
Üzenet
A Prágai Református Missziós Gyülekezet 

Hetilapja – I. Évfolyam – 32. szám, 2008. Szept. 7

Kedves Testvéreim!
Jézus egy örök témát hoz fel a mai Ige 
elején: a pénzt, a vagyont. Mindenkinek 
az életében állást kell foglalnia a pénz-
zel kapcsolatban. Teljesen természetes 
része lett az életünknek ez a főníciai 
találmány. Mindenki örül, ha gyűlik a 

pénz a számláján, ha többje van, mint 
amit havonta el tud költeni, ha anyagi 
biztonságban tudhatja magát. Az ember-
nek természetes vágya az, hogy felké-
szüljön a nem várt helyzetekre és pénz 
által is bebiztosítsa magát. Minden em-
ber életében az életkorának megfelelően 
jelennek meg új és új célok. A fiatalság 
célja, hogy anyagilag függetlenné vál-
jon a szülőktől, hogy az anyagi állapot 
megengedje a családalapítást. A szülők 
célja az, hogy gondoskodni tudjanak 

cseperedő gyermekeikről. Szeretnének 
megadni csemetéiknek mindent, ami az 
egészséges testi-lelki-szellemi fejlődésé-
hez kell. A legidősebb korosztály pedig 
általában igyekszik arról gondoskodni, 
hogy ha majd eljön a nagy út, amelyen 
mindenkinek végig kell mennie, minél 

kevesebb anyagi megterhelést jelentsen 
ez az ittmaradóknak, hiszen valószínű-
leg éppen elég nehéz lesz majd a szere-
tett családtag hiányával megbirkózni. 
Az ember gyakran álmodik nagyot, de 
céljai megvalósításának határát gyakran 
az anyagiak szabják meg. Ilyen módon 
mindenki életében szerepet játszik a 
pénz. Azonban nem mindegy, hogy mi 
használjuk a vagyont, vagy a vagyon 
használ minket. Amire itt Jézus felhívja 
a hallgatói figyelmét az az, hogy a pénz-

„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az 
egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammon-
nak.” „Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se 
testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? 
Nézzétek meg az égi madarakat:  nem  vetnek,  nem  is  aratnak,  csűrbe  sem  takarnak, és  
mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbel náluk? Aggódásával pedig 
ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért 
is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, 
de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár 
csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az 
Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit 
együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; 
a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő 
országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a hol-
napért, mert a holnap majd aggódik megáért: elég minden napnak a maga baja.”
       Mt 6, 24-34



hez való viszonyunk az Istenhez való 
viszonyunkról is szól. Ha az egyiket 
szeretem, a másikkal szemben mérték-
tartónak kell lennem. Két felsőbbséget 
nem tudok maradéktalan hűséggel szol-
gálni. Egyiket vagy másikat kell az éle-
temben előtérbe helyeznem. A vagyon, 
a gazdagság Isten gondoskodása és ál-
dása azok számára, akik Őt szolgálják. 
De a vagyonnak az a nagyon veszélyes 
tulajdonsága, hogy fontosságát tekintve  
könnyen az ajándékozó Isten helyére 
léphet egy óvatlan pillanatban. Azzal hí-
zelgünk magunknak, hogy nincs fölöt-
tünk hatalma a pénznek, aztán valahogy 
kiderül, hogy mégis. Azzal vigasztalhat-
ják magukat esetleg azok, akiknek az 
életében nagy szerepet játszik a vagyon, 
hogy hiszen ők nem magukért dolgoz-
tak/dolgoznak ennyit, hanem a csalá-
dért. Mindennel be akarták biztosítani a 
családot, hiszen a felelősségérzetük erre 
indította őket, de az eszköz átvette a ha-
talmat és egyedüli céllá vált. 
Nemcsak az ember célja az, hogy a hoz-
zá legközelebb állókról gondoskodjon, 
hanem Isten is, mint jó Atya gondját 
viseli az övéinek – feltéve, ha hagyják. 
Az, hogy hagyom, hogy Isten körülve-
gyen a gondoskodásával, semmiképpen 
sem jelent passzivitást. Jézus itt nem 
arra buzdít, hogy ne tegyünk semmit, és 
várjuk minden nap, hogy Isten a szánk-
ba repítse az ételt, vagy csak hogy telje-
sen kész dolgokat akarjunk elfogadni Is-
tentől és a munkánk megspórolása miatt 
a fennmaradó időt pihenésnek nevezett 
lustasággal töltsük. Hogy Jézus szavait 
mennyire félre lehet érteni, egy vicc ki-
tűnően illusztrálja: 

„Az udvarló eljön tiszteletét tenni a lány 
szüleihez. A lány apja egy adott pillanat-
ban félrehúzza és próbálja kikérdezni a 
fiatalembert: Hát kedves fiam, mivel 
foglalkozol, mi szeretnél lenni? – Teoló-
giát tanulok. – Miből gondoltad eltartani 
a lányomat? – Isten majd gondoskodik 
és kirendeli. – És hol szeretnétek lakni? 
– Isten majd gondoskodik és ezt is ki-
rendeli. A beszélgetés után a papa refe-
rál a feleségének: Hát anyukám, ez egy 
lump alak, de azt gondolja rólam, hogy 
isten vagyok.”
Jézus amikor arra buzdítja az embert, 
hogy merje elfogadni Isten gondosko-
dását, nem a naponkénti emberi gon-
doskodás átvállalásáról beszél. Az em-
bernek feladata és kötelessége a munka. 
Vannak azonban dolgok, vannak célok, 
amelyeknek az elérése nem az ember 
hatásköre. Nem tudjuk például tekin-
tetünkkel bemérni az életünk végét. 
Amikor lefekszem, még egyáltalán nem 
lehetek biztos abban, hogy reggel kinyi-
tom a szememet. Talán a nagyon súlyos 
betegek érzik annak az igazi értékét, 
hogy mit jelent egy újabb nap. Hogy mit 
jelent az, hogy semmi sem áll már többé 
hatalmamban. Szeretnék gondoskodni, 
de nem tudok, mert nincs erőm és ne-
kem van szükségem arra, hogy gondos-
kodjanak rólam. És az ilyen helyzetben 
jönnek a rettenetes gondolatok, hogy 
„terhet jelentek a családom számára, de 
milyen lesz az életük a gondoskodásom, 
a jelenlétem nélkül”? Istennek nagyon 
komoly biztatása és vigasztalása, hogy 
ne félj, nem vagy egyedül. Ne aggódj, 
nem hagylak magadra, hanem gondos-
kodom rólad napról napra. Tudom a 
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szükségleteidet és nem feledkezem meg 
rólad. Számon vagy tartva nálam. Csak 
kiáltanod kell és én meghallgatlak. Vagy 
még csak azt sem kell, hiszen tudom, 
hogy ki vagy és mi az, amivel éppen 
birkózol és hogy ez a valami úgy érzed, 
hogy elborít és nem látsz megoldást, 
csak kétségbeesést. Ne ess kétségbe! 
Számolj Velem, az Én gondoskodásom-
mal! Ha számon tartom az ég madarait 
és gondoskodom róluk, a mező liliomait 
és mulandóságukban is csodálatos szép-
séggel gondoskodom róluk, akkor rólad, 
akit formáltatásod óta ismerek, hogyne 
emlékeznék meg! 
Hogy Jézus mennyire nem passzivitásra 
buzdítja a hallgatóit, azt az is mutatja, 
hogy feladatot ad az ember számára: 
Isten országát és az Ő igazságát kell 
keresnünk. Erre kell az energiánkat for-
dítani, nem pedig aggodalmaskodásra. 
Hol rejlik ez az isteni igazság, amelyet 
keresnem kell? Merre keressem? Jézus 
Krisztusban található meg és Általa a 
körülöttem élő emberekben. Hogyan? 
Jézus Máté evangéliumában beszél er-
ről: „Akkor így válaszolnak neki az iga-
zak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, 
hogy enned adtunk volna, vagy szom-
jazni, hogy innod adtunk volna? Mikor 
láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk 
volna, vagy mezítelennek, hogy felru-
háztunk volna? Mikor láttunk betegen 
vagy börtönben, hogy elmentünk volna 
hozzád? A király így felel majd nekik: 
Bizony mondom néktek, amikor meg-
tettétek ezeket akárcsak eggyel is a leg-
kisebb atyámfiai közül, velem tettétek 
meg.” (Mt 25, 34-40) Isten igazsága a 
mi teljesen hétköznapi döntéseink által 

valósul meg. Elénk adja a legkisebbeket 
és feladatul ránk bízza a róluk való gon-
doskodást. Ez nem könnyű feladat. 
Isten arra is megtanít, hogy a mai nap-
nak, az adott, aktuális dolgoknak tud-
junk örülni teljes szívvel. Félsz valami-
től, ami nem a Te hatalmadban van? Az 
aggodalmaddal mit segítesz, mit változ-
tatsz? Csak a saját, adott napi hangulato-
dat rontod el, de azon, amitől félsz, nem 
tudsz semmit sem javítani, sem rontani, 
mert nem rajtad áll. Ezzel az aggodal-
maskodással azonban megakadályozod, 
hogy örülni tudj az adott napnak. Ha már 
ma azon aggódsz, hogy a holnapra ter-
vezett dolgokat el tudod-e majd végezni 
vagy nem, akkor mikor eljön a holnap, 
elkezdhetnél örülni is az Isten tökéletes 
adományainak, de az új nap meghozza 
az aznapi bajokat is és az öröm újra el-
marad. Mintha egész életünkben arra 
készülnénk, hogy már csak ezt és ezt 
megteszem, ennek és ennek a munkám-
nak a végére érek és akkor végre majd 
elkezdem élvezni azt, amit Istentől kap-
tam, és örülni annak, amivel megaján-
dékozott. Csakhogy mindig találunk új 
és új célokat, amiket teljesítenünk kell, 
az öröm pedig elmarad. Isten azonban 
boldognak szeretné látni a gyermekeit 
és elküldte hozzánk Krisztust és Vele 
együtt azt a bíztatást is, amely kiszaba-
dít minket az állandó aggodalmaskodás-
ból: „Minden gondotokat őreá vessétek, 
mert neki gondja van rátok.” (1Pt 5,7) 
Kapaszkodjunk hát bele Istennek ebbe a 
csodálatos ígéretébe és engedjük, hogy 
ez az ígéret a mi életünkben is valóság-
gá váljon!    Ámen

(Elhangzott 2008. aug. 31-én)
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ÉlesztŐ ifjúsági találkozó

Élménybeszámoló

Augusztus 20. és 24. között a FIRESZ 
(Fiatal Reformátusok Szövetsége) szer-
vezésében került sor egy országos if-
júsági találkozóra, melynek helyszíne 
a Párkány közelében található Kovács-
patakon, egy üdülőközpontban volt. 
Az időben jelentkezők hotelszobákban, 
vagy faházakban kaptak szállást, aki ké-
sőn kapott észbe, sátorhelyet kapott. A 
központ maga egy üdülőkkel beépített 
domb tetején áll, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílt a Du-
nára, a szemközti hegyek-
re-dombokra: s így számta-
lanszor (főleg Napkeltekor) 
rácsodálkozhattunk Istenünk 
teremtett világára! 
A találkozó címe önmagá-
ért beszél: Jézus az, aki új életre éleszt 
minket. Ő nekünk a nagy Ő, a minden, 
aki életét áldozta értünk, hogy megsza-
badítson, és örök életet adjon. Az Ő útja 
lehet fárasztó és nehéz is, de nem lehet 
csüggesztő, hanem csakis élesztő! A tá-
bor célja az volt, hogy ezt az örömhírt 
minél több fiatalnak átadja, hogy megis-
merhessék Jézus Krisztust, mint szemé-
lyes Megváltójukat.
A tábor fő témája a kísértés volt, mot-
tója pedig az 1Kor 10,13: Isten hűséges: 
„a kísértéssel együtt el fogja készíteni a 
szabadulás útját is!” 
A nap reggel 7 órakor könyörgéssel 
– rövid imaalkalommal kezdődött. Ez-
után reggeli, majd a reggeli áhitatok 
következtek, amit mindenki saját igénye 
szerint választott meg: volt dicsőítős, 

evangélikus, rajzos (a vezető rajztáb-
lán ábrázolta a történetet) és zsoltáros 
áhitat.  A délelőtti előadások témája 
Jézus megkísértése volt. Az előadáso-
kat Aaron Stevens, Sebők János és 
Kása Gergő tartották, akik rámutattak 
arra, hogy a Sátán milyen praktitákkal, 
módszerekkel kísértette Jézust, és kísér-
ti Jézus követőit ma is. Először a Sátán 
kiment a pusztába: ő ment Jézus után, 
megkereste. Miután itt nem járt siker-
rel, bevitte Jézust a városba, alkalmat 
kínált neki arra, hogy sztárrá váljék: ha 

leveti magát a templom 
párkányáról a mélybe és 
haja szála sem görbül, 
mindenki csodájára fog 
járni. De Jézusnak erre 
a kísértésre is megvolt a 
válasza. Ezután a Sátán 
felajánlotta Jézusnak a vi-

lág országait, s azok dicsőségét, cserébe 
csak annyit kért, hogy boruljon le előtte. 
Ezzel kapcsolatban az előadó rámutatott 
arra, hogy míg Istennek az ember egész-
ben kell – az Isten nem tűri a két úrnak 
szolgálást – a Sátánnak már az is elég, 
ha az ember csak egy kicsit figyel rá. 
Már akkor nyert ügye van.
Az előadást követő csoportos beszélge-
téseken alkalmunk volt megbeszélni az 
előadáson hallottakat, megoszthattuk 
egymással tapasztalatainkat, kísértése-
inket, amikkel harcolunk, és nem utolsó 
sorban elgondolkodhattunk a kérdésen, 
vajon az a helyzet (munkahely, lakás, 
hobby, stb.) amelyben most vagyunk, 
megegyezik-e azzal, ahol az Atya sze-
retne minket tudni. Van-e bizonyossá-
gunk afelől, hogy jó helyen vagyunk? 

4



Az ebéd után délután 4-ig szabadprog-
ramunk volt: lehetett kézműveskedni, 
sportolni, úszni az üdülő medencéjében, 
túrázni a környező hegyekben, erdők-
ben. Délután 3-tól a tábor kórusa pró-
bált, melynek magját a Firesz Cantate 
Domino Kórusának tagjai alkották. 
Délután 4-től került sor a fakultatív 
előadásokra, melyeket lelkipásztorok 
és tanárok tartottak. Az első ilyen elő-
adásokra csütörtökön került sor, Mihá-
lyi Molnár László az 1945 után Cseh-
szlovákiában zajlott kitelepítésről és 
magyarüldözésről tartott beszámolót, 
rámutatva a háttérben zajló politikai hú-
zásokra, melyekről a tankönyvek a mai 
napig nem beszélnek. 
Ez után következett Oláh Imre bácsi és 
Ica néni felejthetetlen előadása Tudo-
mány és hit címmel. Ica néni hihetetlen 
lendülettel és pezsgéssel beszélt az óko-
ri tudósokról, mint pl. Pitagorasz, Archi-
médész, valamint arról, hogy olyan ne-
ves feltalálók és fizikusok, mint Galilei, 
Kepler, Descartes, Pascal vagy Newton 
hogyan vallottak Istenükről, hitükről, 
alátámasztva azt, hogy a tudomány és a 
hit nem zárja ki egymást, sőt inkább alá-
támasztja, elősegíti egyik a másikat. 
A pénteki előadásokat Szarka Miklós 
és Szeverényi János tartották. Szarka 
Miklós a párkapcsolatok fejlődéséről, tí-
pusairól és modern korunk párkapcsola-
tokra gyakorolt hatásairól, veszélyeiről 
beszélt a hallgatóságnak, míg Szeveré-
nyi János előadása a mai tévtanításokról 
szólt (a keleti vallások féligazságairól, a 
szektákról, és a gombamód szaporodó 
kisegyházakról, stb.)
Szombaton ismét Szeverényi János tar-

tott előadást Ifjúság és függőség cím-
mel, melyben felsorolta a mai ifjúság-
ra leselkedő „klasszikus” veszélyeket 
(cigi, ital, drog, evés, stb.), de kitért a 
keresztyén fiataloknál előforduló dicső-
ítés-függőségre is, amikor az illető csak 
azért jár gyülekezetbe, konferenciákra, 
mert az éneklés „feldobja”. 
Az előadással párhuzamosan alkalmunk 
nyílt kipróbálni az ún. Láthatatlan szín-
házat is, melynek témája az Élet volt.
Az esti evangélizációkat szintén Szeve-
rényi János tartotta, aki meglehetősen 
nyíltan, és köntörfalazás nélkül beszélt 
pl. a hitről, szeretetről. 
A napot koncert (Testvérek, Ichtys, 
Vészbejárat, Pintér Béla, Prazsák 
László) és filmklub zárta. 
A tábor különleges helyszíneként sze-
retném kiemelni az Imasátrat, amely 
a nap 24 órájában nyitva állt minden-
ki előtt. Ez volt az a hely, ahova félre 
lehetett vonulni, feltöltődni Istennél, 
hálát adni, választ keresni kérdésekre. 
Az imasátor vezérigéje a Jer. 33,3 volt: 
„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas 
és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki 
neked, amelyekről nem tudhatsz!” 
Az ifjúsági találkozón kb. 160 15-99 év 
közti fiatal vett részt, javarészt Felvidék-
ről, de voltak jópáran Magyarországról 
is. Hisszük és reméljük, hogy a Kovács-
patakon töltött pár nap sokunk számára 
jelentett lelki felüdülést, megerősödést, 
mutatott utat a kísértések felismerésében 
és legyőzésében, és támasztott bennünk 
olyan kérdéseket, melyek által közelebb 
kerülhetünk Istenhez, és foglalhatjuk el 
azt a helyet földi életünk során, amelyet 
Ő készített el nekünk.                 - sszk -
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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. 
Énekkari próbák: Szerda esténként 
18.00-tól, a Teológián (Černá 9, Prága 
1), a kápolnában,  vagy egyéb megegye-
zés szerinti helyen. 

(korus@refnet.cz)

A gyülekezet 
életéből
–  A Debreceni Kántus 
kórus visszaigazolta  lá-
togatását, melyet no-

vember 14-16 közt szervezünk. A Liszt 
Ferenc díjas Berkesi Sándor vezette 
kórus koncertjére szombaton az esti 
órákban kerülne sor, a találkozót a 16-i 
(vasárnap) 16.oo órás (a téli időszámítás 
szerint) templomi istentisztelet zárná. 
A kórus látogatása egy Kántus – Mille 
Domi közös próbadélután megtartására 
is lehetőséget ad. 
Mivel gyülekezetünk anyagi lehetősé-
gei korlátozottak, a kórus elszállásolá-
sát gyülekezeti- ill. kórustagoknál kell 
megoldani, de a gyülekezet vezetősége 
szívesen fogad bármilyen egyéb elszál-

lásolással kapcsolatos javaslatot is. 
– A gyülekezetünk számára is elérhető 
Harangszóban (a Királyhágómelléki  
Református Egyházkerület gyülekezeti 
lapja) több cikk jelent meg a SzRKE-
ről, köztük több gyülekezetünkről szóló 
cikk is.

Heti Érdekes
Az orvoslás rövid története

A beteg azt mondja:
– Fáj a torkom!
Erre az orvos:
Kr.e. 2000.: – Tessék, edd 
meg, ezt a gyökeret!
Kr.u. 1000.: – Az a gyökér 
pogány dolog, mondj el egy 
imát!
Kr.u. 1850.: – Az az ima 
babonaság, idd meg ezt az 
elixírt!

Kr.u. 1940.: – Az az elixír kígyóolaj, 
nem tesz jót, nyeld le ezt a pirulát!
Kr.u. 1985.: – Az a pirula hatástalan, 
vedd be ezt az antibiotikumot!
Kr.u. 2008.: – Az az antibiotikum nem 
természetes! Tessék itt ez a gyökér.

Bölcsesség
A világ egy veszélyes hely, 
nem azok miatt, akik gonosz-
ságokat követnek el, hanem 
azok miatt, akik ezt tétlenül 
nézik. (Albert Einstein)


