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Kedves Testvéreim!

Egy csütörtöki napon a Malom utca 
(Kassa, Szlovákia – szerk. megj.) ele-
jén találkoztam egy idős asszonytest-
vérünkkel, bibliaórára jött, és ahogy 
lépegettünk együtt a gyülekezeti terem 
felé, megkérdeztem tőle, hogy hogy 
van. Elmondta, hogy ő már nagyon ké-
szül haza, és örül, hogy ott majd nem 

csak Istennel találkozhat, hanem a szü-
leivel is. Egyedül él, nem ment férjhez, 
testvére sincs, a családja tagjai már az 
Úrnál vannak, ő pedig egyedül él. Utol-
sóként az édesanyja halt meg. Évekkel 
ezelőtt, amikor a mama érezte, hogy 
közel a hazaköltözés, nagyon előrelátó 
módon felkészítette a felnőtt gyermekét 
arra a pillanatra, amikor búcsúzni kell, 
és felkészítette arra az időre is, amikor 
emberileg egyedül marad. Beszélt neki 
a halálról, arról, hogy mi várja az em-
bert, hogy ez csupán a földi élet vége, de 
nem jelenti az élet végét. Hogy ez nem 
jelent végleges búcsút, mert a legtelje-
sebb szeretetben találkoznak majd az 

Úrnál. Ezt az asszonytestvért tehát nem 
érte váratlanul az édesanyja távozása, 
nem érte váratlanul a búcsú, sem pedig 
az az új életmód, amelyre be kellett ren-
dezkednie.
Valami hasonló dolgot tesz itt Jézus. A 
tanítványait felkészíti arra, hogy az utol-
só idők nem lesznek könnyűek, a nagy 
megpróbáltatás ideje lesz ez. Nyomorú-
ság lesz a földön, olyan, amilyen a vi-

lág kezdete óta nem volt és nem is lesz. 
Háborúk lesznek. Nemzet nemzet ellen 
és ország ország ellen támad. Többfelé 
lesznek földrengések és éhínség. Hamis 
krisztusok és hamis próféták jelennek 
meg, hogy megtévesszék a választotta-
kat. Szülési fájdalmak ezek, de ezeknek 
meg kell lenniük, mert csak ezek után 
a szülési fájdalmak után jön el az új ég 
és az új föld, csak ezek után jön vissza 
Jézus. 
Nagyon nehéz időszak ez a nyomo-
rúság ideje. Ha az Úr nem rövidítené 
meg ezeket a napokat, nem menekülne 
meg senki sem. Jézus gondoskodó, fél-
tő atyaként figyelmeztet bennünket, és 

„Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, 
a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői 
megrendülnek. És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy 
hatalommal és dicsőséggel; és akkor elküldi az angyalokat, és összegyűj-

ti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig.”
MK 13, 24-27



nem csak figyelmeztet, hanem értelmet 
ad a nyomorúságnak. Azt mondja: Na-
gyon nehéz lesz, de tudd, hogy ezek a 
megpróbáltatások elkerülhetetlenek, 
mert csak miután ezek megvoltak, utána 
jövök vissza. Vigyázz, légy résen, vedd 
észre ezeket a jeleket, és tudd, hogy mit 
jelentenek. Mert ezek ugyan látható, 
észre vehető jelek, mégis nagyon hirte-
len, váratlanul jön majd el a vég. 
Itt érünk a mai Igéhez. A nyomorúság 
időszaka véget ér, és elkezdődik a vég 
időszakának utolsó felvonása: a nap el-
sötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok 
lehullanak az égről és az egek tartóerői 
megrendülnek. Eddig garázdálkodott 
a pusztító utálatosság, most azonban a 
szorongattatás elmúlik, és kozmikus 
katasztrófáról számol be az Ige. Az ég 
erői meginognak és megrendülnek. A 
zsidó apokaliptika, tehát a jövendő dol-
gokkal foglalkozó prófétikus irodalom 
úgy tekintett a napra, a holdra és a csil-
lagokra, hogy ezeket szellemi hatalmak 
irányítják. Az Ember Fia érkezésekor az 
égitestek megrettennek és elhagyják pá-
lyájukat. Pontosan ez következik a nyo-
morúságok után. 
Egy, a logikától nagyon távol álló do-
logra hívja fel az Ige a figyelmet. Ma-
napság ha katasztrófákról hallunk, ösz-
szerezzenünk, rosszul érint minket a 
szenvedés, a pusztulás látványa. Min-
den katasztrófa egy szörnyű dolog, mert 
az életet fenyegeti, az ember életére tör. 
Ebben a katasztrófában azonban a hívők 
a legpozitívabb dolgot láthatják: „Az 
ég beavatkozik a földi nyomorúságba.” 
(Wellhausen) Az ég megrendülése utat 
nyit a mennyből érkező Isten előtt. 

Összeomlik az ég, lehullanak az égi-
testek, elmúlik az első teremtés. Egy új 
korszak, egy új teremtés kezdődik ezzel, 
amelynek szép tündöklő hajnalcsillaga 
Jézus, az Emberfia. Kiragyog a sötét-
ségből és a káoszból. Így az egész vi-
lágmindenségben csupán egyetlen egy 
fényforrás marad, akit az ember követ-
het: a győzedelmes Jézus Krisztus. 
Az Ő hatalmát és dicsőségét minden-
ki, minden egyes ember meglátja. Az 
Emberfia tehát nem csak a választottak, 
hanem mindenki számára és mindenütt 
látható lesz. Az ég felhőin jön el. Ahogy 
azt az Ószövetségből a pusztai vándor-
lás kapcsán tudjuk, a felhő Isten jelenlét-
ének a szimbóluma. Az ég felhőin Jézus 
Krisztus tér vissza, ahogyan megígérte. 
A megérkező Embernek Fia első dolga 
az lesz, hogy egybegyűjti a választot-
takat, akik szét vannak szórva az egész 
világban. A választottak számára tehát 
Krisztus visszajövetele nem katasztró-
fát jelent, hanem egybegyűjtést Őhoz-
zá. Pál apostol ezt így fogalmazza meg: 
„Mert amint felhangzik a riadó hangja, 
a főangyal szava és az Isten harsonája, 
maga az Úr fog alászállani a mennyből, 
és először feltámadnak a Krisztusban el-
hunytak, azután mi, akik élünk, és meg-
maradunk, velük együtt elragadtatunk 
felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, 
és így mindenkor az Úrral leszünk.” 
(1Thessz 4,17)
Ez várja Krisztus gyermekeit. A gono-
szok számára azonban az Emberfia ítélni 
jön. Az ítéletet pedig akkor kapják meg, 
amikor megpillantják őt. Hogy a bíró 
megsemmisítő pillantása mire képes, ar-
ról például egy Biblián kívüli könyvben, 
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az etióp Hénók könyvében ezt olvashat-
juk: „Azon a napon minden király, ha-
talmas és mindenki, aki a földön ural-
kodik, fel fog támadni. Meg fogják látni 
és meg fogják ismerni őt (az Emberfiát), 
aki dicsőségének trónján ül. (...) Arcuk 
szégyenben fog égni, és sötétség borítja 
el őket.” (etióp Hénokh, 62, 3.10)
Egyetlen nagyon fontos üzenetet sze-
retnék kiemelni ezzel az Igével kapcso-
latban, amit szeretném, ha magunkkal 
vinnénk. Jézus figyelmezteti az Övéit, 
figyelmeztet bennünket: Amikor a vi-
lágban a krízisek egymás után jönnek, 
s terhelik meg annak minden részét úgy, 
hogy nincs egy eldugott boldogságszi-
get sem, ahová nem jutna el, akkor aki 
Őbenne hisz, meg fogja érteni, amit lát 
bekövetkezni, s felemeli szemét és meg-
látja, amire Jézus utalt: elközelgett a 
megváltás órája. A hívők életérzése nem 
a kétségbeesés, nem a rettenet, hogy 
mi jön még, milyen borzalmak között 
fog ez a világ elpusztulni, hanem – bár 
a menetrend nincs a kezünkben –, az a 
bizonyosság tölti ki a szívünket, hogy 
a háttérben az események mögött olyan 
Valaki van, Aki ezt a világot megváltot-
ta. Övé lesz az utolsó szó; az igazságos-
ságé, a kegyelemé, a békességé, a szere-
teté – egy szóval Istené. 
A hívő ember nincs kivételezett helyzet-
ben a világ kríziseivel szemben. Bizony, 
azok nagyban és kicsiben áthullámzanak 
rajtunk, de!... nem sodornak el! Minden-
esetre kérnünk kell: az Úr adjon nekünk 
erőt. Imádkoznunk kell – az erő nem mi 
bennünk van, annak a forrása nem mi 
vagyunk. Nem hivatkozhatunk olyanok-
ra, hogy én már olyan hívő vagyok, én 

már olyan megtért vagyok, olyan szelíd 
vagyok, mert én már olyan nagyon tu-
dom a dolgokat… Nem, testvéreim, ez 
ajándék. Isten annak adja, aki kéri. A re-
ménységből fakadó magatartással lehet 
ebben a világban szolgálni, sosem azzal, 
amit csinálunk. Szolgálni azzal lehet, 
amik vagyunk: kétségbe nem eső em-
berek. Ezért figyelmeztet Jézus, hogy ha 
látjuk beteljesedni magunk körül azokat 
a dolgokat, amelyeket az utolsó időkkel 
kapcsolatban mondott, akkor ne rémül-
jünk meg, mert Benne és Általa bizton-
ságunk van. Mi az elmúlhatatlanhoz tar-
tozunk. Minden megváltozhat, az ég és 
a föld elmúlhat, de a mi életünk el van 
rejtve az örök Istenben. 
           Ámen.

(Elhangzott 2009. november 22-én,  
Bodnár Noémi igehirdetését 

a gyülekezet gondnoka olvasta fel.)
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Találkozó 
a nagykövetségen

A múlt hét szerdáján, november 18-án 
gyülekezetünk abban a megtisztelte-
tésben részesült, hogy a prágai magyar 
szervezetek/társulások mellett képvisel-
tethette magát a prágai magyar nagy-
követség rendezvényén, amelyre az 
említett szervezetek mellett öt magyar 
parlamenti képviselő is hivatalos volt.
A találkozót dr. Szőke László, a Magyar 
Köztársaság rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövete nyitotta meg, méltatva 
a Magyarország és Csehország közötti 
egyre élénkebb interparlamentáris kap-
csolatokat, hangsúlyozva a csehországi 
magyarság ügyének előremozdítását, 
annak fontosságát. 
A prágai magyarságot összesen hét 
szervezet/társulás képviselte. A nagy-
követ úr bevezetőjét követően a két 
MSZP-s és három FIDESZ-es képvise-
lőből álló delegációnak sorra mutatko-
zott be (ki rövidebben, ki hosszabban, ki 
még annál is hosszabban) a CsMMSz, a 
Coexistencia-Együttélés Politikai Moz-
galom, a Csehországi Magyar Gazda-
sági Társulat (CsMGT), A Csehországi 
Magyar Orvosok Társasága (CsMOT), 
az Ady Endre Diákkör (AED), a Gör-
gey Artúr Társaság (GAT) és gyüleke-
zetünk, a Prágai Magyar Református 
Missziós Gyülekezet. Rákóczi Anna, a 
CsMMSz elnöke, beszámolójában azt 
emelte ki, hogy a jövőre 20 éves szer-
vezet (amelynek nagyjából 1200 tagja 
van) a csehországi nemzeti kisebbségek 
közül egyedüli tagja a Cseh Parlament 
mellett működő Nemzeti Kisebbségi Ta-

nácsnak. A szintén 20 éves múltra visz-
szatekintő Együttélés Politikai Moz-
galmat képviselő Pálffy Sándor docens 
a mozgalom szervezte legutóbbi konfe-
rencia kapcsán elért sikereket elemezte, 
majd összehasonlította a szórványban 
élő magyar- és a nagyobb koncentráci-
óban élő lengyel kisebbség csehországi 
helyzetét és specifikus problémáit, ki-
hívásait. Ing.Tölgyesi Károly, a 8 éves 
CsMGT elnöke a cseh- és magyaror-
szági vállalkozók együttműködéséről 
számolt be, valamint a Cseh-Magyar 
Gazdasági Kerekasztal szervezéséről. 
A 2006-ban alapult CsMOT-ot képvi-
selő MUDr. Dědinová Mária az éves 
szinten rendezett orvosi szimpóziu-
mokról szólt, amelyek célja a magyar 
orvosi szaknyelvi ismeretek mélyítése. 
A szervezetnek 20-30 aktív tagja van. 
Az AED-et annak frissen megválasz-
tott elnöke, Hostomský Károly és Pathó 
Gábor helyettes képviselte. Ők a prágai 
diákság rendezvényeiről számoltak be. 
A GAT-ot dr. Palágyi István György 
(gyülekezetünk egyik presbitere) mu-
tatta be – elmondva annak nehézségeit, 
érintve Görgey Artúr prágai vegyészi te-
vékenységét. A „bemutatkozások körét” 
gyülekezetünk gondnoka, Dienes Kor-
nélia zárta rövid, de részletes és alapos 
beszámolójával.
A párbeszéd moderálását a későbbiekben 
Dr. Gyurcsík Iván első beosztott vette 
át, bemutatkozásra kérve a parlamenti 
képviselőket. Ivanics Ferenc (1989-ben 
a Páneurópai Piknik egyik főszervezője 
volt) FIDESZ-es képviselő, az európai 
integrációs ügyek bizottságának tagja 
röviden beszámolt az integrációs bizott-
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ság cseh-magyar tevékenységéről. „Van 
mit tanulnunk a csehektől” – mondta, és 
hangsúlyozta, hogy „vannak esélyek, re-
mények – de keresnünk kell egymást”.
Dr. Kontrát Károly szintén jobboldali 
képviselő (a magyar igazolványok rend-
szerének egyik kidolgozója) az ország 
terveiről beszélt, a kisebbségi ügyek 
jövőbeni jobb támogatási lehetőségeiről 
(a FIDESZ kormányrakerülése esetén). 
Elismerte a CsMOT elnökének kijelen-
tését, mely szerint inkább egy erős Ma-
gyarországra – erős háttérre van szüksé-
ge a határon túli kisebbségeknek, mint 
anyagi támogatásokra.
Török Zsolt MSZP-s képviselő, az If-
júsági, szociális és családügyi bizott-

ság tagja (korábban elnöke) Magyaror-
szág javuló esélyeiről, a GDP esésének 
megállásáról és a Bajnai-kormány si-
keres reformprogramjáról számolt be. 
„Vigyék jó hírét az országnak!”, kérte 
a jelenlevőktől. Rába László, kőszegi 
baloldali képviselő megköszönte a he-
lyi szervezetek bemutatkozását, nagyon 
pozitívan értékelte azok működését és 
elmondta, hogy „Magyarországon is 
olyan egyéniségekre lenne szükség, mint 
amilyenekkel Prágában találkozik”. 
Erdős Norbert, Békés város FIDESZ-
es színeit képviselő alpolgármestere a 
csehek Magyarország iránti „jóindulatú 
semlegességéről” számolt be.
A prágai magyar szervezetek és a ma-

A csehországi magyar szervezetek képviselői a magyar nagykövetségen. 



gyarországi parlamenti bizottság közöt-
ti, nagyjából kétórás párbeszéd lassan 
a vége felé közeledett. Kontrát Károly 
kérdésére Palágyi István György egy 
prágai magyar „ernyő-/csúcsszervezet” 
megalapításának lehetőségére világított 
rá. Ing. Derián László, az Együttélés 
másik jelenlevő képviselője azt kérte, 
hogy Magyarország kezelje egységesen 
a Kárpát-medencén belüli és azon kívül 
eső, jelenleg sokszor „mostohatestvér-
ként kezelt” magyar kisebbségi kö-
zösségeket. A képviselők egyike szor-
galmazta, hogy a CsMGT vegye fel a 
kapcsolatot a Magyar Gazdasági Kama-
rával (csodálkozott, hogy ez még eddig 
nem történt meg), végül Rákóczi Anna 
még röviden bemutatta az országban 
működő Nyitnikék és Kőris (Brünn) 
tánccsoportokat és az Iglice egyletet.
Ha a gyülekezettel szemben nem is 
mutatkozott nagyobb érdeklődés, min-
denképpen pozitív jel, hogy a prágai 

reformátussággal is számolnak a helyi 
magyar szervezetek és a nagykövetség. 
Egy újabb lehetőség volt ez arra, hogy 
a gyülekezet megmutassa magát, és a 
kiosztott Üzenet-ek révén hírét vi-
gyék a magyar parlamentbe is. Kellemes 
érzésekkel távoztunk a találkozóról. 

A találkozó színvonalát kissé beárnyé-
kolta a Török Zsolt (MSZP) főiskolai 
„diplomája” kapcsán nem egész két 
nappal később kirobbant botrány. Saj-
nos ilyen a valóság. És ha mélyebben 
belegondolunk kisebbségi helyzetünk-
be, beláthatjuk, hogy ha számíthatunk is 
külső segítségre, támogatásokra – első-
sorban magunknak kell boldogulnunk, 
magunknak kell úgy szerveződnünk, 
hogy megmaradjunk és növekedjünk – 
ez minden prágai, csehországi magyar 
szervezet/társulás közös, nagy problé-
mája, feladata.

– paulus –
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Kötőjeles történet 

Játékboltban
A szülők, munkából hazafelé rohanva, 
beesnek a játékboltba. Egymás szavába 
vágva kérik az eladó tanácsát:
– Tudja, egész nap dolgozunk. 
– A gyereknek születésnapja lesz... 
– ... és valamilyen értelmes játékot ke-
resünk neki.
– Aminek örül... 
– és sokáig elvan.

– Olyasmire gondoltunk, 
ami... 
– elfeledteti vele az egye-
düllétet napközben... 
A megértő eladó rájuk 
mosolygott:
– Nagyon sajnálom, de boltunkban szü-
lőket sajnos nem árusítunk... 

H.Hamdorf-Ruddies nyomán

(Dr. Hézser Gábor Kötőjeles történetek 
c. válogatáskötetéből)
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CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI MAGYAROK SZÖVETSÉGE 

Kedves Barátaink!

Szeretettel meghívjuk Önöket, 
családjukat, barátaikat és ismerőseiket

a 2009. december 5-én, szombaton
15.00 órakor kezdődő

Karolj át, végtelen idő
adventi és karácsonyváró délutánunkra

Vendégváró kínálatunk

A magyar nevek varázslatos világa
Dr. Vörös Ferenc főiskolai tanár

Szombathely

Karácsonyi szokások
a magyar néphagyományban

Gecsei Edit művelődéstörténész
Csorna

Karolj át, végtelen idő
Ganzerné Gogola Margit festő, író, költő

válogatott alkotásainak a bemutatása

Pásztorok, pásztorok, örvendezve...
MILLE DO(re)MI kórus

Prága

Karácsonyi ajándékul nyújtja át Čanda Béla
a “Karolj át, végtelen idő” című

katalógust

A karácsonyi hangulatot
házi finomságokkal tesszük emlékezetesebbé
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kápolnájában,  vagy egyéb megegyezés 
szerinti helyen.          (korus@refnet.cz)

Gyülekezetünk életéből

– Felhívjuk kedves Ol-
vasóink figyelmét, hogy 
ismét megrendelhető a 
Szeretetnaptár – 4€, 
Kálvinista Szemle (an-
nak szlovák nyelvű meg-

felelője, a Kalvínske Hlasy) – 4,20€, és 
a Református Újság – 4,40€. A rendelé-
seket december 5-ig lehet leadni gyüle-
kezetünk gondnokának. Az előfizetése-
ket kérjük, ha mód van rá, a feltüntetett 
pénznemben fizetni. Köszönjük. 

ADVENTI 
ISTENTISZTELETI REND

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy 
a második adventi 

úrvacsorás istentisztelet, 
december 6-án, 

rendhagyó módon 
Pilzenben lesz megtartva, 

az ott élő magyar testvérekkel közö-
sen. Az istentisztelet délután 14.00-

kor kezdődik. 
Gyülekező a prágai főpályaud-
varon, a vonat 11.06-kor indul 
Pilzenbe. Aki autóval szándékozik 
utazni, az istentisztelet helyszínét il-
letően Dienes Kornélia gondnoknál 

érdeklődhet.

Advent harmadik vasárnapján, 
december 13-án, 15.00 órától 

gyülekezetünk vezetősége 
az istentiszteletet követően

szeretetvendégséget szervez,
 

melyre szeretettel hívja és várja 
gyülekezetünk tagjait, hetilapunk 
olvasóit, családjukkal, barátaikkal, 

ismerőseikkel együtt. 

A negyedik adventi istentisztelet 
december 20-án szokott időben 

16.00 órától lesz megtartva. 


