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„Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen…” 
1Tim 3,17

Kedves Testvérek!

Jézus beszél az evangéliumban a kes-
keny útról, és arról, hogy az és csak az 
visz az üdvösségre. Másrészt viszont 
arról is szól, hogy nem a külsőség a fon-
tos, nem a világ tetszését kell és szabad 
keresni, sőt éppen a világ által vallott 
értékrendtől való elhatárolódásra szólít 
fel. Azonban maga Isten is úgy szeret-
te a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát 
adta érte. 
Így talán már érthető, hogy az elején mi-

ért hivatkoztam a keskeny út példájára, 
mert ez igazán keskeny út, és ezen a kes-
keny úton ebben a kérdésben csak akkor 
tudunk megmaradni, ha ezek között az 
egymásnak ellentmondó követelmények 
között egyfajta rendet teremtünk, és 
megtaláljuk az egyensúlyt, mely egyen-
súlynak az alapja éppen Isten Igéje. 
Az első az értékrend kérdése: számunk-
ra az értékrend origója nem ezen a föl-
dön van, hanem a mennyben, Istennél. 
Ebben Isten gyermeke egészen biztos, 
hogy több a világ gyermekénél, hogy 
sem térben, sem időben nincs korlátoz-
va. Térben nincs, mert Isten kitágítja 
a teret a számunkra, és tudjuk, hogy a 
világon mindenütt testvéreink vannak. 

De nem is ez a valós kérdés. A fonto-
sabb az idő kérdése. Az Ige szerint az 
emberi élet határa hetven, legfeljebb 
nyolcvan esztendő. Ma talán az orvos-
tudománynak köszönhetően egy kicsit 
több, ha az ember nem tesz ellene va-
lamit. De Isten gyermeke számára ettől 
sokkal nagyobb, emberileg egyszerűen 
elképzelhetetlen távlat nyílik: az örök-
kévalóság! A mi életünk nem zárul le 
a sírral, hanem utána jön csak még az 
igazi élet. Ez a kívülállókat irigységgel 
is eltöltheti, de egyúttal missziós lehető-

ség is. Ha megkérdezik az embert, hogy 
miért olyan nyugodt, szabad válaszolni 
ezzel: nézd, engem is hasonló gondok 
nyomasztanak, mint téged. Hasonló 
problémák nyomják vállamat, de nekem 
mégis van plusz valamim, ami lehet ne-
ked is, csak el kell fogadnod. Le kell 
tenned életed Isten elé, és segíteni fog, 
és neked sem csak az itt és csak a most 
fog létezni többé. 
A második kérdés, hogy milyen eszkö-
zökkel lehet kivívni a külvilág pozitív 
véleményét az egyházról. Ez a kérdés, 
lehet mondani végigkísérte az egyház-
történelmet. Voltak persze időszakok, 
amikor az elkülönülés gondolata ke-
rekedett felül, de ez sosem volt igazán 
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tartós. Amikor ez a levél íródott, akkor 
bontakozott ki a keresztényüldözés. Ez 
annak is a következménye volt, hogy 
az akkori világ nem akarta és nem tud-
ta megérteni azt az értékrendet, melyet 
a keresztények vallottak. Az, hogy az 
egészből állami szintű üldözés lett, an-
nak volt a következménye, hogy a világ 
nem akarta megérteni, hogy a kereszté-
nyek nem azért nem akarnak részt venni 
a császárkultuszban, mert nem kedvelik 
a császárt, hanem azért, mert annyit és 
csak annyit adhatnak a császárnak, ami 
a császáré. Vagyis adó jár neki, de imá-
dat nem. A meg nem értés gondolata vé-
gigkísérte az egyháztörténetet. Amikor 
a kereszténység már államvallás lett, 
akkor látszólag változott a kép. Papíron 
mindenki keresztyénné lett, a valóság-
ban persze egy kicsit más volt a hely-
zet. 
Mégis a legfontosabb kérdés a ma. Azt 
kell mondani, a helyzet nehéz, ha azt 
nézzük, hogy milyen véleménye van a 
világnak Isten népéről. Az is bonyolítja 
a helyzetet, hogy ma az egyházról a kri-

tikát nyíltan ki lehet fejteni, és ma már 
semmilyen korlát nincs az előtt, ha vala-
ki valamit mondani akar. Tévedés ne es-
sék, a véleménynyílvánítás joga termé-
szetesen nagyon fontos alapjog, melyet 
védeni kell, de ennek az eredőjeként ma 
már lényegében folyamatos kritikák, tá-
madások kereszttüzében él az egyház. 
Ezek között van jogos és van jogtalan. 
Általánosságban el lehet mondani, hogy 
az első fontos gond, hogy nem tesznek 
különbséget. A világ számára az egyház 
és a Krisztus népe egy és ugyanaz, és 
próbálja az elmúlt kétezer év tévedéseit 
számonkérni anélkül, hogy az eredmé-
nyeket látná. Ebben van valami nagyon 
sátáni. Bűnt látok, eredményt nem. Le-
het persze így is, de ennek nem feltétlen 
van értelme, és még kevéssé igazságos. 
A világ részéről gyakran megfogalma-
zódó kritika szokott lenni az ingatlan-
vagyon. Hogy miért van szüksége az 
egyháznak ennyi ingatlanra. Erre min-
dig vissza szoktam kérdezni: azokat a 
szolgálatokat, oktatást, nevelést, idős-
gondozást, beteggondozást, stb. mégis 
hol végezze az egyház? 
De az értékrendünkkel is gondok van-
nak, és nem is itt, Közép-Európában. 
Nyugaton sok helyen már nem a Krisz-
tusról szóló bizonyságtétel áll a központ-
ban, hanem az olyan „értékek”, mint a 
tolerancia, a közösség. Ez is borzasztó, 
hiszen ez a két dolog is nagyon fontos, 
és igenis nagyon komolyan levezethető 
az Igéből. De mégsem helyettesítheti Is-
ten Igéjét és a bizonyságtételt. Amikor 
felteszik nekik a kérdést, hogy ez miért 
nincs, a válasz, hogy nem bánthatják 
meg a nem hívő, vagy esetleg másban 
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hívő testvérek lelkiismeretét. 
Akkor ezek után felvetődik, hol van a 
megoldás? Megoldás egyértelműen ott 
van az egyén számára és az egyház szá-
mára is, hogy a rá bízott szolgálatot Is-
tenre figyelve végezze. Tudja, hogy az 
út, melyen jár, keskeny. Ezért csak lassan 
haladhat rajta, Istenre figyelve, hiszen 
balra és jobbra is kísértések vannak. De 
az ilyen szolgálatvégzésnek az lesz az 
eredménye, hogy jó vélemény fog kiala-
kulni mégis a kívülállók között a egy-
házról. El lehet mondani, hogy misszió 

Ige nélkül, persze csak első pillantásra. 
Ott van Isten Igéje, mert anélkül nincs és 
nem is lehet misszió, de úgy, hogy ben-
nünk már elvégezte a munkát, és rajtunk 
keresztül mások is látják az eredményt. 
A második lépésnek persze annak kell 
lennie, hogy ezeknek az embereknek, 
akik megkérdezik, hogy miért vagytok 
ilyenek, szóban is elmondani, hogy nem 
magunktól, hanem azért, mert Isten Igé-
je tett minket késszé rá. 

Ámen!
(Elhangzott 2011. november 13-án.) 

Kötőjeles történet

A jobb samaritánus

Amikor másodszor is Jerikó felé 
ment, megint talált egy sebesültet  
a samaritánus. Harmadik, negyedik, 
ötödik útján újabb és újabb áldozatok  
feküdtek az országúton. Százszor tette 
meg az utat és száz szerencsétlen fe-
küdt ott, majd ezerre és ezerre bukkant.  
Mindig ugyanazon a helyen. 
Ez foglalkoztatta, amikor 2333-madszor 
ment Jeruzsálembol Jerikóba. Szinte 
belebotlott az újabb sebesültbe, annyi-
ra gondolataiba merült. Sóhajtva szed-
te elő a kötszert a nyeregtarisznyából, 
rutinosan látta el a 2333. sebesültet.  
Gyakorlott mozdulattal emelte a sza-
márra a vérborította testet, és lám,  
az állat magától indult el a fogadó felé 
a jól ismert úton. A szamár és a sebesült 
szerencsésen meg is érkeztek. 
A samaritánus ugyanis a sivatag felé 

tartott, hogy megkeresse a rablótanyát. 
Mert amikor a 2333. áldozatba botlott, 
hirtelen rádöbbent, hogy sokkal jobb 
samaritánus lehetne, ha végre a tette-
sekkel is törődne s nem csak ragtapa-
szokat osztogatna... Elhatározta, hogy  
a rablókon fog segíteni. 
Később zavartalanul utazhatott Jeru-
zsálemből Jerikóba. Sok időt takarított 
így meg...

(E. Schnydrig nyomán, 
Dr. Hézser Gábor válogatása)



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

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.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját és témáját lapunk következő 
számaiban 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, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre de-
cember 14-én 17.30 órai kezdettel ke-
rül sor. Cím: Radlická 8. („Krokodilos 
ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– December 11-én 
Lovosicében magyar is-
tentiszteletre kerül sor - 
első ízben. Az alkalom 13,00 órakor 
kezdődik, a Školní 6 cím alatt. 
– A már hagyományosnak számító 
Miklósnapi ünnepségre és szeretet-
vendégségre az idén korábban, a de-
cember 4-i istentiszteleti alkalmat 
követően kerül sor. A Mikulás bácsi 
(„dicséretek és elmarasztalások”) köny-
ve mikulasbacsi@reformata.cz címen 
érhető  el a szülők számára. Mivel az idei 
ünnepség „zártkörű” (ettől függetlenül 
mindenkit szeretettel várunk), kevesebb 
gyerek is várható – a Mikulás szívesen 
fogad minden gyerekverset, éneket.  
Az  ünnepségről a szülőket (gyüleke-
zetünk tagjait) e-mailben is tájékoz-
tatni fogjuk. 

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-

zások témái (a hitoktató a „műsorválto-
zás” jogát fenntartja):
November 27:
(6.) Feleség Izsáknak (1Mózes 24)
December 11:
(7) Jákób története I. (1Mózes 27-33)


