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Kedves Testvérek!

A mai ige első ránézésre az anyagi kér-
désekről szól. Ebben van is némi igaz-
ság, hiszen az nagyon fontos kérdés, 
hogy egy hívő ember hogyan viszonyul 
az anyagi világ kérdéseihez. Ha végig-
nézzük az egyháztörténelmet, azt látjuk, 
hogy ahol Isten Igéje megjelent, és azt 
hagyták is működni, ott előbb-utóbb a 
jólét is felütötte a fejét. Miért is? Erre 
a kérdésre nagyon egyszerű a válasz: 
a hívő lét mértékletes, káros szenvedé-
lyektől többé-kevésbé mentes életveze-

tést eredményez, ami társul azzal, hogy 
az ember azt a munkahelyet, ahová Is-
ten helyezte vagy vezette, nem egyszerű 
munkának, hanem hivatásnak, esetleg 
egyfajta életcélnak tekinti, ami termé-
szetesen sokkal tartalmasabb és alapo-
sabb munkavégzéshez is vezet. Nem 
nehéz belátni, hogy az ilyen élet folyo-
mánya általában az anyagi gyarapodás 
és a ranglétrán való folyamatos előre 
jutás. Most az olyan extrém élethelyze-
tektől, mint egy tragédia vagy katasztró-
fa, tekintsünk el. Abban az esetben, ha 
az ember élete ebben a mederben zajlik, 
amelyet leírtam, akkor annak egyfajta 
anyagi jólét lesz a következménye. De 

ebben már benne is van a kísértés, nem 
is egy, de rögtön kettő. Egyrészről, amit 
a modern pszichológia is egyre inkább 
elismer, a munkaalkoholizmus. Ebben 
az élethelyzetben az ember saját mun-
kájától fog függeni, nemcsak anyagi, de 
lelki értelemben is, és már más nem is 
tölti ki, csak a munkája. Természetes, 
hogy ez nem egészséges, és sajnos sok 
ember esik áldozatul évről évre. Szem-
ben azonban a klasszikus alkoholizmus-
sal, sokkal nehezebb diagnosztizálni, 
hiszen ki az, aki megszólna valakit is, 
hogy miért dolgozol annyit? A sok és 

alapos munkáért inkább megdicsérni 
szokták az embert, sőt a közösség elé 
példaként állítani. Ez persze az áldozat-
ban azt a téves érzetet erősíti még to-
vább, hogy jó úton jár. Pedig már régen 
nem. Az áldásból, melyet Isten a mun-
kában adott, az ember ismételten sikere-
sen átkot csinált. 
A másik kísértés még ennél is sokkal 
körmönfontabb, sokkal alattomosabb. 
Az ember az egyébként tisztességes 
munkával megszerzett vagyonát tekinti 
biztonsága alapjának és már úgy érzi, 
hogy nincs szüksége Istenre. Szerintem 
ezért nem kell nagyon messzire menni, 
hogy erre példát találjon az ember, mert 
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a mai világunk szinte másról sem szól, 
mint arról, hogy a ma embere csak azt a 
biztonságot tekinti valós biztonságnak, 
melyet a munkával elért anyagi jólét 
biztosít a számára. De akkor csak ennyi 
lenne a lét, csak ennyi lenne az ember 
életének az értelme? Ez a két kérdés 
mindenképpen kötődik a mai igéhez, 
még akkor is, ha szerintem nem ez a fő 
mondanivalója.
Az ifjú felteszi a kérdést, hogy hogyan 
nyerheti el az örök életet. Ez a kér-
dés valahol mindenkit érdekel, hiszen 
mindenki tudja jól, hogy nagyon sivár 
lenne az ember élete, ha csak a földi-
ben, a mostban bízna. Azonban mégis 
kell egyfajta elszánás arra nézve, hogy 

az ember komolyan elkezdjen foglal-
kozni azzal, ami az életen túl van. So-
kan persze megelégszenek a földivel, 
mindennek ellenére, és látszólag, vagy 
valójában nem érdekli őket, hogy mi 
lesz tovább. Főleg úgy nehéz az életen 
túlival foglalkozni, hogy annak keresési 
módja valóban biblikus legyen. Hiszen 
sokan eljutnak addig, hogy talán van va-
lami az életen túl, de el sem tudják kép-
zelni, hogy mi lehet, és hol keressék rá a 
választ. Az ifjúban megvolt az elszánás 
a keresés megkezdésére és arra, hogy a 
választ Jézustól kérje. Jézus azonban, 
igaz másodszori kérdésre, olyan feladat 
elé állítja, ami emberileg szólva meg-
haladja erejét. És sajnos nehézségek, 

amelyek Isten követésének az 
útjában állnak, mindenki éle-
tében vannak. Ezek korántsem 
biztos, hogy anyagi természe-
tűek, lehetnek teljesen mások 
is, olyanok, amiket talán el 
sem tudunk képzelni - azt kell 
mondjam, mint ahogyan a kí-
sértések, úgy ez is mindenki 
életében más és más. Ennek az 
akadálynak a legyőzése csak 
Isten segítségével lehetséges. 
Az a csodálatos az egészben, 
hogy Isten nem valami „tí-
pus-megtérést” készít az em-
bernek, hanem személyesen 
készíti el az utat, ami majd 
Hozzá vezeti el. 
Az ifjú megtérés nélkül távo-
zott Jézustól. Megtérés nél-
kül, de nem mondanám, hogy 
eredménytelenül. Mi emberek 
talán csak azt tudjuk elkép-



zelni eredménynek, hogy ott leborul, 
megvallja, megbánja bűneit és megtér. 
Érdekes módon Jézus nem fenyegette 
sem kárhozattal, sem más kellemetlen 
következményekkel arra az esetre, ha 
netán nem hozna azonnali döntést. A 
megtérés a legtöbb esetben egy folya-
mat eredménye, hogy az ember azt tudja 
mondani: igen, Uram. Akkor és ott talán 
csak a folyamat indult el. Erre utal az 
is, hogy az ifjú szomorúan távozott. A 
szomorúság természetesen kellemetlen 
érzés. Vajon ki az közülünk, aki ne lett 
volna már szomorú. De a szomorúságot 
sokszor egyfajta hiányérzet indukál-
ja, ami sokszor cselekvésre indítja az 
embert. Az ifjú már tudta, hogy bár jó 
úton jár, hiszen saját bevallása szerint a 
törvényeket megtartotta - bár ez, mint 
tudjuk, egy kicsit összetettebb kérdés, 
mint az elsőre látszik -, de ez még kevés 
volt ahhoz, hogy tanítvánnyá váljon és 
elnyerje az örök életet. 
Azt is lehet mondani, hogy ez a beszél-
getés a hitre segítő lelkigondozás is-
kolapéldája is lehet. Hiszen Jézus nem 
fenyegette, nem ígért neki mindenféle 
büntetést, ha nem tér meg, hanem csak a 
vágyat ültette el a szívébe. Hogy meny-

nyi idő szükséges a megtéréshez? Senki 
sem tudja, csak maga az Isten, aki meg-
teremtette az embert. De ahhoz, hogy a 
megtérés útja szépen végig legyen járva, 
türelem kell, méghozzá mindenki részé-
ről. A megtérő részéről abból a szem-
pontból kell nagyon sok türelem, mert 
talán benne is vihart kavar a tény, hogy 
még nem mindenben tud megfelelni 
esetleg a Biblia és a közösség által tá-
masztott követelményeknek. Türelemre 
van szükség a közösség részéről is, és itt 
nagyon fontos a közösség nevelő ereje. 
Beszélgetések, pozitív visszajelzések, a 
megtérni vágyó részéről felvetett kérdé-
sek szeretettel, de biblikus alapossággal 
történő megválaszolása, az imádságban 
való hordozás mind hozzátartoznak az 
ilyen természetű szolgálathoz.  
Ha belegondolunk a mi megtérésünkbe, 
az is kérdések során vezetett el az örök 
életre vezető útig. Sőt, talán ma is van-
nak kérdéseink. Ez egyáltalán nem baj, 
hiszen ez is része Isten követésének. 
Imádságban kérjük el a válaszokat ma-
gunknak is, és másoknak is.

Ámen!
(Elhangzott 2012. március 4-én,

Simon András grafikája) 

„Jézus pedig monda néki: 
Miért mondasz engem jónak? 

Senki sem jó, csak egy, az Isten.”
    Mk. 10,18
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IMAóra
Gyülekezetünkért

Szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

„TekInTeTeM  
A HeGyekRe eMeleM: 

HonnAn jön  
SeGíTSÉGeM?
SeGíTSÉGeM  

Az ÚRTól jön,  
AkI Az eGeT  
ÉS A földeT  

AlkoTTA.” 

zsolt 121,1-2
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CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI MAGYAROK SZÖVETSÉGE
SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH V ČESKÝCH ZEMÍCH

K Botiči 2, 101 00 Praha 10
Telefon: (+420) 271 746 932, 

Telefon + fax: (+420) 271 746 913
E-mail: csmmsz@mbox.vol.cz

Kedves Tagtársunk és Barátunk!

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját,
barátait és ismerőseit

a március 17-én, szombaton 14.00 órakor megrendezésre kerülő

KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉGRE

II. Rákóczi Ferenc emléktáblájánál
(Malostranské náměstí)

 Megnyitó
 Ünnepi beszéd: Buczkó István
    Folk Zsófia  
 Koszorúzás:  Magyarország Nagykövetsége
    Magyar Intézet
    Együttélés Magyar Nemzeti Tagozata
    Ady Endre Diákkör
    Vendégek
    CsMMSz

Szeretettel várunk mindenkit!

 Társszervezők:  Magyar Intézet
    Ady Endre Diákkör
    Együttélés Magyar Nemzeti Tagozata



egyházunk
életéből

– A SzRKE kilenc egy-
házmegyéjének 632 gyü-
lekezetében a 2011-es év végén  63 
573 egyháztagot tartottak nyilván. 
Ez 1 649-cel kevesebb, mint egy év-
vel korábban. Egyedül a létszámában 
a harmadik legnagyobb zempléni egy-
házmegyében mutattak ki növekedést. A 
statisztikai adatok alapján a legnagyobb 
csökkenést a komáromiban jegyeztek, 
több mint ezerrel lett kevesebb azon re-
formátusok száma, akik hozzájárulnak 
az egyház fenntartásához. A 2011-es 
népszámláláskor 98 797 jelölték be 
magukat a Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyházhoz tartozónak. 
Fazekas László, a SzRKE püspöke sze-
rint ebben közrejátszhattak a korábban 
nyilvánosságra hozott hiányosságok, 
amelyek miatt kétségek merülhetnek fel 
a közölt adatok pontosságát illetően.

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalkozások témái:
Március 11: (bibliai rajzfilm)
(12.) A fáraó nemet mond (2Móz 5-14)
Március 18: (bibliai rajzfilm)
(13.) Isten tíz parancsolata (2Móz 19-
24, 32-34)

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

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. (Klimentská 18, 
3. em. gyülekezeti terem, Prága 1) 
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 istentiszteletre 
(úrvacsorával) március 28-án 17.30 órai 
kezdettel kerül sor. Cím: Radlická 8. 
(„Krokodilos ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz


