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Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!   
          Zsolt 90,12

Szeretett testvéreim 
az Úr Jézus Krisztusban! 

Sok ember boldogtalan. Sok keresztyén 
boldogtalan és a belső üresség érzeté-
vel küszködik. Sokan ezt a kellemetlen 
érzetet annak a ténynek tulajdonítják, 
hogy nem érték el életükben azt, amit 
szerettek volna. Nem élnek megálmo-
dott házasságban, nem utazhatnak szép 
tájakra, nem vehetik körül magukat szép 
dolgokkal, nem olyan házban vagy la-
kásban élnek, ami tetszene nekik, nin-
csenek olyan barátaik, akikre számíthat-
nának vagy nincsen olyan munkájuk, 

amelyben örömöt találnának. A boldog-
talanságuk oka az elégedetlenség, amely 
csak a földi dolgokra tud koncentrálni. 
Egy távolkeleti hiedelem azonban azt 
mondja, hogy az emberi lélek akkor bol-
dogtalan, amikor nem sikerül betöltenie 
a rendelt sorsát, a karmáját. A mai Ige is 
hasonlóképpen szól. Arra akar rámutat-
ni, hogy sok minden után boldogtalanul 
futunk, sok mindent szeretnénk elérni, 
amit magunk körül látunk, csak azt az 
egyet nem, amit látni nem lehet, ami ren-
deltetésként el van készítve a számunk-
ra: a bölcs szívet. Tehát azt az alapvető 
lelki bázist, amelynek köszönhetően az 

emberi élet stabil, betölti rendeltetését, 
helyesen értékeli azt, ami körülötte tör-
ténik, jól tud dönteni, ezért biztonságban 
érezheti magát és elsősorban: mindezek 
miatt elégedett, tehát boldog. Talán ideje 
elgondolkodni magunk felett is, mi is az 
életcélunk, hogyan számláljuk mi saját 
napjainkat, mik az érték-prioritásaink 
és elsősorban megkérdezni magunktól: 
boldogok vagyunk-e mi és hogyan lehe-
tünk azok?

I. BOLDOGSÁG
Az első pozitív üzenete az Igének az, 
hogy a vallás értelme nem abban van, 

hogy etikai rendszert teremtett, nem is 
abban, hogy kultúrát hozott magával. 
Hanem – és ezzel a forradalmi gondolat-
tal éppen az izraeli vallás jött el először 
– hogy boldogok legyünk. Istenbe vetett 
hit az a terület, ahol az emberi lélek bol-
dogsága ki tud teljességben bontakoz-
ni. Ha pedig a keleti vallás azt mondja, 
hogy boldogtalan az ember, mert nem 
tölti be rendeltetését, akkor a keresztyén 
nyelvezetben azt lehet mondani, hogy 
boldogtalan a lélek, mert nem nyugo-
dott meg Istenben, ahogyan a Zsoltár 
mondja: „Csak tenálad nyugszik meg a 
lelkem.“
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II. SZÁMLÁLÁS
Merre vezet az út, hogy végre ehhez a 
boldogsághoz, nyugodtsághoz jussunk? 
Az Ige azzal kezdődik, hogy mi em-
berek számoljuk a napjainkat. Bizony, 
félelmetes belegondolni, hogy milyen 
gyorsan száll el egy nap - észre sem 
vesszük. És még riasztóbb az, hogy e 
rövid napok sorának a végén ott áll az 
utolsó is. Bizony számláljuk napjain-
kat egyik születésnapunktól a másikig, 
egyik szabadságunktól a következőig, 
egyik kellemes pillanattól a másikig, 
egyik fizetéstől a következőig. De a hé-
ber „MNH“ (számlálás) szó nem azt je-
lenti, hogy éveinket számoljuk, hanem 
ez egy gazdasági fogalom. Azt szokták 

számolni, ami valami pluszt, valami 
bevételt hozott. A bölcsességhez veze-
tő első lépés tehát ezek szerint komoly 
elgondolkodás afelett, milyen bevételt, 
milyen pluszt hoznak a mi napjaink? 
Milyen kamatot tudunk nyerni a nekünk 
adott tálentumainkból? A boldogsághoz, 
a bölcsességhez vezető út ott kezdődik, 
hogy átértékeljük életünket. Hogy el-
gondolkodjunk azon, merre haladunk? 
Milyen célunk van? Hogy rácsodálko-
zunk arra, hogy nagy ajándékot kaptunk 
kezünkbe Istentől, ami nem kevesebb 
mint az élet maga, és azért felelősségünk 
van, azt gazdagíthatjuk, abból kihozha-
tunk valami gyönyörűt, amiben maga 
Isten is gyönyörködni akar. Az a csodá-

latos, hogy az élet csodálatos 
és a legcsodálatosabb az, hogy 
csodálatos dolgokat tudunk te-
remteni benne. Aki pedig cso-
dálatos dolgokat tud teremteni 
benne és bölcsességében fel-
ismeri, hogy az csodálatos, az 
nem lehet boldogtalan.

III. A BÖLCSESSÉG
Mi keresztyének azonban az 
utolsó időkben elveszítettük 
erre a rácsodálkozásra való 
képességet. Nem értékeljük, 
micsoda kiváltság keresztyén-
nek lenni. Hiányzik keresztyén 
öntudatunk, örömünk abból, 
hogy Isten kiválasztott minket 
különleges feladatokra, arra, 
hogy ennek a világnak valami 
pluszt hozunk és hozhatunk 
is. Sokszor csak azt kívánjuk, 
amit a világ nyújt és boldog-



3

talanok vagyunk amiatt, ha nem kapjuk 
meg, azonban elfeledkezünk arról, hogy 
mi is tudunk nyújtani nagy dolgokat a 
világnak és e kiváltságból kifolyólag 
boldogok lehetünk. Mi az, amit kínálni 
tudunk? Az, amit a zsoltáros kíván ma-
gának: a bölcs szív. A bölcs szív nélkül 
sosem leszünk azok, amivé válnunk 
kell. A zsoltáros értékes és nélkülözhe-
tetlen dolgot kíván magának. Salamon 
is jól tudta, miért több a bölcs szív min-
den vagyonnál és élvezetnél. Vajon mi 
tudunk-e ilyet kívánni? Vajon mi is célul 
tűztük ki a bölcs szív elnyerését, amikor 
kiértékeljük életünk haladását? Más-
képp mondván, ha bibliai értelemben 
számláljuk napjainkat? Nagy haladás 
lenne életünkben, ha megfogalmazódna 
bennünk az a vágy, hogy többet kíván-
nánk az élettől, Istentől, mint csupán 
azt, ami szemmel látható körülöttünk.

IV. MIBEN MUTATKOZIK MEG 
A BÖLCSESSÉG?
Az a kérdés marad, mit nyerünk el, ha 
tényleg bölcs szívhez jutunk? Elsősor-
ban a bölcsesség mindjárt elkülönít min-
ket a többi embertől. A bölcsességet lát-
ni lehet. A Példabeszédek azt mondják, 
hogy: „... mert ékes koszorú ez a fejeden 
és ékszer a nyakadon.“ (Péld 1,9) A böl-
csességnek így missziói karaktere van, 
mert az embereket a bölcsesség vonzza 
és tudják csodálni. Ha nem is akarnak 
hallani Istenről, a bölcs magatartás min-
dig elgondolkodtatja őket és tiszteletet 
ébreszt. A bölcsesség megóvja azokat, 
akik keresik azt: „Megfontolás őrködik 
feletted, értelem oltalmaz téged.“ (Péld 
2,11) A bölcsesség testi-lelki egészséget 

nyújt: „Gyógyulás lesz ez testednek, és 
felüdülés csontjaidnak.“ (Péld 3,8) A 
bölcsesség élet, az ostobaság ezzel el-
lentétben halál: „Mert az együgyűeket 
saját ellenkezésük öli meg, és az osto-
bákat elbizakodottságuk pusztítja el.“ 
(Péld 1,32) De a bölcsesség nemcsak 
az egyént célozza meg. A bölcsesség is-
mérve az, hogy azzal élve rendezettek 
a kapcsolataink. Helyesen válaszolunk 
kritikus helyzetekben és affektusban 
nem rontjuk el a másikkal való kapcso-
latot. Jól tudunk dönteni a jó és rossz 
között, le tudunk mondani saját kíván-
ságainkról a másik javára anélkül, hogy 
sérelmet éreznénk. Könnyebben hor-
dozzuk az életterheket mint azok, akik-
nek reménységük nincsen. Szeretetet 
árasztunk, mert a bölcsesség nem ad he-
lyet az önzésnek. Békességet árasztunk, 
mert a bölcsesség nem engedi felülke-
rekedni a büszkeséget bennünk. Ezek a 
csodálatos dolgok, amelyek cselekvésé-
re születtünk, akármilyen jelentéktelen-
nek is érezzük magunkat. Ha áttekintjük 
az elmondottakat, a bölcsesség elnye-
rése a mi rendeltetésünk, mert átfogja 
a teljes embert testi-lelki komplexumá-
ban, rendet és egyensúlyt hoz a világba. 

V. HOL KELL KERESNI 
A BÖLCSESSÉGET?
Hol kell keresni ezt a bölcsességet? Sok 
ember azt hiszi, hogy műveltsége, intel-
ligenciája, tapasztalata révén birtokolja 
a bölcsességet. De az Ige figyelmeztet: 
„Ne tartsd bölcsnek önmagadat, fél-
jed az Urat, és kerüld a rosszat!“ (Péld 
3,7) Más helyen pedig: „Az Úrnak fé-
lelme az ismeret kezdete…“ (Péld 1,7) 
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A bölcsesség tehát nem emberi termék, 
hanem forrás. A bölcsességet csak me-
ríteni lehet és használni. Az pedig nem 
megy az égre fügesztett szem nélkül. 
Szép szimbolikus példa erre az áldo-
zócsütörtök és a pünkösd eseményei. 
Áldozócsütörtökön a tanítványok te-
kintete kísérte Jézust fel a mennybe, 
ahonnan nemsokára ezután rájuk szállt 
a Szentlélek, akit a bölcsesség lelkének 
is nevezünk. Sokszor az a gondunk, 
hogy nem igazán tudunk mit elképzelni 
a Szentlélek fogalma alatt. Ha megfi-
gyeljük, az Apostoli hitvallásban szépen 
taglalva van, ki az Atya, ki a Fiú, de a 
Szentlélekről nem tudunk meg semmi 
közelebbit. Lehet, hogy bölcs megoldás 
ez is, mert mindenki tapasztalatára van 
hagyva a válasz. Isten nem akarja, hogy 
dogmákban éljük le a saját vallásunkat, 
abban, amit valaki más mondott, hanem 

azt kívánja, hogy felismerjük, hogy a 
bölcsesség élő és formáló, valamint azt 
is, hogy saját magunk adjunk választ 
arra, mit jelent az, ha él bennünk. Talán 
ha befogadjuk Őt, ha igazi vágyunk az, 
hogy a bölcsesség élő lelke lakjon ben-
nünk, ha úgy számláljuk majd napjain-
kat, hogy azokban az első helyet a Lé-
lek bölcsességének adjuk, saját magunk 
megtapasztaljuk azt a sok meglepetést 
és boldogságot, amelyet Isten készített a 
számunkra. Adja az Úr, hogy a közeledő 
pünkösdi ünnepeket azzal a feszültség-
gel, vágyakozással töltsük el, hogy ha-
sonló csodákat, felszabadulást, szemünk 
megnyílását hozza számunkra úgy, hogy 
a sokszor átélt ürességnek, hiábavalóság 
érzetének nyoma se maradjon.

   Ámen!
(Elhangzott 2011. június 5-én

Az Igét Šindelář Alena hirdette.)

A Cseh- És Morvaországi Magyarok 
Szövetségének Prágai Alapszervezete

szeretettel meghívja Önöket 
és ismerőseiket

a 2011. június 17-én, pénteken 18.00 
órától, Liszt Ferenc

születésének 200. évfordulója 
alkalmából rendezendő 

zenei-irodalmi estre

Helyszín:
Prágai Magyar Kulturális Központ, 

Rytířská 25, Praha 1
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„...Kitöltök azokban a napokban Lelkembl... És 
csodákat teszek az égen fenn és jeleket a földön 
lenn...Aki segítségül híjva az Úrnak nevét, az 
üdvözül.” (ApCsel. 2, 18-21) 
 
ISTENTL MEGÁLDOTT, KEGYELEMTELJES  

PÜNKÖSDI ÜNNEPSZENTELÉST 
KÍVÁNUNK! 

 

******* 
 

Kedves Testvérünk! 
 

Az MRETZS ezévi zsinati ülését 2011. június 

30-án, 16 órakor tartja Balatonlellén, a Lelle 
Hotel nagyeladójában, melyre szeretettel 
hívjuk és várjuk! 
(Jelentkezés: tzsinat@freemail.hu) 
Ebben az idben (06.30.-07.03.) és ezen a 
helyen zajlik az Els Magyar Világtalálkozó, 
melynek programja a www.vilagtalalkozo.hu 
honlapon elérhet.  
 

******* 
Az MRETZS kiadásában  

június végén, a Magyarok Világtalálkozójára 
megjelenik a 

Magyar reformátusok a nagyvilágban 
c. kiadvány I. kötete, 

amely közel 300, mintegy 20 országban él 
magyar református 

fényképes életrajzát tartalmazza! 
------------------ 

Megrendelhet: 
MRETZS, 1091 Budapest, Kálvin tér 7. 
vagy e-mailben: tzsinat@freemail.hu 

 
 

 AD 2011. Pünkösd hava 

 
 
 
 

          
                       
                        Kárász Izabella 

     Nyertetek-e Szentlelket? 
 
 

Alszik a szívben lángod, szeretet, 
Mit régi tüzek hamva elfedett. 
Mert könny locsolja, forró siratás, 
Nem vethet lángot az alvó parázs. 

 
 

És tesz a lélek élettelenül, 
És vet új magot, szeretetlenül, 
És jár és nincsen aratás, 
Mert alszik benne a régi parázs. 

 
 

Amíg le nem j Isten Szelleme, 
A lelkek mélyét nem tölti tele, 
Míg csak sóhaj száll az ima helyett - 
Szunnyad a parázs… nem lesz életed! 

 
 

Gyújtsd fel a régi tüzet, Istenem, 
Hogy minden lélek csodákat tegyen, 
Vetése njön, míg a napba néz, 
Legyen tüzeket gyújtó égi kéz! 

 
 

Legyen a dal, a hang, az akarás, 
S míg lángra gyúl a sok régi parázs, 
Valóság legyen a nagy felelet: 
Igen! Elnyertük áldott lelkedet!  
 
 
 
 

 

Az Üzenet szerkesztősége minden kedves olvasójának kegyelemben 
teljes és áldásokban gazdag pünkösdi ünnepeket kíván!



Gyülekezetünk 
életéből

– A gyülekezetünk támo-
gatásával működő Mille 
DO(re)MI kórus június 19-én (va-
sárnap), 15.00 órától tart koncertet a 
HAGIBOR (Vinohradská 1201/159, 
Prága 10-Žižkov) zsidó szociális ott-
honban. A koncertre minden érdeklődőt 
szeretettel hív és vár.
– Az Üzenet szerkesztősége kö-
szönetet mond minden olvasójának, 
aki  részt vett  a május 23. és június 
13. közötti közvéleménykutatásban. 
Mivel a szerkesztőség valóban objek-
tív eredményt szeretett volna elérni, a 
közvéleménykutatás kérdőívének elér-
hetőségét két számon keresztül az újság-
cikkekbe rejtette. A nem túl kecsegtető, 
de némi optimizmusra mégis okot adó 
eredményekről az Üzenet következő 
számában írunk.
– Augusztus 15-21. között a Tahi Re-
formátus Konferenciaközpontban kerül 
megrendezésre a Tahi Egyházzenei 
Hét. A hét programjában gyülekezeti 
énektanulás, kóruséneklés, lelki al-
kalmak, kirándulás, vetélkedő egy-
aránt szerepelnek. A hét záró programja 
vasárnap este a pócsmegyeri református 
templomban lesz. További informáci-
ók a gyülekezet gondnokától kérhetők. 
Gyülekezetünk három éve képviselteti 
magát ezen az alkalmon.

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

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.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ugyanebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját és témáját lapunk következő 
számaiban pontosítjuk.  
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, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre jú-
lius 21-én (szerdán) 17.00 órai kezdet-
tel kerül sor. Cím: Radlická 8 („Kroko-
dilos ház”) 
Egyéb információ:  www.reformata.cz


