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Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, 
bűnösök útján meg nem áll, és a csúfolódók székében nem ül, 

hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, 
és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.

 Zsolt 1,12

A boldog ember útja: Jézus. 
„Én vagyok az út!” – Jézus az egyetlen 
út, amelyen elérhetsz mindent, amire 
szükséged van. Más úton ne járj! Min-
den más út a gonoszok útja, a hazugság 
útja, a csalások útja. Vajon számodra 
is valóban Jézus az út? Rajta keresztül 
kapsz mindent? 
„És csúfolódók székében nem ül.” Ez 
a legveszélyesebb. Megállni valahol, de 
gonosz helyen leülni?! 

Nehéz fölkelni, ha egyszer az ember 
leült. Sokszor van beszédemben csúfo-
lódás. Éle van a szellemeskedésnek – 
valakinek tetszik, de valakinek fáj. Eb-
ben a székben senki nem lehet boldog. 
Megszólal a lelkiismeret hangja: „csak 
ezt ne mondtam volna!” Az ember sok-
szor rájön, mennyi keserves órát okozott 
másoknak. 
Három „nem” egymás után. „Nem 
jár”, „nem áll meg”, „nem ül le”. De van 
egy „hanem”. Az Ige nem csak azt írja 
le, ami boldogtalanná tesz. „Hanem az 
Úr törvényében van gyönyörűsége.” 
Ráébredtél-e már, hogy milyen csodá-

latos az Isten törvénye? Benne van a 
kegyelem. Amikor Isten azt mondja va-
lamire „ne!”, szeretetéből int. Isten min-
den „ne” szavában szeretet van. A bűn 
ott kezdődik, amikor az embernek nem 
kell Isten szeretete. 
Aki elgondolkozik Isten törvényéről, az 
egyre jobban megérti, és egyre jobban 
szereti Őt. Isten Jézus Krisztusban be-
töltötte a törvényt. Jézus elszenvedte 
helyetted a büntetést. Fogadd el az 

áldozatát, és abban a percben boldog 
ember leszel.

„Bizony egymásra épülünk,
egymást folytatjuk mindahányan.
Imé a régi, ép kövek
a templom fundamentumában!
Akik előttünk jártak itt,
most is velünk az ÚR ügyében,
s a bizonyságok fellege
száll nemzedékről nemzedékre.”

Füle Lajos: Egymásra épülünk – részlet

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



IMAóra
Gyülekezetünkért

Szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

„Közel VAn Az ÚR
MIndenKIHez,

AKI HíVjA,
MIndenKIHez,

AKI IGAzán HíVjA.
TeljeSíTI Az ISTenFÉlőK 
KíVánSáGáT, MeGHAlljA 

KíVánSáGuKAT,
ÉS MeGSeGíTI őKeT.” 

   zsolt 145,18-19

  Imádkozz 
  gyülekezetünk 
  lelki ébredéséért!



Gyülekezetünk
életéből

– A gondnok- és presbiter-
választás időpontját a gyü-
lekezet létszámában megfogyatkozott 
vezetősége lapzártáig nem tűzte ki.
– Egyházunk püspöke, Ft. Fazekas 
László várhatóan 2012. február 9-én 
csütörtökön, Prágában megbeszélést 
tart gyülekezetünk lelkészével és veze-
tőivel. A megbeszélésről az Üzenet 
következő számában lehetőség szerint 
beszámolunk.
– Kedves Olvasó, kérünk, csatlakozz a 
szerda esti imaórához – kérjük együtt 
Urunkat bölcsességért, alázatért, út-
mutatásért, egymás iránti szeretetért.
(lásd a 2. oldalt)!
– A vasárnapi iskola eddigi anyagai 
felkerültek gyülekezetünk honlapjára 
(www.reformata.cz). Az oldal tartalmát 
folyamatosan frissítjük.

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-
zások témái a következők:
Február 12:
(10.) József és testv. II. (1Móz 37-50)
Február 19:
(11.) Mózes meghallja Isten hívását 
(2Móz 1-4)

Üzenet – A Prágai Református Missziói Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina, Dienes Kornélia, Hlavács Brocko Tünde.

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. (Klimentská 18, 
3. em. gyülekezeti terem, Prága 1) 
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 istentiszteletre 
február 22-én 17.30 órai kezdettel ke-
rül sor. Cím: Radlická 8. („Krokodilos 
ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz


