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„…emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat…” 
4Móz 15,39

Kedves Testvérek! 
Ismét egy új fejezet fog nemsokára el-
kezdődni Izrael életében: a honfoglalás. 
Lényegében a legfontosabb üzenete a 
mai igének nem más, minthogy Isten 
parancsolatai örök érvényűek. Meg kell 
emlékezni a parancsolatokról. Érdekes, 
hogy nem emel ki egyet sem, hanem 
általánosságban beszél erről a szentíró. 
Igen, Isten parancsolatai egységet al-
kotnak és így jelentenek valami nagyon 
fontosat. Egy teljes egységet jeleznek. 
Nincs kiemelve egy sem. Mint a mozaik 

kép részei, úgy adják meg a teljes egy-
séget. Az első kőtábla a második nélkül 
céltalan, a második az első nélkül part-
talan, értelmezhetetlen. Nagy kérdés. 
Ha viszont így akarom nézni az paran-
csolatokat, akkor óhatatlan, hogy ma-
gamban valamiféle fogyatkozást észre 
ne vegyek. De éppen ez a lényeg. Észre 
kell vennem életemben, hogy nem va-
gyok képes tökéletesen teljesíteni Isten 
parancsolatait. A megemlékezés persze 
sokkal összetettebb kérdés ennél. Vé-
gig kell nézni az életet, és nem csak úgy 
megemlékezni a parancsolatokról, ha-
nem azokat magamra kell vonatkoztat-
ni. Ettől személyes lesz, de egyben na-
gyon nehéz is. Már más lesz. Nem egy 

légből kapott valami, nem egy parttalan 
olvasmány, hanem valami, amin keresz-
tül Isten szól hozzám. Egy parancsolat 
teljesítése nem is olyan egyszerű. Ki az, 
aki nem tekintett már a másik emberre 
így vagy úgy bűnös módon? Ki az, aki-
nek a gondolatai mindig tiszták voltak 
a másik emberrel kapcsolatban? Véle-
ményem szerint senki nem mondhatja el 
ezt magáról.
Van azonban egy alap. Amit Jézus mon-
dott: az Isten és a másik ember felé 
megnyilatkozó szeretet. Ha ezt tekintjük 

minden parancsolat alfájának, akkor ta-
lán még nehezebb. Jobban mondva ösz-
szetettebb a kérdés. Összetettebb, mert 
talán éppen a szeretettel állunk sokszor 
leginkább hadilábon. Hogyan tudom 
szeretni Istent? Hogyan tudom szeretni 
felebarátomat? De Isten parancsolatai 
éppen ettől lesznek egyediek. Nem ri-
deg paragrafusgyűjtemény, melynek 
betartása vagy be nem tartása olyan 
egyszerűen meghatározható, hanem egy 
érzés az alapja, amitől természetesen a 
felépítmény is függ. De meg kell mon-
dani azt is, hogy a kezdet az nem más, 
mint a felebarát szeretete. Ez sokszor 
nehezebb, bajosabb. De hogyan tudom 
szeretni Istent, akit nem láthatok, ha 
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nem szeretem felebarátomat, aki itt van 
mellettem, esetleg Isten egy-egy ügyben 
rám bízta? Igen komoly kérdés ez. Ah-
hoz, hogy felebarátomat tudjam szeret-
ni Istentől kell elkérni sokszor az erőt. 
Ő meg tudja tenni a csodát. Késszé tud 
tenni arra, hogy szeretni tudjam a má-
sikat, még akkor is, ha az sokszor ilyen 
vagy olyan oknál fogva nehéz. 
Ha elfogadom azt, hogy Isten paran-
csolatot ad nekem, akkor ezzel azt is 
elfogadom, hogy Ő az én életemnek az 
Ura lesz. És ez egy komoly kérdés. A 
mai ember nem szereti, ha parancsol-
nak neki. Át kell gondolni, hogy az én 
individualizmusomba beleférhet-e az, 
hogy valaki nekem parancsol. Mert ha 
Istennel komoly kapcsolatba kívánok 
kerülni, akkor az az alap. Elfogadom, 
hogy igenis joga van arra, hogy nekem 
parancsoljon, sőt egyedül Neki van erre 
joga. Visszautasíthatom, de akkor egye-
dül maradok. Mondhatom, hogy nekem 
más kell, de akkor a mindenség Urának 
mondtam nemet. Ha viszont igent mon-
dok Istennek, akkor el kell fogadjam, 
hogy parancsol nekem. Hozzá kell azon-
ban tenni, hogy ezek a parancsolatok az 
én érdekemben is születtek. 
Isten szeretetével egészen más a hely-
zet. A probléma itt éppen azzal van, 
hogy nem látom. Istent szeretni éppen 
úgy lehet, ha megpróbálom parancsola-
tait betölteni. Jézus maga mondta, hogy 
nem mindenki megy be Isten országá-
ba, aki azt mondja, Uram, Uram. Istent 
szeretni nem elég szavakkal. Több kell, 
mert Isten sem csak szavakkal szeretett 
és szeret minket. Istent szeretni az éle-
tünkkel kell, és olyan erővel és hiteles-

séggel kell bizonyságot tenni Róla, hogy 
annak igenis hatása legyen. Ma talán 
nem könnyű bizonyságot tenni. Na nem 
azért mert üldözik, éppen ellenkezőleg: 
nem divat valami mellett nyilvánosan 
elköteleződni. Nem divat valamire ki-
zárólagosan igent vagy nemet mondani. 
És különösen idejét múltnak tűnik olyan 
értéket a magaménak vallani, ami már 
több ezer éves. A megtartatás azonban 
mégis csak ebben, és csak ebben van és 
lehet ma is.
A parancsolatokról való megemlékezés 
azonban tartogat egy másik nagyon fon-
tos üzenetet is. Át kell adni azokat a kö-
vetkező generáció számára. És ma talán 
ez ígérkezik a legnehezebb feladatnak. 
Ehhez nekem kell először is hiteles éle-
tet élnem, és egy teljesen individualista 
világban el kell fogadtatni, hogy valaki 
parancsolhat nem csak nekem, de a kö-
vetkező generációnak is.
Ezek bizony nem könnyű feladatok, 
kérdések. De csak akkor lehet életünk 
sikeres, ha e szerint próbálunk meg élni. 
Szeretni kell, mert nem csak emberileg 
nagyon fontos, de egyben ez a legfonto-
sabb és legalapvetőbb parancsolat is. És 
nem csak horizontálisan, vertikálisan is. 
Egyik nem lehet a másik nélkül. Paran-
csolatokról meg kell emlékezni, át kell 
gondolni, tovább kell adni. Istent el kell 
fogadnom olyan hatalomnak, melynek 
jogában áll nekem is parancsolatot adni. 
Ezek, még így pontokba szedve sem 
egyszerűek, hát még betartani őket. De 
Isten mégis erőt adhat hozzá.

                                               Ámen!

(Elhangzott 2011. február 27-én.)
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10 Millió alatt...

A napokban olvastam egy statiszti-
kát, mi szerint Magyarország lakos-
sága lefelé átlépte a bűvös 10 milliós 
határértéket. Valójában már régen 
várható volt, de a hír, ahogy éreztem, 
a magyar társadalmat mégis sokkolta 
vagy legalábbis meglepte. Az egész fej-

lett világban megfigyelhető ez a trend, 
Magyarországon mégis talán a leg-
szembetűnőbb. Régi jelenséggel állunk 
szemben. Az egykézés már az 1900-as 
években is rányomta bélyegét bizonyos 
vidékekre, ott is a tehetősebb, vagyo-
nos parasztcsaládokra. Legyünk önk-
ritikusak: elsősorban is jellemző volt a 
reformátusságra, és a történelmi hűség 

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – FIGYELEM !!!

Kedves Csehországi Olvasónk!

Közeledik március 25-e, a csehországi népszámlálás napja, 
amelynek az eredménye a következő tíz évre nagyban meghatározhatja

a csehországi magyarság helyzetét. Mivel a Református Egyház 
Csehországban nincs regisztrálva (ehhez jóval több csehországi állandó 
lakhellyel rendelkező gyülekezeti tagra lenne szükség, mint amennyiről 

aktuálisan tudomásunk van), a népszámlálás bennünket, reformátusokat, ill. 
a prágai magyar gyülekezet ügyének támogatóit többszörösen érinti. 

Fontos, hogy a népszámlálási kérdőív bennünket érintő mezőibe, 
konkrétan a 8. pontba („Nemzetiség” – „Národnost”) és 9. pontba 

(„Vallás” – „Náboženství”) a megfelelő, „magyar” (csehül „maďarská”) 
ill. „református” (csehül/szlovákul „Reformovaná kresťanská cirkev 

na Slovensku”) kerüljön. 

Kérjük,  tegyen meg mindent, hogy ez az információ minden Csehországban 
élő, átmeneti vagy állandó lakhellyel rendelkező magyar emberhez eljusson.

Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy minél több
ismerősünk kapjon tájékozatatást!

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – FIGYELEM !!!
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megköveteli ennek a leírását. Meg lehet 
ennek katasztrófális következményeit 
nézni pl. az Ormánságban.
A második világháború után gyors nö-
vekedésnek indult az ország lakossága. 
Erre rátett egy lapáttal az úgynevezett 
Ratkó-korszak. Ez az ötvenes évek ele-
jén volt, és lényegében teljes abortusz-
tilalom jellemezte. „Lánynak szülni di-
csőség, asszonynak kötelesség” - szólt a 
korabeli jelszó, amit a kor szokásainak 
megfelelően ki is írtak mindenhová. Az 
ország a hatvanas évek végére el is érte 
a 10 milliós lélekszámot. Tegyük hozzá: 
az egészségügyi ellátás nagyot javult, a 
nyolcvanas években az azóta újra terjedő 
tbc-vel gyakori volt a probléma, hogy a 
medikus hallgatóknak honnan szerezze-
nek egy élő tbc-s beteget, akin be lehet-
ne mutatni a jellegzetes tüneteket. Meg-
kezdődött ugyanakkor a városiasodás. 
Egyre másra jöttek létre a „szocialista 
városok” (Dunaújváros, Kazincbarcika, 
Leninváros (alias Tiszaújváros), Komló, 
Várpalota, stb.) Ezeknek a jellemzője 
az akkor fejlett ipar mellett az irtózatos 
méretű, nem egyszer súlyos műszaki hi-
ányosságokkal bíró lakótelepek voltak. 
Ezzel párhuzamosan kezdődött meg a 
falvak elsorvadása. Eleinte még csak 

a periférián lévő, még a korhoz képest 
is gyenge infrastruktúrájú települések 
kezdtek tönkre menni, majd a folyamat 
egyre gyorsult, de erről majd később.
A nyolcvanas évek elején bevezették 
a második műszak lehetőségét. Tudni 
kell, hogy Magyarországon ekkor már 
nem volt divat a túlzott egyenlősdi, 
ami Lengyelország kivételével az egész 
kommunista tábort jellemezte. Ez a jól 
csengő lehetőség azonban családok ez-
reit tette tönkre. A lényege az volt, hogy 
a ledolgozott nyolc óra után még egy 
műszakot, vagy hétvégét, vagy más be-
dolgozást lehetett vállalni legálisan. Aki 
ezt nem tette, az is igyekezett. Hétvégi 
telek, mely gyümölcsöseiből gyakran 
került eladásra, vagy más módon megta-
lálta mindenki a lehetőséget a nagyobb 
anyagi jólétre. Ennek azonban egyre 
nagyobb ára lett. A nyolcvanas évektől 
csökken az ország lakossága, már régen 
átlépte volna a bűvös határértéket, ha 
nincs pozitív bevándorlási szaldó. Hogy 
ez is mennyire pozitív, az majd az ősz-
szel esedékes népszámlálásnál kiderül. 
Lehet, hogy már az sem annyira pozitív, 
és nagy pofon lesz a vége a népszámlá-
lásnak, és csak nagyon remélem kijóza-
nító lesz.
A népesség fogyása nem egyformán 
sújtja az országot. Legproblémásabb 
helyzetben a falvak vannak. A téeszek 
megszervezését még valahogy túlélték, 
sőt sok jól is működött, és a falvakban 
élők számára is biztosított egy relatív 
jólétet, de ezeknek a szervezeteknek 
a szétverését már nem viselték el. Ez 
már sok volt, és elindított visszafordít-
hatatlan folyamatokat. A magyar fal-



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@volny.cz

................................................................

Kedves Tagtársunk és Barátunk!

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját,
barátait és ismerőseit

a nemzeti ünnepünk alkalmából 

2011. március 12-én, szombaton 15.00 órakor
megrendezésre kerülő

KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉGRE

II. Rákóczi Ferenc emléktáblájánál
(Malostranské náměstí)

Ünnepi beszéd: Kosár Árpád 
Luzsicza Csaba
Skronka Gábor

Koszorúzás: Magyar Köztársaság Nagykövetsége
Prágai Magyar Kulturális Központ
Együttélés Magyar Nemzeti Tagozata
Ady Endre Diákkör
Vendégek
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége

Szeretettel várunk mindenkit !

Társszervezők: Prágai Magyar Kulturális Központ
Ady Endre Diákkör
Együttélés Magyar Nemzeti Tagozata
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vak jelenleg két csoportra oszthatók: az 
első csoportba azok tartoznak, melyek 
valamely nagyobb település közelében 
vannak, és lényegében alvó települései 
lesznek valamely városnak, sőt nem 
egyszer közigazgatásilag is egyesül-
nek, bár ez ma már ritka a szétválások 
a jellemzők. Ide, az első csoportba le-
het még sorolni azokat a településeket, 
melyek valamely szerencsés véletlen 
során például be tudnak kapcsolódni a 
gyógyturizmusba, komolyabb falusi tu-
rizmust tudnak kialakítani, stb. Ezeknek 
a falvaknak a száma kevesebb, mint a 
második csoportba tartozóké. Ide azok 
tartoznak, melyek távol esnek minden-
től, infrastruktúrában, lehetőségekben 
messze elmaradnak akár a várostól, 
akár az első csoportba tartozó falvaktól 
is. Ezek osztályrésze az elöregedés, el-
vándorlás. Az itt maradók csapdába ke-
rültek. Elmenni nem tudnak, mert ingat-
lanuk értéke úgyszolván nulla. Munkát 
nem kapnak, mert a magyar törvények 
értelmében a munkaadónak kell állni a 
bejárási költség 80 százalékát (na vajon 
kit fog inkább alkalmazni...), Innen már 
csak egy kis lépés a teljes mentális le-
épülés az egyén számára is.
Ezután érdemes megnézni a lehetséges 
megoldási lehetőségeket is. Önmagában 
a családtámogatás enyhén szólva kér-
déses eredményeket szült. Nem tudta 
megállítani a népességfogyást, csak né-

hány látszateredményt tudott felmutatni, 
aminek értéke finoman szólva kérdéses. 
A megoldást talán egészen máshol kell 
keresni, és kezdeni. Nem lesz könnyű, 
biztos. Első lépésben a gondolkodást 
kell megváltoztatni, sokszor a saját 
magunkét is. Be kell látni, a gyerek 
érték, nem is kicsi. Ennek az alfája 
persze a nevelés. Amikor a felnövekvő 
generáció nem csak az anyagi értéket 
tekinti értéknek, akkor lehet elkezde-
ni arról beszélni, hogy elindult valami 
az ellenkező irányba. Nem szeretek a 
korszellemre hivatkozni, és nem szere-
tek megfoghatatlan mentségeket keres-
ni. Ellenben el kell ismerni, hogy a mai 
fogyasztás-orientált társadalomban nem 
lesz könnyű ezen értékek felé eltolni a 
közgondolkodást. A vészharangot vi-
szont nagyon ideje megkongatni. Való-
jában el lehet mondani a mai generáció-
ról, és a mai gondolkodásról: ilyet talán 
még Isten sem látott, hogy egy nép, egy 
kontinens felélje saját jövőjét. De a meg-
oldás éppen Nála, és csak Nála van. 
Isten magát úgy jellemezte Mózesnek 
„vagyok aki vagyok” ugyanazt a szót 
használta, amit a héber nyelv az élet-
re is használ. Isten az élet Istene. Le-
gyünk hát hű követői ebben is!

–éles györgy–

További információk: 
www.fogyamagyar.hu



Gyülekezetünk életéből

– A nemzeti ünnepünk alkalmából már-
cius 11-én, a Magyar Köztársaság 
prágai nagykövetségén tartandó fo-
gadáson a csehországi magyar szerve-
zetek között gyülekezetünk is képvi-
selteti magát.
– A prágai magyarságot és református 
gyülekezet tagjait vagy annak támoga-
tóit is komolyan érintő idei népszámlá-
lás menetéről további információk itt 
találhatók: www.scitani.cz. A népszám-
lálás eredménye a következő tíz évre 
nagyban meghatározza a csehországi 
magyarság helyzetét!  

Programajánló
– Nemzeti ünnepünk alkal-
mából, március 10-én 19.00-
tól Banda Ádám hegedű-
művész és Borbély László 

zongoraművész koncertje tekinthető 
meg a PMKK nagytermében.
– A Cseh Centrumban (Praha, Rytířská 
539/31, Prága 1) április 4-ig tekinthető 
meg a „FOLKLORE IS ALIVE!” c. ki-
állítás. A folklór nyomai a mai dizájnban 
alcímű kiállítás elődeink hagyományos 
népművészeti értékeit mutatja be ifjú 
cseh, magyar, lengyel és szlovák for-
matervezők és képzőművészek eredeti 
szemszögéből. A tárlat egyik apropója a 
Visegrádi Együttműködés megalaku-
lásának 20. évfordulója.

Üzenet – A Prágai Református Missziós Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Éles György, Dienes Kornélia, Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina.

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. gyülekezetei terem.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ugyanebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora: március 6. (Böjtfő)
Bibliaóra: Havonta egyszer isten-
tisztelet helyett; a következő bib-
liaóra az előzetes tervek szerint 
március 20-án lesz megtartva. Témája a 
„Hit fogalma sza Ószövetségben”. 
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: szerdánként 18.30-
tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebb-
ség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)
Pilzen, Teplice: A következő istentisz-
telet helyszíne és időpontja egyelőre is-
meretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.

Egyéb információ:  www.reformata.cz


