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Egymás terhét hordozzátok, 
és úgy töltsétek be 

a Krisztus törvényét.
Gal 6,2

Ez a törvény Isten szeretetének a tör-
vénye. A másokért való élésnek a tör-
vénye. A kereszt alatt mondják: „Má-
sokat megmentett, magát nem tudja 
megmenteni.” (Mt 27,42) Nem tudja! 
Élete fölött ott volt a szeretet törvénye:  
másokért meghalni. Először így ol-
vastam magamnak az Igét: más terhét 
hordozzátok. Jézus mások terhét hor-
dozta. Ő az egyetlen, akinek nem volt 
saját terhe.

Amíg terheid le nem teszed Jézus  
keresztje alatt, nem veheted fel a másik 
ember terhét. 
Nem szolgálhatsz addig az Úrnak, 
amíg szíved, lelked tele van saját ter-
heiddel. Jézus, bűneink terhének a nagy 
hordozója, eléd tartja most a vállát, és 
kéri, hogy nyugodtan vesd reá életed-
nek, körülményeidnek minden terhét.  
Az Úr olyan embereket vár, akik sza-
badon, vidáman, boldogan mennek 
Hozzá, akiknek mind a két kezük 

üres és alig várják, hogy mások terhét 
fölvehessék. Az Úr csak akkor küldhet, 
ha letetted sajátodat, hogy felvehesd az 
Övét, hogy felvehesd az Ige terhét. 
Az az Ige terhe, amikor már szoron-
gatja szívedet a mások veszedelme. 
Így mondja Mózes: az egész nép terhét 
hordozzam egymagam? Lehet, hogy te 
is mondod: az egész család terhét hor-
dozzam, a gyülekezet terhét hordoz-
zam? Jézus mondja: „Vegyétek föl 

magatokra az én igámat, és tanuljátok 
meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos 
szívű vagyok: és nyugalmat találtok a 
ti lelketeknek.” (Mt 11,29). Abban a pil-
lanatban, ahogy leteszed a tiedet, Vele 
minden könnyű lesz. 
Nem leszel fáradt. A Jelenések köny-
ve mondja: „Terhet viseltél... és az én 
nevemért fáradoztál, és nem fáradtál 
el.” (Jel 2,3).                                         

(Forrás: Napi IGE
http://refnet.newlights.info)



IMAóra
Gyülekezetünkért

Szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

„Mert ahol ketten 
vagy hárman összegyűlnek 

az én nevemben: 
ott vagyok közöttük.” 

    Mt 18,20
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Búcsúztató...

Bár nem vasárnapi istentiszteleti  
alkalom volt és nem is voltunk sokan, 
a gyerekek zsivajának köszönhetően 
az elmúlt szombat este mégis teljesen 
megtelt gyülekezeti termünk. Gyüle-
kezetünk és az időközben sajnos kiöre-
gedett (és sajnos megszűnt) „IFI” oszlo-
pos tagjait, Majláthékat búcsúztattuk, 
akik úgy döntöttek visszaköltöznek 
szülővárosukba, Kassára. 
Marián 2003 őszétől dolgozik Prágában 
– Denisza egy évvel később érkezett. 

2006-ban házasodtak össze,  második 
gyermekük pár hónapja született.
Bár ezt már szombaton személyesen 
megtettük, ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Nektek – kedves Deni és 
Marián – prágai szolgálatotokat.  
Köszönjük, hogy mindig lehetett Ve-
letek számolni, mindenhova „odatet-
tétek” magatokat, és bármi is volt, 
mindig megkérdeztétek, hogy segít-
hettek.
Isten vigyázzon Rátok és áldja meg 
Kassán kezdett új életeteket!

-paulus-

„Áldjon meg téged az Úr, 
és őrizzen meg téged! 

Ragyogtassa rád orcáját 
az Úr, és könyörüljön 

rajtad! 

Fordítsa feléd orcáját 
az Úr, és adjon neked 

békességet!” 

4Móz 6,24-27
Búcsúszó (Nelli) és kis prágai 
emléktárgyak átadása

Együtt a régi „IFI” maradéka...
Isten áldjon Benneteket!  

IFI
híradó

Kár, hogy ezt a szimbólumot 
már évek óta nem használtuk 

hetilapunkban...



Gyülekezetünk
életéből

– A gondnok- és presbiter-
választás időpontját a gyü-
lekezet létszámában megfogyatkozott 
vezetősége lapzártáig nem tűzte ki, de 
vasárnap (január 15.) az istentisztelet 
után megbeszélést tart.
– A gyülekezet (Dienes Kornélia –tiszt-
ségéről december 18-án lemondott 
gondnok– által elkészített) 2011-es évi 
gazdasági elszámolása a gyülekezet 
lelkészétől kérhető el.
– Kedves Olvasó, kérünk, csatlakozz a 
szerda esti imaórához – kérjük együtt 
Urunkat bölcsességért, alázatért, út-
mutatásért, egymás iránti szeretetért.
(lásd a 2. oldalt)!

Baba-hír
Január 10-én megszü-
letett Kollár Dániel, a 
Kollár házaspár máso-
dik gyermeke. Életére 
Isten áldását kérjük!

Vasárnapi Iskola

Az aktuális és következő foglalkozások 
témái a következők:
Január 15:
(7.) Jákób története I. (1Mózes 27-33)
Január 22:
(8.) Jákób története II. (1Mózes 27-33)
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Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására bármilyen segítséget örömmel elfogadunk.
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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, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre 
február 22-én 17.30 órai kezdettel ke-
rül sor. Cím: Radlická 8. („Krokodilos 
ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz


