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„Volt egy bíró egy városban, a ki Istent nem félt és embert nem becsült. Volt pedig 
abban a városban egy özvegyasszony, és elméne ahhoz, mondván: Állj bosszút értem 
az én ellenségemen. Az pedig nem akará egy ideig; de azután monda ő magában: 
Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök; Mindazáltal mivelhogy nékem 
terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván, 
ne gyötörjön engem.Monda pedig az Úr: Halljátok, mit mond e hamis bíró! Hát az 
Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha 
hosszútűrő is irántuk? Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az 
embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?” Lk 18,2-8 (Károli ford.)   

A hamis bíró példázatának célját maga 
Lukács evangélista határozza meg, ami-
kor a saját anyagának számító jézusi ta-
nítás bevezetőjében így fogalmaz: „Ar-
ról is mondott nekik példázatot, hogy 
mindenkor imádkozniuk kell, és nem 
szabad belefáradniuk.” Ez a példatör-
ténet mégis messze túlmutat önmagán s 
nem egyszerűen egy tanítás a sok közül, 
amely az állhatatos imádkozásra buzdít.
A szereplők, mint példa-karakterek, jól 

ismertek a korabeli Izraelben. De akiket 
szimbolizálnak, azokkal némi disszo-
nanciát vélünk felfedezni.
Voltak hamis bírók Palesztinában, akik 
gyakorlatilag ateistaként élték az életü-
ket, s nem csináltak lelkiismereti kér-
dést abból, hogy kivel hogyan bánjanak. 
Joguk volt akár egy-egy örökösödési 
perben egyedül dönteni, és sokan közü-
lük szívesen vették a megvesztegetést. 
Könnyedén elutasították a szegények, 
így az özvegyek és az árvák kereseteit, 
hiszen tőlük nem várhattak súlyos ban-

kókat azért, hogy kedvezzenek nekik. 
- De vajon tényleg hozzájuk hasonlítja 
Jézus a Mennyei Atyát?
Az özvegyek is gyakori szereplői a 
Szentírásnak. Már a mózesi törvények 
rendelkeztek a védelmükről, hiszen 
egyébként végtelen kiszolgáltatott hely-
zetbe került egy korabeli asszony, ha 
megözvegyült. Se anyagi se erkölcsi 
biztonságra nem számíthatott. Ezért is 
korát meghazudtolóan új hozzáállás az 

a keresztyén tanítás, amely szerint Jakab 
apostol egyenesen az igazi istentisztelet, 
azaz a hétköznapi kegyesség célcso-
portjának nevezi meg őket: „Tiszta és 
szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya 
előtt ez: meglátogatni az árvákat és az 
özvegyeket nyomorúságukban, és tisz-
tán megőrizni az embernek önmagát a 
világtól.” (Jak 1,27)
De vajon miben hasonlítanak Isten új-
szövetségi választottai az özvegyekhez, 
vagy még konkrétabban a példázatbeli 
özvegyhez?
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1. Az első, amit észre kell vennünk, 
hogy Jézus tanításában egy ellentétpár 
feszül egymásnak: Ha a hamis bíró vé-
gül hajlandó volt engedni a folyamatos 
zaklatásnak, mennyivel inkább enged 
Mennyei Atyánk a kitartó imádságnak! 
Isten Atyánk, emberi szavakkal és fo-
galmakkal szólunk róla, - mégis egé-
szen más! Emberi tulajdonságok felfe-
dezhetők az ő lényében, de sokkal több 
és összehasonlíthatatlanul tisztább, mint 
mi vagyunk! „Isten világosság és nincs 
benne semmi sötétség.” (1Jn 1,5) Nem 
lehet eleget hangsúlyozni, hogy Őt nem 
szoríthatjuk emberi kategóriák közé! In-
kább engedjük, hogy beleszédüljünk ha-
talmába, szentségébe és igazságosságá-
ba! Ha elé járulhattunk, Mózessel együtt 
„vegyük le saruinkat”, mert szent hely 
az, ahol állunk. Ne képzeljük, hogy ki-
kutathatjuk, analizálhatjuk vagy „zsebre 
tehetjük”. Szentháromságának egységét 
sem fogjuk e földön megérteni soha, 
mert nem engedi, hogy hatalmunkba 
kerítsük valahogy így: Ismerlek, Uram, 
hiszen tudom a neved! Nem, nem ha-
sonlítható hozzánk, nem kutatható ki 
sem a mikro- sem a makro-világ elemei 
között, mert hogy nincs a világban! A 
világmindenség kuporog őbenne! „Mert 
őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” 
(ApCsel 17,28) A hamis bíró erkölcsi 
értelemben fényév milliónyi távolságra 
van tőle – mégis megmozdul, amikor 
kitartóan kéri az özvegy. Gonosz létünk 
nem említhető egy lapon a szent Isten-
nel, - ezért olyan mélységesen meg-
döbbentő, hogy szóba áll velünk, sőt 
abszolút készségesnek mutatkozik a kö-
nyörgéseinkkel szemben! Jézus máshol 

is aláhúzza Atyánk másságát, de ismét 
kiemeli: mégis számíthatunk rá! „Ha te-
hát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándé-
kokat adni gyermekeiteknek, mennyivel 
inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok 
azoknak, akik kérik tőle?” (Mt 7,11)
2. Mai példázatunk második tanulsága 
az, hogy egészen más indulat húzódik 
meg a hamis bíró halogató magatartása 
és Isten késedelmesnek tűnő igazság-
szolgáltatása mögött!
A hamis bíró, amint látjuk a végkifej-
letből, tisztában van az özvegy igazsá-
gával. Tudja, hogy mellette lehetne, és 
lelkiismereti okokból kellene is ítélnie, 
de nem érdekli az özvegy sorsa. Hasz-
not belőle nem húzhat, ellenlépéseitől 
félnie nem kell, a már amúgy is elfoj-
tott lelkiismeretét végleg elhallgattatva, 
bátran elküldheti az asszonyt melegebb 
égtájakra. Vagyis: értelmetlen és gonosz 
módon, közönyös és rideg szívvel vára-
koztatja őt… Van-e bármilyen párhuzam 
e hozzáállás és Atyánk hozzánk való vi-
szonyulása között? Mielőtt gyorsan ki-
mondanánk, hogy nincs, vizsgáljuk meg 
előbb saját szívünket! - Nem érezted 
még úgy, hogy értelmetlenül várakoz-
tat? Hogy késik, amikor nagyon kellene 
már a segítség? Hogy szenvtelennek tű-
nik a legnagyobb problémáiddal szem-
ben? Inkább mondjunk őszinte igent e 
kérdésekre, mintsem kegyes szólamok 
mögé bújva nyomorult lázadás marad-
jon a gondolataink mélyén. Ha vádolod 
Őt, mondd el neki! Előle is hozzá fuss, 
mert csak így fogsz világosságra jutni, 
békességet és kegyelmet nyerni! Előtte, 
s lélekben a szemébe nézve még azt is 
szabad kimondanunk, hogy Uram, csa-
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lódtam benned!
De ha ezt valóban neki mondod, - kö-
zel kerülsz a bűnbánathoz. Hiszen a pa-
nasz-zsoltárok (pl. 77.) íróival is ugyan-
ez történt: kitártak, kimondtak mindent, 
de mivel őelőtte tették, egyszer csak 
magukba szálltak. A mindenható, szent 
Istenre emeltem kezet?! (Az eredeti szö-
veg szerint a bíró már attól tartott, hogy 
felpofozza őt az özvegy!) Őt mertem vá-
dolni, akinek még a nevét is alig isme-
rem?! Leköpöm a kezet, melytől egész 
életemet kaptam? Megsebzem a szívet, 
amely egyszer már megszakadt értem? - 
Fel sem fogjuk, mit jelenhetett az Atyá-
nak mozdulatlanul hallgatni Jézus imá-
ját a golgotai kereszten: „Éli, Éli lamá 
sabaktáni? Én Istenem, én Istenem, mi-
ért hagytál el engemet?” (Mt 27,46) 
Nem, bizony nincsen közöny és nincs 
rideg szív Atyánk várakoztatása mö-
gött! Nagyon is szenvedélyesen figyeli 
övéinek sorsát, s kijelentései mindörök-
re igazak maradnak: „Bizony, aki titeket 
bánt, a szemem fényét bántja!” (Zak 
2,12)
3. A harmadik tanulság, amit mai Igénk-
ből hazavihetünk, így szól: Az időt egé-
szen másképp, de jól kezeli!
A példázat üzenetét Urunk egy ígéret-
ben összegzi: Választottainak bizony 
igazságot szolgáltat az Isten, méghozzá 
hamar! - De hogyan értsük ezt? Annyit 
várt már az ószövetségi nép is, mire 
egy-egy szabadítás bekövetkezett: 430 
év Egyiptomban, 40 év a pusztában, 70 
év Babilonban… Különösen fontos Jé-
zus időkategóriáit jól megértenünk, ha 
figyelembe vesszük, hogy az alapigénk 
előtti szakaszban az utolsó időkről szól, 

s benne az antikrisztusi kor nagy nyo-
morúságára utal. Még nem részletezi 
annak terheit, de figyelmeztet, hogy 
olyan hitetlen korszakot zár majd le az 
ő második eljövetele, mint amilyen Noé 
napjait jellemezte. Az övéi várják és 
legszívesebben sürgetnék ennek az er-
kölcstelen és sötét időszaknak a végét, 
de nincs hatalmukban az időpont meg-
változtatása. Érdekes párhuzamát olvas-
suk ennek a feszült várakozásnak a Je-
lenések könyvében: „És amikor feltörte 
az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt 
azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjé-
ért öltek meg, és azért a bizonyságtétel-
ért, amelyet megtartottak. És hatalmas 
hangon kiáltották: „Urunk, aki szent és 
igaz vagy, meddig nem ítélsz, és med-
dig nem állsz bosszút a mi vérünkért 
azokon, akik a földön laknak?” (6,9-10) 
Isten sohasem késik el – csak az ördög 
szokott, mondta valaki. Lesz teljes és 
mindenre kiterjedő igazságszolgáltatás 
az emberiség történetében! Nem marad 
ki belőle senki, és nem lesz elfelejtve 
egyetlen igazságtalanság sem! Nem úsz-
szák meg sem a világ nagy, sem a világ 
kis gazemberei. Nyugodtan odabízhatod 
a történelem, vagy akár a mai közélet 
bármelyik ismert, vagy kevésbé ismert 
személyiségét. S odabízhatod egyéni 
sértettségeidet is! Isten tud róluk, s ha 
már az Övé lettél, bizton számíthatsz az 
ő igazságtételére. De a „mikor”, az az 
Ő kizárólagos jogkörébe tartozik! Péter 
apostol olvasói is türelmetlenkedtek, 
s talán abban bizakodtak, hogy kegyes 
életükkel közelebb hozhatják az elszá-
moltatás nagy napját: „Milyen szentül 
és kegyesen kell nektek élnetek, akik 



várjátok és siettetitek az Isten napjának 
eljövetelét, amikor majd az egek lán-
golva felbomlanak, és az elemek égve 
megolvadnak!” (2. Pét. 3,11-12) „Várj 
és ne félj, de hittel várj!” – mondja egy 
szép ének. Habakuk prófétától tudjuk: 
„Ez a kijelentés meghatározott időre vo-
natkozik, hamarosan célhoz ér, és nem 
csal meg; ha késik is, várd türelemmel, 
mert biztosan bekövetkezik, nem marad 
el.” (2,3) Péter apostollal pedig együtt 
valljuk: „Nem késlekedik az Úr az ígé-
rettel, amint egyesek gondolják, hanem 
türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, 
hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, 
hogy mindenki megtérjen.” (2Pt 3,9)
4. Itt érkeztünk el mai Igénk legizgalma-
sabb üzenetéhez. Azt már láttuk, hogy 
Isten igazságszolgáltatásának időpont-
ja az ő szuverén döntésére tartozik, de 
vajon kinek szolgáltat igazságot? Bár-
mennyire nehéz is várakozni, nem az a 
döntő kérdés, hogy mikor, hanem hogy 
kinek jár majd az igazság odaítélése?! 
Jézus felvetése generálja a kérdést: „De 
amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e 
hitet a földön?” (8.v.) Lesznek-e még 
hívők azon a napon? Mert az nyilvánva-
ló, hogy az elhunyt hívők, illetve már-
tírok, akikre a Jelenések könyve utalt, 
teljes rehabilitációban részesülnek. De 
az utolsó napon vajon lesznek-e közöt-
tünk, akiket hitben talál az Úr? Mert 
hogy „Hit nélkül senki sem lehet kedves 
Isten előtt.” (Zsid 11,6) Jézus Krisztus-
ba, mint igaz Bíróba vetett élő hit nél-
kül senki sem számíthat igazság, hanem 
csupán „ítélet-szolgáltatásra”, és bizony 
„rettenetes dolog az élő Istennek kezébe 
esni!” (Zsid 10,31)

Mit nevezhetünk a Szentírás alapján 
élő, igaz hitnek? Hívjuk segítségül a 
Heidelbergi Káté 2. kérdés-feleletét. Itt 
ugyan „tudásról” olvasunk, de ez bibli-
ai értelemben –és a reformátorok szán-
déka szerint is– a közösségvállalást, a 
bensővétételt, a teljes azonosulást je-
lenti. „Kérdés: Hány dolgot kell tudnod, 
hogy e vigasztalással boldogul élhess és 
halhass meg? Felelet: Hármat. Először, 
hogy milyen nagy az én bűnöm és nyo-
morúságom. Másodszor, hogy mi mó-
don váltatom meg minden bűnömtől és 
nyomorúságomtól. Harmadszor, hogy 
milyen hálaadással tartozom Istennek e 
megváltásért.”
Sokan fiatalon és néhányan gyerektele-
nül özvegyültek meg annak idején. A lá-
nyok legtöbbször már 14 évesen férjhez 
mentek, s gyakran évtizedekkel túlélték 
férjüket. Urunk egy ilyen özvegyhez ha-
sonlítja a választottait. Se apja, se any-
ja, se testvérei, csak farkasember-társai, 
se szociális biztonsága, se vigasztaló-
ja… – Mered-e Isten előtt megvallani 
senki-voltodat, teljes rászorultságodat? 
Valahogy úgy, ahogy Ady tette: „Sem 
utódja, sem boldog őse, Sem rokona, 
sem ismerőse Nem vagyok senkinek, 
Nem vagyok senkinek. … Ezért min-
den: önkínzás, ének: Szeretném, hogyha 
szeretnének S lennék valakié, Lennék 
valakié.” (Sem utódja, sem boldog őse)
Mered-e megvallani: Özvegy vagyok, 
Uram, özvegy! De nem azért, mert el-
hunyt mellőlem a párom, hanem mert 
én martam el mindenkit magam mellől! 
Én taszítottam el a felém nyúló kezeket, 
s most egyedül vagyok, Uram, nagyon 
egyedül! Nem te, hanem én szegényí-

4
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tettem el magamat, mert nem akarok 
adni másoknak, sőt másokon át is csak 
önmagamat szeretem! Bocsáss meg, 
Uram! Özvegy vagyok, özvegy! Má-
sokon élősködő, másokat érzelmileg 
megzsaroló, pióca módra vérszívó, s 
magamat nagyon, de nagyon sajnáltató 
– nyomorult féreg!  
S ha a Szentlélek világosságában már 
látod, hogy milyen nagy a te bűnöd és 
nyomorúságod, akkor nyisd ki a szemed, 
és tekints a te megváltó Uradra! Özve-
gyi kunyhód ajtaján kopogtat szelíden: 
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha 
valaki meghallja a hangomat, és kinyitja 
az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacso-
rálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3,20) Ne 
félj, tudja, hogy nincs semmid, ezért Ő 
hozza a vacsorát. Az Úri szent vacsorát. 
Testét és vérét, amellyel örökre megvál-
tott téged. Ne félj, csak higgy: minden 
bűnödért fizetett! Nincs semmi szenny 
a múltadban és nincs egyetlen lelki tar-
tozás sem, amit ne tudna és ne akarna 
eltörölni. „Vérével megvett, higgy neki, 

s minden jó lesz már!” – mondja egy 
kedves lelki ének.
S végül tudod-e, milyen hálaadással tar-
tozol e megváltásért? Igazságot szolgál-
tat neked, akinek nincs igazad! - Egyszer 
valaki így fogalmazott: „Neked még 
igazad van? Nekem már kegyelmem!” S 
e kegyelemért egész életünk hálazsoltár 
kell, hogy legyen: „Magasztaljátok az 
URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét 
és hatalmát! Magasztaljátok az ÚR di-
cső nevét, ajándékot hozva jöjjetek ud-
varaiba! Boruljatok le az ÚR előtt szent 
öltözetben, reszkess tőle, te egész föld! 
Mondjátok el a népeknek, hogy uralko-
dik az ÚR! Bizony, szilárdan áll a világ, 
nem inog. Igazságosan ítéli a népeket. 
… Ujjongnak majd az erdő fái mind az 
ÚR előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy 
ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a 
világot, pártatlanul a népeket.” (Zsolt 
96,8-13) Bizony úgy van!

Ámen!
(Somogyi László, Székesfehérvári 

Református Egyházközség) 

Református Énekek XI. 
–Élménybeszámoló

Ismét nagy meg-
tiszteltetésben 
lehetett része a 
gyülekezet által 
is támogatott 
Mille Domi kó-

rus tagjainak. A debreceni Kántus 
Liszt-díjas karnagya, Berkesi Sándor 
meghívására korábban (2009. május 

22., Alkotmányozó Zsinat, Debrecen) 
már énekelhetett a „KEREK” név 
alatt emlegetett Kárpát-medencei 
Egyesített Református Kórusban, az 
elmúlt hétvégén pedig újabb lehetősé-
ge volt a kórusnak arra, hogy képvi-
selje a prágai magyarságot és refor-
mátusságot...
...mégpedig a kilencedik alkalommal 
megrendezett Református Zenei Fesz-
tivál kiemelt eseményén, a Református 
Énekek XI. hangversenyen. A hangver-
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senyt azzal a céllal rendezik meg min-
den évben, hogy a reformátusok haszná-
latára kiadott énekeskönyv zsoltáraiból 
és énekeiből professzionális és amatőr 
előadók tolmácsolásában koncertfelvé-
tel (CD, DVD) készüljön. A református 
kórusok seregszemléjének tekinthető 
rendezvénynek köszönhetően a refor-
mátusság szisztematikusan dolgozhatja 
fel saját énekkincsét. 
Bár a „KEREK” felállása és létszáma 
rendezvényektől függően változónak 
mondható, a Művészetek Palotája Bar-
tók Béla Nemzeti Hangversenytermé-
ben szombaton (június 30.) nagyjából 
350-en képviselték. Magyarországi és 
határon – a Mille Domi esetében Kár-

pát-medencén is – túli kórusok.
A budapesti fellépést lehetőségeinkhez 
mérten elég komoly készülődés előzte 
meg. Bár az énekeskönyvi zsoltárok és 
dicséretek éneklése egyszerűnek tűnhet 
– a darabokat próbálva egyre inkább 
épp ennek ellenkezőjére jöttünk rá. Éne-
keskönyvi éneket jól énekelni egyálta-
lán nem könnyű. Még úgy sem, hogy 
azokat kórusunk vezetője a fellépés 
előtt „felénekli” és mindegyikünknek 
megküldi, hogy a próbákon kívül otthon 
is tudjunk gyakorolni, vagy azokhoz a 
Tahi Egyházzenei Héten megkedvelt 
himnológiai előadások mintájára a szer-
zők megismerésén keresztül próbálunk 
közelebb kerülni.

A hangverseny előtt – szembenézés a közönséggel (fotó: rzf.reformatus.hu)
Szó, mi szó: a pénteki késői érkezés és 
az út fáradságait levezetni hivatott futó-
sörözés helyett hasznosabb lett volna a 
hosszabb pihenés. De a megfelelő ad-
renalin- (nem tudtunk időben villamos-
jegyet venni) és koffeinadag biztosítása 
után valamint a MÜPA összkomfortos 
öltözőjének köszönhetően a hatórás, 
igényes próbát követően is nagy öröm-
mel és feszülten (bár hullafáradtan) vár-
tuk a nézőtér megteltét. A fellépéshez 
lelki erőt a karnagyok próbán elmondott 
bibliai bevezetőiből (pl. 1Krón 25), a 
közös elcsöndesedésből és imából me-

rítettünk.
A hangversenyt rövid – de részemről 
nézve tanulságos – a közönséggel tör-
ténő várakozásteljesszembenézés előz-
te meg. Nem mindennapi (legalábbis 
számomra nem) dolog nagyjából 1300 
emberrel csöndesen szembenézni, mert-
hogy a hangversenyterem összkapacitása 
1700 fő. A közönség több alkalommal 
együtt énekelt a kórussal – 1700 ember 
énekelte egyszerre a zengő Igét.
A kórusműveket négy karnagy, Cseri 
Zsófia, Hartányi Judit, Arany János és 
Berkesi Sándor vezényelte, orgonán 
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közreműködött ifj. Szotyori Nagy Gá-
bor. Az egyes „blokkok” között az Igét 
Varga Mihály, nemzetközi pénzügyi 
szervezetekkel való kapcsolattartásért 
felelős tárca nélküli miniszter, a karcagi 
református egyházközség presbitere ol-
vasta fel. Az előadást, amelyen mintegy 
17 ének (egy részük kórusmű feldolgo-
zásban) hangzott el, Draskóczy Eszter 
hegedűjátéka is ékesítette. 
A koncert egyben megemlékezés is 
volt Fasang Árpád, éppen 100 évvel 
ezelőtt született karnagy, kórusveze-
tő, zeneszerző, zenepedagógus emléke 
előtt. Felemelő érzés volt végighall-
gatni az orgonaművész unoka, Fassang 
László nagyapjának „Ó, terjeszd ki, 
Jézusom” című művére alapozott 
orgonaimprovizációját.
Az orgona- és hegedűkíséreteknek kö-
szönhetően tényleg nagyszerű élmény-
ben lehetett része mindkét félnek. Jó 
érzés volt (ismét) „egybekovácsolódni” 
a Debreceni Kollégium Kántusával, 
a Palló Imre Énekkarral, a Psalterium 
Hungaricum és SDG kórusokkal. Jó ér-
zés volt barátkozni a mellettünk ülő dél-
vidéki kórustagokkal.

A Ráday Kollégiumba kapuzárás utá-
ni hazatérünket kivéve (ezúton ké-
rünk ismételten bocsánatot a házirend 
megsértéséért) a koncert utáni búcsút 
követően is kellemes élményben volt 
részünk, amikor betévedtünk a Lónyai 
utcai „6:3” borozóba, vagy amikor a 
szomszédos „Gyros” büfé örmény nem-
zetiségű tulajdonosainak beszámolóját 
hallgathattuk meg (nekik se könnyebb, 
mint nekünk).
Szomorú volt szembesülni a ténnyel, 
hogy vasárnap haza kell mennünk. De 
remélem, hogy e beszámoló segítsé-

gével is sikerült érzékeltetni, hogy a 
Református Énekek XI. hangverseny 
sok-sok élménnyel, lelki épüléssel gaz-
dagított minket.
Őszintén remélem, hogy nem utoljára 
voltunk ezen az alkalmon és hogy leg-
közelebb még többen tudjuk képviselni 
kórusunkat, a prágai református gyüle-
kezetet és a Prágában szórványban élő 
magyarságot. Ezúton is köszönjük a 
lehetőséget a szervezőknek. Soli Deo 
Gloria – egyedül Istené a dicsőség ezért 
a nagyszerű alkalomért is.

-paulus-
forrás: rzf.reformatus.hu

Hiányos csoportkép...

Erőgyűjtés...



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

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. (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 (Vocelova 3, Prága 2).
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet 
időpontja egyelőre ismeretlen. Cím: 
Radlická 8. („Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet 
helyszíne és időpontja egyelőre isme-
retlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– A szombaton, június 
30-án, a budapesti Mű-
vészetek Palotájában megrendezésre 
került „Református Énekek” hang-
versenyen a gyülekezet által támogatott 
Mille Domi kórus öt tagja is részt vett. 
Az alkalomról lapunk 5-7. oldalain szá-
molunk be.
– A SzRKE felkérte gyülekezeteit, 
hogy gyűjtse össze Csehországban 
élő tagjainak nevét, elérhetőségét. Az 
adatgyűjtés határideje: 2012. augusz-
tus 31. Célja a Csehországi Református 
Egyház bejegyeztetése, melyhez 300 
nagykorú, cseh állampolgársággal 
vagy állandó lakhellyel rendelkező 
egyén aláírása szükséges.

Vasárnapi
Iskola

Július 15.: 
Ismerkedés (új gyerekek) + ismétlés
A következő alkalomra Isten sege-
delmével szeptemberben kerül sor, 
melyre már most szeretettel invitáljuk  
a legkisebbeket.

Figyelem! A vasárnapi iskolai 
foglalkozás a nyári szünidő alatt 

szünetel. 


