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„Boldogok vagytok...”
 Lk 6,20

Kedves Testvérek!

Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy 
minden ember életének fő célja, hogy 
boldog legyen. Bármikor bármit is te-
szünk, annak - akár bevalljuk, akár nem 
– egyetlenegy célja van, hogy boldogok 
legyünk. A boldogság iránti vágy min-
dennél erősebb. Ugyanakkor minden 
embernél más és más az, ami kiváltja 
a boldogság érzését. A tudósok megta-
lálták azt az anyagot (dopamin), mely 
az agyba kerülve kiváltja ezt az érzést. 
Ez így azonban túlságosan egyszerű, és 
nem is igaz. 

De mit is jelent, és miért keressük any-
nyira a boldogságot? 
Amikor iskolába jártam, a biztonság fo-
galmáról azt sulykolták belénk, hogy az 
egy állapot, és nem más, mint a veszély 
hiánya. Tartok tőle, hogy a boldogság 
meghatározását ilyen egyszerűen nem 
tudjuk elintézni, mert a boldogság sok-
kal több, mint a szomorúság hiánya. 
Azonban valami különlegessé teszi itt 
is, és a Máté evangéliumában szereplő 
boldogmondásokat. Egészen pontosan 
az, hogy Jézus a boldogság forrásaként 
olyan állapotokat jelöl meg, melyektől 
az ember finoman szólva sem lesz bol-

dog. Jézus nem volt érzéketlen, hiszen 
olyan sok esetben segített, hogy szinte 
meg sem tudjuk számolni. Segített, mert 
fel akarta számolni a boldogtalanságot. 
Gyógyított, halottat támasztott, vagy 
valamilyen más bajon segített, hogy va-
lakinek a boldogságát visszaadja. Azért 
nevezte ezeket az állapotokat boldog-
nak, mert azok az emberek, akik ezeket 
a dolgokat szenvedik el Őértette, azok-
nak van reménysége és komoly ígérete 
arra, hogy ezek a szomorú dolgok meg 
fognak szűnni, és Isten elhozza a fel-
üdülés óráit.
Nekünk, keresztyén embereknek is nagy 

kérdés a boldogság. Ne áltassuk magun-
kat, mi is ezt keressük. A különbség 
talán az, hogy nekünk már akkor van 
okunk boldognak lenni, amikor még 
semmilyen konkrét vágy meg sem fo-
galmazódott a szívünkben. Okunk van 
boldognak lenni, mert tudjuk, hogy van 
egy Örökkévaló Atyánk, akihez fordul-
ni lehet. Ez az Isten a világmindenség 
Istene, tehát valami hatalmas nagy ki-
váltság annak a lehetősége, hogy egy 
ilyen Istenhez szólhatok. A következő 
dolog, hogy lehet örülni kis dolgoknak, 
lehet hálát adni egy szép látványért, va-
lami apró kellemes dologért. Kár, hogy 
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annyira felgyorsult a világ, hogy ezeket 
sokszor észre sem vesszük – elrohanunk 
mellettük úgy, hogy észre sem vesszük 
őket. Pedig talán szebbé tehetné az éle-
tünket, ha képesek lennénk ezeket az 
apró dolgokat észrevenni. 
Boldogok lehetünk akkor is, ha a min-
dennapi munkánkban észrevesszük a si-
kert, észreveszünk olyan apró dolgokat 
is, melyektől a munka, a robot helyett 
öröm forrása lesz. Ez is a boldogság egy 
része. Boldogan végezni a munkát, a 
szolgálatot, melyet Isten rám bízott. 
Van azonban valami, mely minden bol-
dogságot megalapoz a keresztyén ember 
életében. Ez pedig nem más, mint az, 
hogy nekünk van egy örökkévaló táv-
latunk, melyre tekinthetünk. Az örökké-
való távlat hiánya pedig nagyon komoly 
szomorúságra adhat okot. Az ember 
értelmes lény, és képes belátni, hogy 
az élet nem az a maximum 80-100 év, 
melyet itt töltünk a Földön. Azonban, 
amikor ez a felismerés megérik, akkor 
előjön a félelem, hogy mi lesz ezután, 
ezek után. Ha lejár az idő, mi lesz? És 
itt jön el a keresztyén ember legnagyobb 
boldogsága, hiszen elmondhatja, hogy 
enyém az örökkévaló élet, és nem is 
akármilyen élet, hanem az Istentől való 
élet. Sokszor nehéz felemelni fejünket 
és túllátni a földin. Túl kell látni a jelen-
valón, és túl kell látni azon a kis világon 
melyben jelenleg élünk. Ebben van per-
sze egy óriási ellentmondás. Ennek az 
ellentmondásnak a lényege nem másban 
van, minthogy úgy kell ezen a jelenvaló 
világon túl látni, hogy közben nagyon is 
ebben a világban élünk, ennek a világ-
nak a realitásai vesznek körül minket. 

Ennek az első látásra megoldhatatlan 
egyenletnek van megoldása. Nagyon is 
van megoldása, méghozzá nem is olyan 
nehéz, mint amilyennek látszik. A meg-
oldás a következőben van: nézzünk körül 
magunk körül, vegyük észre itt a földön 
a boldogságokat, a kicsiket és a nagyo-
kat is, keressük, kérjük ezeket Istentől. 
De közben ne vegyük le a szemünket az 
örökkévaló boldogságról, melyet Isten 
ígért azoknak, akik Őt szeretik. 
Van azonban a boldogságnak még egy 
dimenziója, melyről szintén csak nem 
szabad megfeledkezni. Ez pedig az a 
helyzet, amikor Isten engem akar fel-
használni arra, hogy a másik ember 
boldogságához hozzájáruljak. Tulaj-
donképpen már ez is önmagában szin-
tén csak boldoggá kell, hogy tegyen, 
hogy az Örökkévaló Isten engem, a kis 
porszem embert is felhasznál. De még-
is készen kell állnom arra, hogy Isten 
engem is eszközévé tesz. Talán ki lehet 
egészíteni ezeket a boldogmondásokat 
azzal, hogy boldogok vagytok, akiket 
Isten felhasznál. Akikben meglátja az Ő 
áldott eszközét, az máris boldog lehet. 
Még akkor is, ha ezzel újabb feladato-
kat kapunk, újabb terhet, terheket ve-
szünk a nyakunkba, az eddigiek mellé, 
melyek talán már nem is hiányoznának, 
de mégis késznek kell erre lennünk. Sőt, 
ezért imádkozni kell, hogy Isten tegyen 
engem is eszközévé, ezzel boldogságot 
szerezve nekem és másoknak is. Le-
gyünk mi is ilyen eszközök. 
        Ámen!

(Elhangzott 2012. november 11-én.) 
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A Prágai református 
missziói gyülekezet,

 
az együttélés magyar 

Nemzeti tagozata, 

a Cseh- és  morvaországi 
magyarok szövetségéNek 

Prágai alaPszervezete, 

a Csehországi magyar 
orvosok társulata 

és az ady eNdre diákkör 

közös rendezésében tisztelettel meghívunk mindenkit adventi estünkre, 
mely 2012. december 3-án, hétfőn lesz megtartva 18.30 órai kezdettel 

a Prágai Magyar Intézetben (Rytířská 25-27, Prága 1)

A rendezvényen elhangzik felvidéki vendégünk – thdr. gál lászló, 
simonyi református lelkipásztor 

„AZ EGY ISTENHIT NYOMAI 
AZ ŐSI MAGYAR HITVILÁGBAN“ 

című előadása.

Az előadást követően az adventi ihletet 
egy pohár bor melletti beszélgetéssel folytatjuk.

A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak!
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Kedves Üzenet-olvasó,

mivel a gyülekezet két évvel ez-
előtt létrehozott levelezőlis-
tája (e-mail cím-gyűjteménye) 
gondozás hiányában időközben 
elavult, úgy döntöttük, belevá-
gunk egy új levelezőlista kiala-
kításába.

A cél az, hogy alulról építkezve, „add-tovább, ha tet-
szik” módon alakítsunk ki egy élő levelezőlistát. A 
további ok, hogy az Üzenet olvasói között is jócskán 
akadnak olyanok, akik nem tagjai a prágai gyüleke-
zetnek, 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/csa-•	
lád...)

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
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A prágai magyar szülők társulása, az Ig-
lice Egylet 2012 szeptemberében volt tíz-
éves. Egy évtizede dolgozunk azon, hogy 
összetartsuk a Prágában és a környé-
kén élő magyar vagy félig magyar kis- és 
nagygyermekes családokat, és a magyar 
ajkú gyermekeknek megfelelő környe-
zetet teremtsünk a nyelv gyakorlásához 
és nyelvtudásuk csiszolásához. Munkánk 
szerteágazó: szervezünk színházi, zenei és 
bábelőadásokat, hétvégi és nyári táborokat, 
irányítjuk a bölcsődés-, az óvodás- és az 
iskoláskorú gyermekek állandó magyar 
nyelvű oktatását. 

Az Iglice Egylet évente pályázik a Prága Főpolgármesteri Hivatal valamint 
a Cseh Köztársaság Oktatási, Ifjúsági és Testnevelési Minisztériuma által 
meghirdetett, a kisebbségi oktatást támogató ösztöndíjra – alkalomadtán a 
Rákóczi illetve a Szülőföld Alapítványtól kérünk támogatást.

Az említett forrásokból nyert támogatás oroszlánrésze jelentős mennyisé-
gű saját befektetést igényel. A nagyjából 60% körüli önrészt nekünk kell 
előteremtenünk szerény tagdíjakból, tandíjakból, magánadományokból. 
Ahhoz, hogy programjainkat igényesebbé, vonzóbbá tudjuk tenni, meg 
kell szólítanunk azokat akik szívükön viselik a határon túli magyarság 
sorsát, jövőjét.

Ha tudja és akarja támogatni a prágai magyar gyermekek oktatását, 
magyarságtudatának megőrzést, kérjük, utaljon szándékának és lehe-
tőségeinek megfelelő összeget a következő számlaszámra:

IBAN: CZ4401000000510660480257, SWIFT: KOMBCZPP

Támogatását hálásan köszönjük!
       Serédi László
           az Iglice Egylet elnöke

Bővebb információért kattintson ide: www.iglice.org



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: A következő úrvacsorai al-
kalom időpontja egyelőre ismeretlen.
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

Gyülekezetünk 
életéből

– Felhívjuk a gyülekezeti
tagok és olvasóink figyelmét, hogy 
megrendelhető a Kálvinista Szemle 
és a Református Újság a 2013-as évre. 
Az érdeklődők kérjük jelentkezzenek 
Dienes Kornéliánál vagy a lelkésznél az 
istentiszteletet követően.
– A rendhagyónak számító gyülekezeti 
adventi estre reménység szerint advent 
3. vasárnapján, december 16-án kerül-
het sor a gyülekezeti teremben (a pon-
tos kezdési időpontot lapunk következő 
számában közöljük). Az ünnepi isten-
tiszteleten fellép a gyülekezet által is 
támogatott Mille Domi kórus. Kérjük 
tájékoztassa az alkalomról ismerőseit.

Vasárnapi
Iskola

November 18.:
(21.)  Illés és Baál 
prófétái (I. Királyok 17-19)
November 25.:
(22.) Elizeus története 
(II. Királyok 2; 4-5)

A foglalkozások teljes anyaga megtalál-
ható a www.reformata.cz weboldal „Va-
sárnapi iskola” menüpont alatt.


