következő kifeje-
zésnél álljunk meg: „Ama napon“. Ez a 
kifejezés, valamint az egész igeszakasz-
nak a kicsengése arra enged következ-
tetni, hogy a keresztyén gondolkodás a 
jövőre koncentrál, mint a legfontosabb 
pontra, amely felé jelentéktelen életünk 
halad. Minden, ami fontos, csak majd 
egyszer, Jézus eljövetelekor dől el és 
kap végső formát, rendeltetést. Ez a 
fajta gondolkodás a hellén gondolatvi-
lágnak az öröksége, a középkor pedig 
továbbtáplálta. A bibliamagyarázatban 
azonban nem szabad figyelmen kívül 
hagyni annak a kornak a gondolkodás-
módját, amelyben Jézus szavait értel-
mezték – mert Jézus szavait a Bibliába 
emberek jegyezték fel tanúbizonyság-
ként úgy, ahogyan ők megértették. Ezért 
találkozunk benne gondolateltérésekkel 
és nehezen magyarázható, félreérthető 
üzenetekkel. Ezért fontos megjegyezni, 
hogy nehéz eldönteni, hogy maga Jézus 

mennyire volt héber gondolkodású, és 
mennyire határozta meg az akkori hel-
lénizmus a megfogalmazásait. Ez azért 
fontos, hogy világos legyen, Ő mit ér-
tett az „ama nap“ alatt. Személy szerint 
afelé hajlok, hogy mint rabbira, az ha-
tott rá, amiben nevelkedett: az ortodox 
zsidó hagyomány, amely az ószövet-
ségre és az ószövetségi gondolkodásra 
épít. Aszerint az idő nem lineáris, azaz 
egy jövőbeli ponthoz haladó, hanem 
spirális: a történelem ismétlődik, és 
nem a múlt-jelen-jövő a fontos, hanem 
az események. Egy bizonyos esemény 
(pl. Az Egyiptomból való szabadulás, a 
templom lerombolása, az éhínség, a ki-
rályok trónralépése, a Messiás születése 
stb.) továbblöki a történést a spirálon 
egy fokkal feljebb, különben minden 
egy és ugyanaz. Ezért a héber nyelvtan 
nem is ismeri a jelen-múlt-jövő időt, 
hanem csak módokat, amelyek kifeje-
zik a kiváltó okot és a következményt. 
A görög keresztyén gondolkodás tehát 
a jövőre koncentrál, a héber a jelenre. 
Az itteni életre. Ezért a héber felfogás-
ba belefér, hogy az „ama nap“ tulaj-
donképpen akármelyik nap lehet a mi 
életünkben, amely döntő eseményként 
érkezik – mélypont, betegség, ráeszmé-
lés, balszerencse, reménytelenség stb. 
Az ítélet ugyanis minden olyan nehéz 
pillanat, amikor konfrontálva vagyunk 
Istennel. Életünkben vannak időszakok, 
amelyekből többször meg kell térnünk, 
jó útra fordulnunk. Sosem tudjuk, mi-
kor következhet be a rádöbbenés: amit 
élek, bizony nem keresztyénség. Erre fi-
gyelmeztetnek az ítéletnapok, az „ama 
napok“, amikor lejátszódik minden, 
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amiről beszél az Ige: egyenes őszinte 
kritika, felháborodásunk, szemrehányá-
sunk, Jézus kiábrándító elutasítása, fel-
hívás Isten akaratának a cselekvésére. 
Mindez nem azt jelenti, hogy nem lesz 
végső ítélet, hanem azt, hogy jelen éle-
tünk során is helye van több ilyen fordu-
latnak, mert azok nélkülözhetetlenek az 
ember lelki éréséhez.

IV. ATYÁM AKARATA
Mi tehát az igaz keresztyénség? Jézus 
mondja: „aki az én Atyám akaratát cse-
lekszi“. Vajon nem ezt hitték azok, akik 
prófétáltak és csodákat tettek? Vajon 
nem ezt hiszik azok, akik olvassák a 
Bibliát és igyekeznek a morális kódexet 
betartani? Az Atya akaratát könnyű kife-
jezni, nehéz megtenni. Kifejezéséhez két 
bibliai sor elég: „Szeresd az Urat teljes 
szívedből, elmédből, erődből, lelkedből 
és felebarátodat mint magadat.“ Nehéz 
azért, mert nem az ember műveltségét, 
és erkölcsi igyekezetét kívánja, hanem 
teljes belső átprogramozását. A kulcs-
szó a sokszor ragozott szeretetet. Ha ez 
az egyedüli indulatunk, akkor nem ron-
tunk el semmit. „Senkinek se tartozza-
tok semmivel, csak azzal, hogy egymást 
szeressétek; mert aki a másikat szereti, 
betöltötte a törvényt.“ Mert azt, hogy ne 
paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, 
és minden más parancsolatot ez az Ige 
foglalja össze: „Szeresd felebarátodat, 
mint magadat.” A szeretet nem tesz 
rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát 
a törvény betöltése. Ahogy a Róm 13:8-
10-ben olvashatjuk is, a törvény betelje-
sítését, Isten akaratának teljesítését és a 
szeretetet legjobban Jézus személyében 

látjuk. Tegyük egymás mellé két kijelen-
tését: Az egyik a getsemánéi lelkiharca 
alatt hangzik el: „Nem az én akaratom, 
hanem a Tied legyen“. Nem sokkal előt-
te pedig kijelentette: „Senkiben nincs 
nagyobb szeretet annál, ha valaki életét 
adja barátaiért. Ti barátaim vagytok.“ 
Jézus ezzel a keresztet vállaló szere-
tettel beteljesítette Isten akaratát. Ez 
nem azt jelenti, hogy mindnyájan már-
tírhalált szenvedjünk, hanem sajátítsuk 
el ennek a szeretetnek az erejét. Olyan 
erőt, amely képes mindent felvállalni a 
másikért. Olyan szeretetet, amilyenről 
az I.Kor. 13-ban olvashatunk.

Utolsó gondolatként csak annyit: vi-
lágszerte a gazdasági válság fogalmát 
halljuk naponta emlegetni. Bekövetke-
zett a pillanat, amikor az emberek már a 
kedvenc értékekben, a pénzben és jólét-
ben,– mint biztonságot nyújtó cikkben – 
kételkednek. Szükség van az igaz érték-
kel való feltöltődésre. Ahogyan a világ 
az anyagi értékekben csalódott, ugyan-
úgy csalódott valamikor az egyházban 
is. Pontosan azért, mert az egyház az 
„Uram Uram“-ra fektette a hangsúlyt, 
nem az Isten akaratára, a szeretetre. Ez 
pedig az egyedüli dolog, amivel az egy-
ház visszanyerhetné az elveszett jóhírét 
és a bizalmat. Kövessük hát ebben Jé-
zust, nemcsak magunk miatt, hanem 
azért, hogy tudjunk, mint a világ sója és 
világossága, gyógyulást és fényt hozni a 
megüresedett szívekbe.
   Ámen

(Elhangzott 2009. január 18-án, 
Šindelář Alena szolgálatában)
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Gyülekezeti beszámoló 

Kedves olvasó! Ígéretünkhöz híven 
a következő oldalakon összefoglaljuk 
gyülekezetünk elmúlt évét. Az össze-
foglalót Bodnár Noémi segédlelkész 

készítette. A gyülekezet pénzügyi 
beszámolóját, melyet Dienes Kornélia, 
a gyülekezet gondnoka állított össze, 

nem közöljük le lapunkban – 
ez az istentiszteleti alkalom után megte-

kinthető.

Istennek hála, a 2008-as év során a Prá-
gai Református Missziós Gyülekezet 
életében sok változás történt. Az elmúlt 
egy év alatt a gyülekezet vezetősége 
arra törekedett, hogy láthatóvá tegye 
a gyülekezetet mind belföldön, mind 
külföldön. Nagy segítséget jelentett eb-
ben az Üzenet, a gyülekezet hetilapja. 
2007. decemberében a presbitérium több 
tagja azzal a kéréssel keresett meg, nem 
lehetne-e heti rendszerességgel kinyom-
tatni a prédikációkat, mert a gyülekezet-
ből többen szeretnék otthon is olvasni 
Isten Igéjét és annak magyarázatát. Így 
született meg a gyülekezeti lap ötlete. 
Februártól kezdődően heti rendsze-
rességgel jelenik meg az „Üzenet”, 
amely az előző heti prédikáción kívül 
az aktualitásokat is tartalmazza, ezen 
kívül időnként a gyülekezeti tagokkal 
készült ismerkedő riportok is megjelen-
nek az újságban. Sikerként könyvelhető 
el az is, hogy felkérésre hazai és külföldi 
lelkészektől teológiai cikkeket és bibli-
ai témájú verseket is kapunk és ezeket 
is megjelentethetjük. Mivel az újságot 
internetes úton is terjesztjük, így a 

prágai és a brünni magyarságon kí-
vül a gyülekezeti lap eljut Szlovákiá-
ba, Magyarországra, Erdélybe és Né-
metországba is. Hálásak vagyunk azért 
a lehetőségért, hogy gyülekezetünkről 
szóló cikkek jelentek meg a Kálvi-
nista Szemlében, Szeretetnaptárban, 
a Haragszóban és a Reformátusok 
Lapjában.
Az újság mellett a gyülekezet Mille 
Do(re)Mi kórusa volt az, amely által 
sikerült a figyelmet ráirányítani a gyü-
lekezetre – főleg a prágai magyarságét. 
Második alkalommal énekelhettünk a 
prágai magyarság március 15-i ünnep-
ségén. 
Április 8-án pedig a kórus több mint 
egy órás koncerttel–zenés áhítattal 
szolgált a Prágai Magyar Kulturális 
Központban. Az eseményen részt vet-
tek többek között a magyar nagykövet-
ség munkatársai, de teológiai professzo-
rok is. A koncert óta a prágai magyarság 
vezetői különleges figyelmet szentelnek 
a gyülekezet életének, közülük többen 
is hetente megkapják e-mail-ben gyü-
lekezeti lapunkat. Hogy a gyülekezettel 
számolnak, azt az a tény is alátámasztja, 
hogy a prágai Magyar nagykövetség ál-
tal szervezett rendezvényeken a gyüle-
kezet gondnokasszonyával két alkalom-
mal is képviselhettük a gyülekezetet. 
Augusztusban a gyülekezet több tagja 
részt vett a Tahi Egyházzenei Héten, 
november 8-án pedig az utótalálkozón 
Budapesten. 
A Tahiban résztvevők meghívták a hét 
egyik előadóját, Berkesi Tanár urat és 
a debreceni Kántus kamarakórusát egy 
prágai koncertre. A koncert megszer-
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vezése óriási feladat volt a gyülekezet 
számára. Szükség volt a gyülekezeti ta-
gok összefogására és áldozatkészségére, 
hiszen 18 embert elszállását megoldani 
egy ilyen pici gyülekezet számára nem 
volt egyszerű feladat. Minden fáradt-
ságot megért azonban a Kántus kon-
certje, melyre november 15-én került 
sor. Nagy megtiszteltetés volt a prágai 
kórus számára, hogy néhány ének ere-
jéig együtt énekelhettünk a méltán híres 
debreceni Kántussal. Kórusunk meghí-
vást kapott Debrecenbe – reménység 
szerint sikerül megfelelően felkészülnie 
a Kárpát-medencei Református Egyhá-
zak ünnepélyes egyesülése alkalmából 
május 22-én tartandó alkalomra, me-
lyen több határon túli kórussal együtt 
szolgálhat.
A Kántus látogatásának záróprogram-
jaként megkoszorúztuk a libiši temető-
ben eltemetett magyar lelkészek sírjait. 
A prágai gyülekezet feladatának tekinti, 
hogy évente legalább egy istentisztele-

tet tartson abban 
a templomban, 
ahol Végh János 
éveken keresztül 
szolgált. 
Egyházunk elöljá-
róit is több alka-
lommal üdvözöl-
hettük Prágában. 
Április végén Ft. 
Dr. Erdélyi Géza 
leköszönő püspök 

látogatta meg gyülekezetünket, majd 
novemberben Ft. Fazekas László leen-
dő püspök és Nt. Géresi Róbert leendő 
püspökhelyettes. A gyülekezet vezető-
ségével próbálták megoldani a gyüleke-
zet különböző problémáit. A gyülekezet 
mindenkori lelkészének/segédlelkész-
ének lakhatása ugyan megoldódni lát-
szik, de a gyülekezet jogi státuszának 
megítélésében még sajnos nem történt 
előrelépés. Reménykedünk, hogy a kö-
vetkező zsinati ciklus pontjai között ez 
is szerepelni fog. 
Advent 2. vasárnapján a gyülekezet 
Pilzenben tartott istentiszteletet. Ez 
volt az első magyar református isten-
tisztelet Pilzenben, de a résztvevők nem 
csak református vallásúak voltak. A 
gyülekezet tervei között többek kö-
zött az szerepel, hogy évente néhány 
istentiszteletet a pilzeni testvérekkel 
együtt tartunk. 
Lassan hagyomány az adventi szeretet-
vendégség, amelyet advent 3. vasár-

A Kántussal 
Libišben, 
2008. novembere 
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napján szoktuk megtartani. 
A vasárnapi istentiszteleteken átlag-
ban 20-30 lélek vesz részt. Az elmúlt 
évek során a gyülekezet összetétele 
megváltozott, a diákokból stabil gyü-
lekezeti tagok váltak. Bizakodásra ad 
okot az, hogy folyamatosan jönnek és 
születnek új tagok. A presbitérium ál-
tal 2008. június 8-29. között készített 
felmérés (ilyen terjedelmű felmérésre 
először került sor a gyülekezet életében) 
alapján a gyülekezet nagyjából 12%-a 
diák, 67%-a dolgozó és 21%-a nyugdí-
jas. A presbitérium szándéka az, hogy 
ilyen aktuális kérdéseket összefoglaló 
felmérés minden éven készüljön. Fon-
tos, hogy a gyülekezeti tagok közösen 
alakítsanak ki véleményt arról, hogy a 
gyülekezet számára mi a legjobb és leg-
megfelelőbb út. 
Egy kis statisztika: Az elmúlt évben 
49 alkalommal volt istentisztelet va-
sárnap, ebből 7 alkalommal nem a se-
gédlelkész prédikált. 47 alkalommal a 
gyülekezeti teremben találkoztunk, 1 
alkalommal a temp-
lomban, 1 alkalom-
mal pedig Pilzenben 
a Csehtestvér Egyház 
templomában. A 2008-
as évben 5 alkalom-
mal szolgáltattuk ki a 
keresztség sákramen-
tumát gyermeknek, 2 
leánynak és 3 fiúnak, 1 
alkalommal pedig fel-

nőttnek, aki meg is konfirmált. A gyüle-
kezetben az elmúlt évben temetés nem 
volt, házaspár nem kérte házasságuk 
megáldását. A kegyelem asztalához a 
gyülekezet 6 alkalommal járulhatott. 
Ha nem is rendszeresen, az istentiszte-
letet követően bibliaórák is voltak. A 
gyülekezet énekkara a Protestáns teo-
lógiai fakultás kápolnájában, vagy az 
AMU kollégiumának gyakorlótermé-
ben találkozott szerdánként.
Közeli és távlati tervek: További elő-
relépést jelentene, ha a gyülekezet el 
tudná indítani az istentisztelettel párhu-
zamosan a gyermekmegőrzést, majd 
pedig a vasárnapi iskolát. 
Missziós gyülekezetként cél egy orszá-
gos szintű missziós munka beindítása. 
Tervben van a jobb testvérgyülekezti 
kapcsolatok kiépítése szlovákiai, ma-
gyarországi és más külföldi gyülekeze-
tekkel.
Adja Isten, hogy a gyülekezet munkája 
a 2009-es évben is ilyen áldott legyen. 
Mindenért egyedül Istené a dicsőség!

Ft. Dr. Erdélyi 
Géza látogatása,

2008. áprilisa 
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Gyülekezeti
Alkalmak
Istentiszteletek: 
Vasárnaponként 16.00-tól a gyülekezet 
Klimentská utcai gyülekezeti termében 
(Klimentská 18, Prága 1) vagy az „U 
Klimenta” templomban.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően, 
kb. 17.00-tól. 
Énekkari próbák: Szerda esténként 
18.00-tól, a Teológia (Černá 9, Prága 1) 
kápolnájában,  vagy egyéb megegyezés 
szerinti helyen.    (korus@refnet.cz)

A gyülekezet életéből

– Az Üzenet aktuá-
lis számában megjelent 
2008-as beszámoló és 
pénzügyi beszámoló a 
következő (február 1.) 
istentiszteleti alkalom 

során kerül ismertetésre. 
– Még mindig kapható a SzRKE által 
kiadott 2009-es Bibliaolvasó kalauz. A 
Kalauz az istentisztelet után a helyszí-
nen megvásárolható, ára 2 € / 55 Kč.
– Kérjük gyülekezetünk tagjait,  ameny-
nyiben a gyülekezet életével kapcso-
latos régebbi fényképekkel, kiadvá-
nyokkal rendelkezik, ossza meg ezeket 
az Üzenet szerkesztőségével.  A szer-
kesztőség többnyelvű rövid ismerte-
tőanyagot szeretne összeállítani gyü-
lekezetünkről, amely nagy segítségként 

szolgálhat a csehországi magyarság hí-
vogatásában és a misszionálásban.

Witz
A pap és a buszsofőr 
egyszerre kopogtat-
nak a Mennyország 
kapuján. Kijön Szent 
Péter, majd beengedi 
a buszsofőrt. A pap fölháborodik:
– És én? Engem, aki egész életemben 
Isten szavát hirdettem, nem engedsz be? 
Hogy lehet ez?
– Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, 
mindenki aludt, bezzeg amíg a buszsofőr 
vezetett, addig mindenki imádkozott.

Kérés

Szeretettel kérjük az Üzenet 
olvasóit, segítsenek a 2009-es

Gyereknaptár terjesztésében. A 
naptárat, amely nem csak gyere-
kek számára értékes olvasnivalót 

tartalmaz, a kassai székhelyű
Fénysugár Polgári Társulás adja 
ki. Az idei naptár Kálvin János

megtérését írja le és a www.
fenysugar.sk weboldalon tekint-
hető meg (nagyobb tétel esetében 
itt is rendelhető meg). Segítsen 
abban, hogy a naptár minél több 
helyre (gyülekezetbe) eljuthasson. 
A kiadvány ára 1,5 € / 42,- Kč / 

450,- Ft.


