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„Semmiért se aggódjatok, hanem... tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt...”  Fil 4,6

Kedves Testvérek!
Az aggódás, azt lehet mondani, az em-
ber életét sötét árnyékként végigkísérő 
érzés. Már az egész kicsiny gyermek 
is aggódik, amikor nem lát maga körül 
senkit, hogy hová tűntek azok, akik kö-
zel állnak hozzá, de lényegében minden 
életszakasznak megvannak az adott ag-
godalmai. Nem lehet azt mondani, hogy 
ezek között az érzések között ne lenne 
pozitív is. Vannak olyan aggodalmak, 
melyek pozitívak, melyek inkább talán 
a reménység kategóriába sorolandók, 
valójában talán a két érzés közötti határ 

eléggé elmosódott, és nem mindig lehet 
egy-egy konkrét helyzetről azt monda-
ni, hogy ez most reménység, vagy in-
kább már aggodalom. Mindenesetre el 
lehet mondani, hogy az aggódás része 
életünknek, mindennapjainknak. 
Mivel ennyire általános élethelyzetről 
van szó, mely mindenkit és mindig érint, 
ezért Isten Igéje természetesen foglalko-
zik a kérdéssel. Azonban az a mód, aho-
gyan Isten Igéje a kérdést megközelíti, 
teljesen újszerű. Az aggodalom sajnos a 
legtöbb esetben lassan ölő, halálos mé-
reg. És mivel annyira része a minden-
napjainknak, éppen ezért sokszor későn 
vesszük észre, hogy már milyen káro-
kat is okozott. Igaz azonban az is, hogy 

mindenki életében ott vannak a gondok, 
problémák, ezek alól nem kivétel sem 
a keresztyén, sem a nem keresztyén 
ember, akkor sem ha hite sziklaszilárd, 
vagy éppen úgy gondolja, hogy egyálta-
lán nincs transzcendens. Azonban mégis 
van különbség. Ez a különbség kicsinek 
tűnik, de ez az apró különbség mégis 
végzetes. A nem hívő ember aggodal-
mait nem képes megosztani, éppen ezért 
folyamatosan mérgezni fogja, és egyfaj-
ta ördögi körbe taszítja az embert. 
A hívő ember azonban egészen más 
távlatokat mondhat a magáénak. Annak 

az Istennek a színe elé viheti gondjait, 
aki az eget és a földet teremtette. Ez a 
távlat pedig mindenkinél és mindennél 
nagyobb ígéretet ad Isten gyermekének. 
Nemrég olvastam egy bölcs mondást: 
„Ne csak Istennek mondd el, hogy mi-
lyen nagy gondjaid vannak, de a gondja-
idnak is, hogy milyen nagy a te Istened.” 
A hit sem mindegy. Mert ha abból a 
nézőpontból közelítjük meg a kérdést, 
hogy kiben vagy miben hisz az ember, 
akkor is hatalmas különbséget találunk. 
Aki bálványban, vagy bálványokban 
hisz, annak nincs meg a lehetősége arra, 
hogy olyan Istenhez forduljon, aki tény-
legesen tudna segíteni gondjain, prob-
lémáin. Igaz, az éppen aktuális bálvány 
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nem fog beleszólni az életébe, nem fog 
neki törvényt adni (nem mellesleg Isten 
törvényének éppen az a célja, hogy az 
embernek kevesebb oka legyen az aggo-
dalmaskodásra), de nincs is értelme elé-
be vinni a gondokat, problémákat, mert 
csak némán fog hallgatni. 
Az aggodalmaskodás okozta gondokat 
Isten többféle módon is megszüntetheti. 
A legelső az a tudat, hogy a mindenség 
Istenéhez kiálthatok. Ez a tudat már ön-
magában erőt kell, hogy adjon. Én, a kis 
semmiség, képes vagyok arra, hogy egy 
ilyen istenséghez kiáltsak, és az meg is 
fogja hallani ezt a kiáltást. Ezt átgon-
dolni is meghaladja az emberi gondolat 
határát. Valahogy olyan, mint amikor a 
kisgyermek előterjeszti kérését szülei-
nek. A gyermek és a szülők lehetőségei 
természetesen összehasonlíthatatlanok. 
Így sem lehet összehasonlítani az ember 
lehetőségeit Isten lehetőségeivel. 
A másik rétege a hívő ember lehetősége-
inek nem más, mint maga a gyülekezet. 
A gyülekezet közössége egyrészt lehe-
tőséget teremt az imaközösségre, hogy 
többen is odavigyék az ember dolgait 
Isten elé, de lehet, hogy Isten azon a 
módon segít, hogy végighallgat a test-
vér, esetleg van egy olyan ötlete, mely 
a segítségemre lehet, és olyan látással 
segít a problémámon, amellyel én nem 
rendelkezem, egyszerűen azért, mert 
neki Isten másféle ajándékot adott, mint 
amiket én kaptam. De a gyülekezeti élet 
lényegéhez ez is hozzátartozik, hogy 
egymás terhét ezen a módon is hordoz-
zuk. Azonban ezt is el kell kérni Isten-
től, hogy nyissa meg Isten a szívemet a 
testvér problémái felé, és kész legyek 

legalább végighallgatni. Sokszor már 
a végighallgatás is enyhíti annyira az 
aggodalmaskodást, hogy az ember már 
megújult erővel legyen kész felvenni a 
harcot ezekkel a problémákkal. De ettől 
többre is lehet számítani sok esetben. 
Természetesen az is igaz, hogy nekem 
is nyitott szívvel kell lennem a má-
sik gondjai, problémái iránt. Nekem is 
késznek kell lennem végighallgatni, ne-
tán segíteni a másik gondjain. 
A harmadik rétege annak a lehetőség-
nek, hogy Isten elé vigyem a gondjai-
mat, az, hogy maga Isten fog a sorsomba 
beavatkozni. Ahogy korábban említet-
tem, könnyen előfordulhat, hogy a má-
sik testvérnek lehetnek olyan ötletei, 
melyek segíthetnek nekem, és bármely 
egyszerűek, nem jutottak eszembe. Isten 
segítsége nem biztos, hogy olyan mó-
don jön, ahogyan azt mi elgondoljuk. 
Őszinte szívvel kell kéréseinket, aggo-
dalmainkat feltárni Isten elől, mert csak 
egyedül Ő képes segíteni ezeken. 
Persze könnyebb mondani, mint csinál-
ni, hogy ne aggódjunk, mert olyan köny-
nyen ejt bennünket rabul ez az érzés. De 
mégis, nem csak a fent leírtak miatt, de 
amiatt is, mert nekünk ebben is példát 
kell adnunk, hogy nem csak magunknak 
tartjuk meg a gondjainkat, hanem őszin-
tén Isten előtt és a testvérek előtt feltár-
juk, és ezzel az erővel leszünk úrrá az 
életünket megkeserítő aggodalmakon.
Legyen számunkra remény a gond, vál-
jon számunkra az aggodalom lehetőség-
gé. Kívánom, mindenki életében legyen 
áldás az aggodalmak megoldása.

Ámen
(Éles György igemagyarázata)
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Kedves Üzenet-olvasó,

mivel a gyülekezet két évvel  
ezelőtt létrehozott levelező-
listája (e-mail cím-gyűjteménye) 
gondozás hiányában időköz-
ben elavult, úgy döntöttük,  
belevágunk egy új levelezőlista  
kialakításába.

A cél az, hogy alulról építkezve, „add-tovább, ha 
tetszik” módon alakítsunk ki egy élő levelezőlistát.  
A további ok, hogy az Üzenet olvasói között is jócs-
kán akadnak olyanok, akik nem tagjai a prágai gyü-
lekezetnek, de valamilyen módon kötődnek hozzá.  
Íme egy lehetőség a közelebbi kapcsolattartásra.

A levelezőlista céljai nagyjából a következők:

•	 Imaközösségek kezdeményezése,
•	 Igehirdetések terjesztése, megbeszélése,
•	 Keresztyén és egyéb közhasznú filmek megosztása,
•	 Tanács- és segélykérés (hitélet/magyarság/ 

család...)

Amennyiben úgy érzed,  szeretnél tagja lenni  ennek  
a közösségnek, kérlek jelezd igényedet az 

uzenet@reformata.cz 

e-mail címen. Minden további ötletet köszönünk!
   
    az Üzenet szerkesztősége



Gyülekezetünk 
életéből

Vasárnap, november 
4-én, az istentisztelet a 
Libiš-i  gyülekezeti házban lesz  
megtartva, délután 16.00 órai 
kezdettel. 

Az istentisztelet után, 17.00-
tól A klasszicizmus zenéje és 
költészete címmel jótékony-
sági koncertre kerül sor,  
melyen fellép a Šporkovo trio. 

A prágai Holešovicéről Libišbe 
14.50-kor, illetve 15.15-kor  
indul buszjárat. 

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

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:
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen.  
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

Vasárnapi
Iskola

A hitoktató távol-
léte miatt a vasárnapi iskolai foglalko-
zás november 18-ig szünetel. 
Szeretettel fehívjuk a kedves szülők, 
nagyszülők, keresztszülők figyelmét 
arra, hogy a foglalkozások eddigi tel-
jes anyaga megtalálható és letölthető 
a www.reformata.cz weboldal „Vasár-
napi iskola” menüpontja alatt.


