
Üzenet
A Prágai Református Missziói Gyülekezet 

Hetilapja – V. Évfolyam – 27. szám, 2012. júl. 15.

Könnyen szerzett vagyon elfogy, 
de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik.

Péld 13,11

Kedves Testvérek!

Mintha évezredekkel megelőlegezték 
volna a magyar közmondást: „Ebül 
szerzett jószág ebül vész el.” Persze mai 
igénk ettől jóval komolyabb igazságot 
tartalmaz, melyet azt kell mondjam, az 
élet maga is igazol. 
Könnyen szerezni vagyont: minden 
ember vágya, vagy legalábbis nagyon 
nehéz rá nemet mondani, még akkor is, 

ha tudja az ember, hogy nem helyén-
való. Azonban a pénznek nincs szaga, 
és ha már megvan, akkor olyan mind-
egy, hogy honnan származik, mondja 
az emberi logika. Azonban, ha az előz-
ményeket és főleg a következményeket 
nézzük, akkor a helyzet gyökeresen 
megváltozik. Már számít, hogy honnan 
származik egy összeg, és főleg, hogy 
hogyan jutott az ember a birtokába. Ha 
úgy tetszik, az egyik legsátánibb csap-
dával állunk szembe, mert a könnyen 
megszerzett pénz könnyen el is folyik, 
és nincs semmi becsülete. Amikor elő-
ször elolvastam a mai igét, a mostani 
gazdasági válság története pergett végig 
előttem. Mert a válság közvetlen előz-
ménye az volt, hogy az emberek elhit-

ték, hogy termelés nélkül is lehet sőt 
kell fogyasztani, és nem fontos, hogy 
a fogyasztás mögött munka álljon. Így 
lett a közelmúlt gazdasági fellendülé-
se homokra épített vár, melyet az első 
eső elmosott, és nem tudta bizonyítani 
tartós voltát. Felvetődik a kérdés, hogy 
„egyszerű” kísértésből miként lesz ha-
lálos csapda? Halálos lelki értelemben, 
de sajnos nem egy esetben halálos testi 
értelemben is. A könnyű felemelkedés, 

mely mögött nem sok minden áll, egyre 
feljebb hajtja az embert, a költekezésben 
is. Majd amikor a léggömb kipukkan és 
elveszti az illető vagyonának egy részét, 
vagy teljes egészét, akkor jön a kétség-
beesés. Ez azonban általában nem egy 
józan önvizsgálatra hajtja az embert, ha-
nem sokkal előbb lesz az alkohol vagy a 
drog rabja, mintsem önvizsgálatot tartva 
elindulna a helyes út megkeresése felé. 
Ha pedig rálép a drog és az alkohol ki-
kövezett útjára, akkor onnan már tény-
leg nincs megállás, és az ember erejét 
sokszorosan meghaladó erőfeszítéssel 
lehet már csak valahogyan kikeveredni 
ebből a csapdából. Persze Istennél még 
egy ilyen elveszett helyzetből is van sza-
badulás, még ekkor is van, vagy lehet új 
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kezdet, de azért jobb a jó utat járni és 
nem rálépni a pusztulásba vezető útra. 
De vajon miért áldott a kétkezi mun-
kával szerzett vagyon, és miért is érté-
kesebb a munkával megszerzett pénz? 
Először is, mert ahhoz, hogy az ember 
képes legyen megtermelni valamit a ke-
zével, esetleg az eszével, addig egy út, 
néha nagyon komoly út vezet el. Ezen 
az úton, az iskolapadban, az egyetemen, 
a tanműhelyben Isten vezeti az embert, 
Ő ad az embernek bölcsességet, veze-
tést, erőt a szükséges tudás megszerzé-
séhez. De ez még csak a kezdet, sőt nem 
is egészen az. Mert a kezdet a szülői ház, 
az ottani gondoskodás, mely szintén Is-
ten ajándéka. Ez így együtt a szülői ház 
melege és az iskola tudásadó, jellemfor-
máló kohója a kezdet. De szintén Isten 
ajándéka a kollektíva, a közösség, az, 
hogy minden nap új erőt ad a munkám 
elvégzéséhez, és még nagyon sok más, 
ami egész hónapban ahhoz vezet, hogy 
majd hó végén fizetést kaphassak. Aki 
így jut pénzhez, meg tudja becsülni, hisz 
épp elég egyszer azt a nem egyszer ke-
serves utat végiggondolnia, ami ahhoz 
kellett, hogy ennek a dolognak a birto-
kába jusson. 
És más lesz a viszonya mások vagyoná-
hoz is. Azt is megtanulja sokkal jobban 
megbecsülni, értékelni. A más vagyona 
mögött is meg fogja látni az áldozatot, 
melyet a másik ember hozott azért, hogy 
legyen neki is, ezáltal megtanulja érté-
kelni annak munkáját, és nem tesz arra 
kísérletet, hogy azt eltulajdonítsa. Sőt, 
hálát fog adni az ilyen testvérért Isten-
nek, aki hasonló módon, tudását, kétkezi 
munkáját felhasználva szerzi vagyonát.

De gyermekeinek, környezetének is pél-
dát ad, hogy így, tisztességes munkával 
is lehet gyarapodni. Ez a példaadás ma 
nagyon nehéz és főleg ezen a téren. Ma, 
amikor a médiában a „celebek” és egyéb 
nagyon kártékony jelenségek mind azt 
sugallják, hogy nem is kell igazán meg-
dolgozni a vagyonért és a pénzért, akkor 
egy ilyen környezetben nem könnyű jó 
példával elöljárni. De mégis, hiszem, 
hogy hosszabb távon mégis csak annak 
az értékrendnek lesz becsülete, mely a 
tisztességes munkát részesíti előnyben. 
Kicsit sajnos ezzel kapcsolatban a tár-
sadalom helyzete hasonlatos az egyszeri 
drogoséhoz: emberileg teljesen leépült, 
elveszett. De Istennél még ott van a ke-
gyelem és a lehetőség az újrakezdésre. 
Ezen a téren Krisztus gyermekeinek egy 
nagyon nehéz „láthatatlan missziót” kell 
végezniük, legyen bármi is a foglalko-
zásuk. Megmutatni, mi az igazi érték, 
hogyan lehet valós értéket létrehozni, 
még akkor is, ha nehezebb úton jön ez 
az érték létre, mint amit a világ kínál-
na, de mégis sokkal, de sokkal stabilabb 
lesz. 
Missziót végezni lehet és kell is Isten 
Igéje által, de éppen az Ő kegyelméből 
lehet az által is, hogy megmutatjuk: szá-
munkra az Őtőle kapott munka az nem 
egyszerűen pénzkereseti lehetőség, ha-
nem szent ajándék is. Elvezetett min-
ket oda, végig fogta kezünket, és ma is 
megadja a bölcsességet, erőt hivatásunk 
betöltéséhez. 
Legyen ezért áldott az Ő szent neve!

Ámen!

(Elhangzott 2012. július 1-jén.) 
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A Tál család

Egy templom hirdetőtábláján a 
következő olvasható: Tudjátok, hogy a 
Tál család hány tagja tartozik a gyüle-
kezetünkhöz? 
Először is az öreg Dik Tál, aki mindent 
irányítani akar, aztán ott van Protes Tál 
bácsi és fivére, Szabo Tál, akik folyton 
ellenszegülnek és mindent meg akarnak 
változtatni.
A húguk, Irri Tál nyughatatlan 
bajkeverő a két fiával, Inzul Tállal és 
Molesz Tállal. 
Valahányszor felmerül egy új kérdés, 
Hezi Tál és felesége, Vege Tál várni 
akar vele még egy évet. 
Aztán ott van Imi Tál, aki folyton arra 
törekszik, hogy a mi gyülekezetünk 
pontosan olyan legyen, mint az összes 
többi. 
Affek Tál néni túl sokat képzel magáról. 
Ikeröccsei, Garan Tál és Han Tál pedig 
hamis ígéretekkel próbálnak új tagokat 
csalogatni a gyülekezethez. 

De azért nem minden családtag rossz. 
Asszisz Tál testvér például kifejezetten 
segítőkészen intézi az egyházi ügyeket.
A dúsgazdag üzletember nagybácsi, In-
vesz Tál anyagi hozzájárulására mindig 
lehet számítani. 
A remek politikai érzékkel megál-
dott Reprezen Tál kiválóan képvise-
li a közösség ügyeit diplomáciai  
körökben. 
Az elkötelezett Agi Tál nővér élen jár a 
térítésben. 
Medi Tálhoz bármikor fordulhatunk át-
gondolt és megnyugtató tanácsért, a sz-
ertartásokon az egyházi énekeket pedig 
Kán Tál dalolja, zenész fivére Trombi 
Tál (a kamasz Mu Tál átmenetileg nem 
énekel vele) segítségével.
Sajnos három családtaggal keves-
ebben lettünk: Dezer Tál és Kon-
ver Tál áttért más vallásra,  
a kilencvenéves Exi Tál néni pedig 
végelgyengülésben elhunyt.

(forrás: internet)
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk. 
Vasárnapi iskola: a foglalkozás a nyári 
szünidő alatt szünetel.  
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 istentisztelet 
időpontja egyelőre ismeretlen. Cím: 
Radlická 8. („Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet 
helyszíne és időpontja egyelőre isme-
retlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– A SzRKE felkérte gyü-
lekezeteit, hogy gyűjtse 
össze Csehországban élő tagjainak 
nevét, elérhetőségét. Az adatgyűjtés 
határideje: 2012. augusztus 31. Célja 
a Csehországi Református Egyház be-
jegyeztetése, melyhez 300 nagykorú, 
cseh állampolgársággal vagy állandó 
lakhellyel rendelkező egyén aláírása 
szükséges.

Gondolat

Hagyj fel azzal,  hogy 
arra panaszkodsz a Te  
Istenednek, hogy mek-
kora vihar vesz körül! 
Inkább mondd a Te  
viharodnak, hogy mekkora Isten áll   
mögötted!

Vasárnapi
Iskola

A vasárnapi iskolai 
foglalkozás a 
nyári szünidő alatt 
szünetel. A következő alkalomra Isten 
segedelmével szeptemberben kerül sor, 
melyre már most szeretettel invitáljuk  
a legkisebbeket.


