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„És mikor Jézus onnan továbbment, láta egy embert ülni a vámszedő helyen, 
akinek Máté volt a neve, és monda néki: 

Kövess engem! És az fölkelvén, követé Őt”
Mt 9,9 (Károli ford.)

Mindig öröm az Igében arról olvasni, 
hogy Jézus továbbment. A legcsodála-
tosabb találkozásai Jézusnak útközben 
voltak: a samáriai asszonytól kezdve a 
vak Bartimeusig. 
Útközben gyógyított, útközben szabadí-
tott, útközben tisztította meg a pokloso-
kat. Egy élet, amelyik állandóan „útköz-
ben” volt, a betlehemi jászolbölcsőtől a 
Golgota keresztjéig. Amint Jézus a gu-
taütött meggyógyításától továbbment, 

a szeme egy emberre esett. Jézusnak a 
legnagyobb mennyiség mindig az egy 
ember. 
Jézus nem tömegekre pályázik. Egy 
embert keres, akin keresztül megcselek-
szi hatalmas dolgait ebben a világban. 
Olyan embert keres, aki egészen odaad-
ja magát eszközül Isten számára. 
A vámszedők nemcsak egy idegen ha-
talomnak adták el magukat, akinek a 
vámot szedték, hanem a maguk zsebére 
is dolgoztak. Nézzük meg a magunk kis 
vámszedőasztalát. Aki igazán meglátja 
magát, ma az a megszólítható ember. 
Született vámszedők vagyunk. Az em-
ber mindig valamiért csinál valamit. 

Talán az életedet azért élted eddig, hogy 
több pénzed legyen. Álláskeresésnél az 
volt a fontos, hol keresel többet. 
A vámszedőútnak a végére kell érni ah-
hoz, hogy megszólítható lehess. Lehet, 
hogy megtértél, bűnbocsánatot kaptál, 
de nem álltál fel a vámszedőasztal mel-
lől. Most talán abban szeded a vámot, 
hogy milyen nagyszerű hívő vagy. Halld 
meg Jézus hozzád szóló szavát: „Kövess 
engem!”

Állj fel az asztal mellől, merj otthagy-
ni mindent, hogy Jézust szabadon  
követhesd!

IMA:
Ha próbára teszed hitemet,
és utamat sűrű ködbe futtatod,
mely kioltja a tájékozódást,
add meg, ha lábam reszket is,
hogy tekintetem nyugodt 
és tiszta legyen,
élő tanúsága annak, hogy Te velem vagy, 
és békében élek.

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



IMAóra
Gyülekezetünkért

Szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

„TekInTeTeM  
A HeGyekRe eMeleM: 

HonnAn jön  
SeGíTSÉGeM?
SeGíTSÉGeM  

Az ÚRTól jön,  
AkI Az eGeT  
ÉS A földeT  

AlkoTTA.” 

zsolt 121,1-2
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könyvbemutató

2012. február 29. – 19.00
A Magyar Intézet nagyterme

Egy közép-európai birodalom 
Az Osztrák-Magyar-Monarchia (1867-1918)

Volt egyszer egy birodalom Közép-Európában, Európa szívében. Évszázadok során  
alakult ki, egymástól igen különböző népeket, nyelveket, vallásokat egyesített.  
Hol békében, hol viszályban éltek egymás mellett, együtt, de mindig intenzív 
együttműködésben, egymásra hatásban. A birodalmat, melyet bizonyos értelemben 
az Európai Unió előképének is tekinthetünk, elsodorta-felrobbantotta az első világ-
háború után a győztesek diktálta béke. Könyvünk e birodalom utolsó korszakával,  
a kiegyezés utáni Osztrák— Magyar Monarchiával foglalkozik. 

A könyvet nemzetközi — amerikai és magyar — szerzőgárda írta. Követve a kiadó 
koncepcióját, mindannyian arra törekedtek, hogy ítélkezésmentesen mutassák be, 
ábrázolják ezt a bonyolult, gazdag világot, annak szinte minden rétegét — az ép-
pen felvirágzó gazdaságtól, a kezdődő nemzeti mozgalmakon, a vallások világán 
át egészen a társas életig, a divatig, az örökségig, mely a mai napig él a Monar-
chia helyén létrejött államokban. A bemutatást szolgálja a szöveggel egyenrangúan 
szereplő, közel négyszáz kép. Jól ismertek és olyanok is, amelyek kevésbé vagy 
egyáltalán nem ismertek az olvasók számára, hiszen a képek az Osztrák Nemzeti 
Könyvtártól kezdve a prágai Nemzeti Múzeumon, a zágrábi archívumon át cseh  
és szlovák magángyűjtőktől és magyar közgyűjteményekből származnak. 

A magyar, angol és német kiadás után megjelenő cseh és szlovák fordítás helyi 
szakemberek írásaival gazdagodott, amelyek azon térség történelméről és kultúrá-
járól értekeznek, amelyben a monarchia széthullása után létrejött Csehszlovákia. 
A cseh kiadás a Slovart Kiadónál jelent meg 2011 őszén, Anna Vachudová és Jiří 
Zeman fordításában. 

A könyvbemutatón Gerő András Széchenyi-díjas történész, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora, a monográfia egyik szerzője és szerkesztője ad elő. 

Az estét Jan M. Heller, a Slovart Kiadó szerkesztője vezeti.



Gyülekezetünk
életéből

– Szombaton gyülekeze-
tünk egyik nőtagját baleset 
érte. Kérjük a kedves Olvasót, ismeretle-
nül is hordozza imáiban nőtestvérünket.  
– Február 29-én Éles György megbe-
szélést tart Nt. Miroslav Pfann Libiš-i 
lelkipásztorral. A két gyülekezet közös 
istentisztelet keretein belül szeretné 
felavatni a  Libiš-i templomkertben 
található magyar lelkészsírok mel-
lett elhelyezésre kerülő kétnyelvű 
emléktáblát. Az alkalomra remény-
ség szerint április folyamán kerül sor.  
Az emléktábla költségeihez gyülekeze-
tünk is hozzájárul. 
– Kérjük a kedves Olvasót, hogy tovább-
ra is fohászkodjon gyülekezetünk meg-
erősödéséért – kérjük együtt Urunkat 
bölcsességért, alázatért, útmutatásért, 
egymás iránti szeretetért.

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális
és következő 
foglalkozások témái a következők:
Március 4:
(11.) Mózes meghallja Isten hívását 
(2Móz 1-4)
Március 11:
(12.) A fáraó nemet mond (2Móz 5-14)
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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 istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz


