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Recept
– Igehirdetésének egyik mondata hozott 
ide.
– Örülök, hogy eljött, foglaljon helyet, s 
mondja el, mi volt az a mondat.
– A félretett, az összegyűjtött harag fel-
gyülemlik, és – azt hiszem, így hangsú-
lyozta – gyűlölet lesz belőle, s azt öli, 
aki gyűlöl, lassan, de biztosan. – Ugye 
Pál apostolt idézte: a nap le ne menjen a 
ti haragotokon!?
– Erről is szó volt, de gondolom, mást is 
szeretne még mondani.
– Igen. Kérdezni szeretnék. Kétszer 
elvált asszony vagyok. Mindkét házas-
ságom anyám nehéz természete miatt 
bomlott fel, akivel együtt kellett lak-
nunk. Nem volt más megoldás. Anyám 
pedig képtelen volt elvágni a lelki köl-
dökzsinórt, szinte pórázon tartott vele, 
mint kisgyermek koromban. Azt pedig 
egyik veje sem tudta elviselni, hogy 
elsősorban anyám „kislánya” legyek 
a házasságban és ne feleség. Merem 
állítani: mindketten anyám elől mene-
kültek el. Már évek óta egyedül élünk, 
anyám és én. Egy fedél alatt, de némán 
és acsarkodva, keserűen, robbanékony 
légkörben. Hónapokkal ezelőtt rémülten 

döbbentem rá – rettenetes kimondani 
is –, hogy gyűlölöm az anyámat kétszer 
tönkretett életem miatt. De ez a gyűlö-
let valóban engem öl. Míg házasság-
ban éltem, jóformán sose voltam beteg. 
Most kétségbeejtően rossz alvó vagyok, 
s szüntelenül fáj valamim. Szédülök, 
a vérnyomásom ugrál, szorongásaim 
vannak. Megromlott az egészségem, és 
egyre fogyok. Már orvoshoz sem me-
gyek, mert minden leletem negatív, csak 
éppen én vagyok pozitív, beteg. Érzem, 
hogy ha nem történik valami: a magam 
gyűlölete öl meg. Mondja: mit tegyek?
– Mit tett eddig?
– Imádkoztam azért, hogy ne gyűlöljem 
az anyámat.
– Mióta imádkozik ezért?
– Amióta tudom, hogy gyűlölöm.
– Csak azért imádkozott, hogy ne gyű-
lölje?
– Nem, olykor, ha tudtam, azért is, hogy 
szeretni tudjam.
– Engedjen meg egy kérdést. Hogyan 
várta ennek a kérésnek a teljesítését? 
Tulajdonképpen mit várt?
– Hát, hogy szeretni tudjam.
– Tehát valami érzésre várt. Ne haragud-
jék, ha így mondom: valami jóleső, me-
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leg bizsergésre várt a szíve körül ugye? 
És az elmaradt. Így van?
– Valahogy így. De már nem is imádko-
zom. Csalódtam az imában.
– Szeretnék valami mást is ajánlani.
Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra 
várt, hogy Isten tegyen az életével vala-
mit. Így van?
– Igen, körülbelül így.
– Pedig Isten mindent megtett értünk a 
Krisztusban...
– A kereszten?
– Ott, és ezért nekünk is mindent meg 
kell tennünk, ami tőlünk telik, hálából. 
Édesanyjáért kellene valamit megten-
nie még. Mert legtöbbször az érzések-
ből lesznek a cselekedetek, de olykor az 
elkezdett cselekedetekhez csatlakoznak 
az érzések. Vagy váltanak ki érzéseket.
– De mit tegyek?
– Céltudatosan, rendszeresen és napon-
ként tegyen jót édesanyjával és eközben 
imádkozzék érte, ha még tud.
– De mondtam, hogy gyűlölöm.
– Meg akar gyógyulni?
– Igen.
– Akkor cselekedjék, és ne keressen ki-
búvót. Egyébként Jézus is mondott egyet 
s mást, még az ellenség szeretetéről is.
– Mit tegyek hát?
– Ha most orvos lennék és receptet ír-
nék, biztos gyógyszert a gyűlölet és 
egyéb betegségei ellen, kiváltaná?
– Kiváltanám.
– Bevenné?
– Bevenném.
– Akkor ott van papír, meg toll, diktál-
nék egy receptet. Írja?
– Írom.
– Tessék: hétfőn reggel mosolyogva 

köszöntőm őt és megkérdezem, hogy 
aludt. Kedden: kitakarítom az ő szobáját 
is. Szerdán: két szelet süteményt hozok 
neki. – Írja csak, írja. Csütörtökön: el-
hívom sétálni, hazafelé pedig kérdezge-
tek és hagyom őt – csak őt – beszélni. 
Pénteken: megkérem, hogy zongorázza 
el azt a dalt, amit gyermekkoromban 
szokott.
– Már évek óta nem zongorázik.
– De kérnie szabad. Szombaton: meg-
kérem, hogy segítsen jó túrós gombócot 
főzni, mert azt ő jobban tudja. Vasárnap: 
bemegyek a szobájába, amikor lefeküdt, 
betakargatom és megcsókolom. Pont. 
Ismeri ezt a zenei kifejezést? Da capo 
al fine? Elejétől végig. Nos, a követke-
ző héten ugyanígy vagy hasonlóan: da 
capo al fine s egy hét múlva felkeres és 
megbeszéljük a többit.
– A csókot is kell?
– Igen.
– Jaj!
– Miért, jaj?
– Mert évek óta nem csókoltam meg.
– Vállalja ezt a hetet így?
– Megkísérlem.
– Isten segítse. Várom.
Nem jött. Hetekig nem jött.
De egy hétfőn, kora reggel telefonált. 
Sírva: – Mikor tegnap ismét betakartam, 
az én hideg és kemény anyám felült az 
ágyban, és magához ölelte a fejem, és 
éreztem, hogy könnyes a szeme és azt 
mondta: – De jó vagy mostanában hoz-
zám. – Akkor, évek óta először, éreztem, 
hogy szeretem az anyámat.
Aztán hozzátette: – Adja másnak is oda 
ezt a receptet!
Tessék.
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Boldogmondások
az isteni boldogmondások margójára
(Mt 5,1-12 verseihez)

– Boldogok, akik tudják, miért élnek, 
mert akkor azt is megtudják majd, ho-
gyan éljenek.
– Boldogok, akik összhangban vannak 
önmagukkal, mert nem kell szüntelen 
azt tenniük, amit mindenki tesz.
– Boldogok, akik csodálkoznak ott is, 
ahol mások közömbösek, mert öröm 
lesz az életük.
– Boldogok, akik tudják, hogy má-
soknak is lehet igaza, mert békesség 
lesz körülöttük.
– Boldogok, akik nevetni tudnak ön-
magukon, mert nem lesz vége szóra-
kozásuknak.
– Boldogok, akik meg tudják különböz-
tetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok 
zavartól kímélik meg magukat.
– Boldogok, akik észreveszik egy 
diófában a bölcsőt, az asztalt és a ko-
porsót, és mindháromban a diófát, mert 
nemcsak néznek, hanem látnak is.
– Boldogok, akik lenni is tudnak, nem-
csak tenni, mert megcsendül a csendjük, 
és titkok tudóivá válnak. Leborulók és 
nem kiborulók többé.
– Boldogok, akik mentség keresése 
nélkül tudnak pihenni és aludni, mert 
mosolyogva ébrednek fel és örömmel 
indulnak útjukra.
– Boldogok, akik tudnak elhallgatni és 
meghallgatni, mert sok barátot kapnak 
ajándékba és nem lesznek magányosak.
– Boldogok, akik nem veszik túl ko-
molyan önmagukat, mert környezetük 
megbecsüli őket.

– Boldogok, akik figyelnek mások 
hívására, anélkül, hogy nélkülözhe-
tetlennek hinnék magukat, mert ők az 
öröm magvetői.
– Boldogok, akik komolyan tudják 
venni a kis dolgokat és békésen a nagy 
eseményeket, mert messzire jutnak az 
életben.
– Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt 
és elfelejtik a fintort, mert útjuk nap-
fényes lesz.
– Boldogok, akik jóindulattal értelmezik 
mások botlásait, akkor is, ha naivnak 
tartják őket, mert ez a szeretet ára.
– Boldogok, akik gondolkodnak, 
mielőtt cselekednének, és imádkoznak, 
mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb 
csalódás éri őket.
– Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha 
szavukba vágnak, ha megbántják őket, 
és szelíden szólnak, mert Jézus nyo-
mában járnak.
– Boldogok, akik mindebből meg is tud-
nak valósítani valamit, mert életesebb 
lesz az életük.

(forrás: internet)
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentiszteletek: 
Vasárnaponként 17.00-tól a gyülekezet 
Klimentská utcai gyülekezeti termében 
(Klimentská 18, Prága 1) vagy az „U 
Klimenta” templomban.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően, 
kb. 18.00-tól. A nyári időszakban (július, 
augusztus) a Bibliaórák szünetelnek. 
Énekkari próbák: Szerda esténként 
18.00-tól, a Teológián (Černá 9, Prága 
1), az 5. emeleten, a kápolnában,  vagy 
egyéb megegyezés szerinti helyen. 

(korus@refnet.cz)

Református 
hírmondó
– Bodnár Noémi, mint a 
Prágai Református Mis-
sziós Gyülekezet vezető-

je és képviselője,  meghívást kapott Sző-
ke László, soros csehországi magyar 
nagykövet bemutatkozó találkozójára. 
A találkozóra, melyre a csehországi ma-
gyar szervezetek vezetői hivatalosak, 
augusztus 19-én kerül sor.  
– Néhány nap múlva, augusztus 18-
án kezdődik a Tahi Egyházzenei Hét, 
amelyre gyülekezetünkből is jelentkez-
tek páran. Hordozzuk imáinkban ezt az 
alkalmat is, hogy Isten áldása legyen 
rajta, és gazdagodhassanak e hét által 
mind a résztvevők, mind a hallgatók. 

Programajánló

– augusztus 13, szerda, 19.30: 
a Vyšehrad-i Szent Péter és Pál 
Székesegyház ban kerül sor 
az A:N:S Chorus híres ma-
gyarországi kórus koncertjére, melynek 
címe: Musica Hungarica - Egyházi 
zene Corvin Mátyás udvarában. 
A kórus a gregorián kórusénekek ki-
dolgozott polifóniájának és hazai vál-
tozatainak szépségén kívül bemutatja a 
zeneszerzők Corvin Mátyás udvarához 
fűződő kapcsolatát is. Belépőjegyek az 
ismert jegyirodákban kaphatóak. 
– augusztus 31-ig még megtekinthető  
Mosberger Róbert fényképkiállítása. 
A vándorfényképész Prága parkjaiban 
és terein mutatta be Camera obscura sát-
rát, melyben a sötétbe zárt fény segítsé-
gével a feje tetejére állított külvilág je-
lent meg. A különféle tárgyakból kreált 
lyukkamerákkal készült képek megte-
kinthetőek a PMKK Klubhelyiségében.

(www.hunginst.cz)

Bölcsesség
“Az élet legfőbb 
boldogsága az a 
meggyőződés , 
hogy szeret ben-
nünket valaki, 
hogy magunkért, 
jobban mondva 
magunk ellenére szeret.” (Victor Hugo) 

A gyülekezet életéből:


