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„Én is kérdezek...”
Mt 21,24

Kedves Testvérek!

Kérdést feltenni teljesen természetes do-
log. Lényegében a kommunikáció más-
ról sem szól, mint kérdéseket kölcsö-
nösen feltenni, és azokra választ kérni, 
kapni, majd visszakérdezni. Legtöbb-
ször azért teszünk fel kérdéseket, hogy 
új információk birtokába jussunk, vagy 
a már meglévő információkat pontosít-
suk. De ez nem ilyen egyszerű Isten és 
ember viszonylatában, több okból sem. 
Most volt néhány vasárnap, amikor az 
ige egy kérdésről szólt. Akkor nem is 

tűnt fel a dolog furcsasága, hanem csak 
a mai ige kapcsán, hogy hogyan is mű-
ködik Isten és ember között a kérdés fel-
tétele, annak mi az értelme, és milyen 
módon születik meg a válasz. A kérdés 
annál is érdekesebb, mert a kérdés intéz-
ménye egyik irányban (embertől az Is-
ten felé) lényegében a klasszikus módon 
működik. Az ember imádságban tehet 
fel kérdést. A válasz már nem minden 
esetben hagyományos, sőt szinte sosem 
olyan módon érkezik a válasz, ahogyan 
azt elgondoljuk. 
Az első kérdés, hogy hogyan is tehet fel 
Isten egy kérdést az embernek. Jézus 
idejében persze sokkal egyszerűbb volt 

a kérdés, mert egyszerűen kérdezett. Ma 
azonban a kérdés jóval összetettebb. 
Ritkán előfordulhat, hogy Isten vala-
milyen módon direkt szólítja meg az 
embert, ez azonban mégsem mondható 
tipikusnak, sokkal inkább szabályt erő-
sítő kivétel. Isten kérdezhet például egy 
testvér által, egy beszélgetésben, amikor 
arra indítja az embert Isten, hogy tegyen 
fel egy kérdést testvérének. Felteheti 
Isten az Ő kérdéseit az Ige által, ha az 
ember elgondolkozik az igén, amit az-
nap olvasott. Bizony gyakran előfordul, 
hogy van benne valami, amiről az em-

ber azt mondja, igen, ez ma pont nekem 
szólt. De Isten tehet fel kérdést nekünk 
életünk eseményeivel, mások életével, 
és még sok-sok módon intézhet hoz-
zánk Isten egy kérdést. Ebben is Isten 
csodálatos volta látszik. Nem egy sab-
lonos módon teszi fel a kérdését, hanem 
minden esetben más és más módon ér el 
az érintetthez a kérdés. Persze némileg 
megnehezíti a dolgunkat, hiszen meg-
szoktuk, hogy szemtől szembe kapjuk 
a kérdéseket másoktól, ezzel szemben 
Isten és ember viszonylatában észre kell 
venni magát a kérdést. 
Isten a kérdését felteszi az embernek. 
Legyen az bármilyen természetű kér-
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dés, már magában a tényben, hogy Is-
ten kérdez, az Ő szeretete egyértelműen 
nyilatkozik meg, hiszen a bűnös ember 
válaszára kíváncsi a Mindenség Ura. Is-
ten minden további nélkül megtehetné, 
hogy csak beletekint az ember szívébe, 
és máris feltárul előtte minden titka, sőt 
képes lenne arra is, hogy az ember szí-
vét úgy programozza, hogy abban min-
dig Neki tetsző válaszok rejtőzzenek. 
Isten nem ezt teszi. Ettől sokkal jobban 
szereti az embert, és méltatja arra, hogy 
kíváncsi legyen a válaszára. Ha jobban 
belegondolunk, ez emberileg felfogha-
tatlan. Hiszen Isten a bűnös emberrel 
szóba áll, és nem csak parancsokat ad, 
de kérdez is. 
Érdekes kérdést vet fel Isten motiváci-
ója a kérdések feltételére. Nála, szem-
ben az emberrel, az információszerzési 
vágy kizárható, hiszen Neki erre nincs 
szüksége.  Ő már az előtt tudja a választ, 
mielőtt a kérdését feltenné az ember-
hez, mi több azt is tudja, hogy az em-
ber őszintén fog-e válaszolni a kérdésre, 
vagy valamilyen hazug választ fog erre 
a kérdésre megfogalmazni. 
Az itt olvasható párbeszéd nem csak 
arra világít rá, hogy milyen fenséges Is-
ten kérdése, de arra is, hogy milyen hit-
vány tud lenni az ember válasza, és arra 
is, hogy az ember milyen rövidlátó tud 
lenni. Valójában mindkét válasz meg-
állta volna a helyét, hiszen János ember 
volt, bár egy olyan kivételes küldetéssel, 
mely Istentől való volt. Így ha azt mond-
ták volna, hogy ember, az is megfelelt 
volna, és ha Isten küldöttének mondták 
volna, arra is lett volna magyarázat. 
Ennek ellenére megadták sikeresen az 

egyetlen elfogadhatatlan magyarázatot: 
nem tudjuk. Ez több okból is nagyon 
problémás volt, és talán nem is gondol-
ták át rendesen, hogy ezzel a válasszal 
rombolnak éppen a saját tekintélyükön a 
legtöbbet. Az ember természeténél fog-
va nem szereti azt mondani, hogy nem 
tudom, mert azzal elismeri, hogy egy bi-
zonyos kérdésben nincs kompetenciája. 
Ha belegondolunk abba, hogy ezt kik is 
mondták, és milyen ügyben, akkor még 
inkább azt látjuk hogy meglepő a válasz. 
Ezek az emberek előszeretettel parádéz-
tak a mindent tudó hittudós szerepében. 
Ehhez képest egy ilyen, viszonylag 
könnyű kérdésre az a válasz, hogy nem 
tudom. Jézus persze tudta, hogy ez lesz 
a válasz, és ezzel le tudta zárni a pár-
beszédet. Valójában Isten számára ez 
ma is elfogadhatatlan válasz az ember 
részéről, hogy nem tudom. Isten nem 
tesz fel olyan kérdést, amire az ember 
ne tudna válaszolni, de az ember nagyon 
veszélyes játékba kezd, ha ilyen, vagy 
ehhez hasonló választ próbál meg Isten-
nek adni. Ezzel ugyan a párbeszédet le 
tudja zárni, de csak azt éri el vele, hogy 
ő maga sem kap választ az esetleges 
kérdéseire. Arról már nem is beszélve, 
hogy nekünk van igazán szükségünk a 
párbeszédre Istennel, és nem fordítva. 
Sokan szeretnék tudni, hogy milyen Is-
ten ítélete. Itt van rá egy példa: Isten nem 
válaszol. Ez persze még nem az a bizo-
nyos ítélet, amiről a Jelenések könyve 
szól, de mégis súlyos. Gondoljunk csak 
arra, hogy azok, akik tiszta szívvel kér-
dezték Jézust, milyen értékes válaszokat 
kaptak, és ezzel milyen kincshez jutot-
tak. Azok azonban, akik nem őszinte 



választ adnak Isten kérdésére, ne szá-
mítsanak ilyen kincsekre. Mondhatná 
valaki, hogyan tud válaszolni Isten. Ta-
lán még változatosabban, mint ahogyan 
kérdezni tud, pedig, ahogyan írtam, már 
az is igazán változatos. Lényegében egy 
biztos: Isten válaszolni fog. Válaszol-
hat azonnal, bár ez mégsem jellemző. 
Általában a várt választ vagy az Igén 
keresztül kapjuk meg, vagy életünk ese-
ményein keresztül. Ez utóbbi esetben 
sokszor ne számítsunk gyors válaszra. 
Talán hónapok, vagy évek is eltelhetnek 

a válasz megérkezéséig. A válasz azon-
ban nem fog elkésni, és nem is lesz sem-
mitmondó. 
Isten tehát párbeszédet kezdeményez az 
emberrel, és nem csak általában, hanem 
mindenkivel személy szerint. Merjünk 
Tőle kérdezni, és ha kérdez, adjunk az 
Ő kérdéseire méltó válaszokat, még ak-
kor is, ha néha nehéz, néha talán nekünk 
is egyszerűbb lenne azt mondani, nem 
tudom.

Ámen!
(Elhangzott 2012. március 11-én) 

Az 1848-49-es magyar polgá-
ri forradalom és szabadságharc 
164. évfordulójáról nagyjából 
200 ember emlékezett meg teg-
nap. A megemlékezők II. Rákó-
czi Ferencz Kisoldalon (Malá 
Strana) található emléktábláját 
koszorúzták meg.

-paulus-
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Március 18 - Prágai megemlékezés
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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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Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?

Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szívében!

Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,

És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?

 
Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval

Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiábá néz az

Isten napja s a világ reátok.
Nyújtsátok ki tettre a kezet már

S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki

Oly sokáig táplált titeket.

Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,

De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.

Hiszem én, hogy, mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,

De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.

 
S oh mi vakság! fölemelte még a

Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképpen

Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...

Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.

Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kíséri őket ujjongatva,

És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,

Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szerekét,

S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

 
(Szatmár, 1847. augusztus)

  Petőfi Sándor: 
          A szájhősök

„Ki gondolná, ki mondaná...?” címmel olvasóink további – aktualitásukat ma sem 
vesztett Petőfi verset hallgathatnak meg az MR1 Kossuth Rádió hangtárában. A 
hanganyag itt található meg:

http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2012-03-18

Az „Éjszaka” műsoron belül kattintson a 1:03-kor elhangzott „Rádiószínház” 
időpontjára.



Gyülekezetünk
életéből

– Az 1848-49-es szabad-
ságharc és forradalom 
164. évfordulójának alkalmából a Prá-
gai Kisoldalon (Malá Strana) tartott 
megemlékezésen gyülekezetünk né-
hány tagja is részt vett. Tekintsék meg 
a hetilapunk 3. oldalán található rövid, 
fényképes beszámolót.

Programajánló

A Prágai Magyar Intézet 
szeretettel hív mindenkit
Filp Csaba magyarorszá-

gi festőművész „TESCOBA-ROKK” 
című kiállításának megnyitójára, amely-
re 2012. március 21-én, 19.00 órakor 
a Prágai Magyar Intézet pincegaléri-
ájában kerül sor. A kiállítás nagyon ere-
detinek ígérkezik.

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-
zások témái:
Március 18: (bibliai rajzfilm - folyt.)
(13.) Isten tíz parancsolata (2Móz 19-
24, 32-34)
Március 25:
(14.) Ismétlés

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


