Üzenet

A Prágai Református Missziói Gyülekezet
Hetilapja – IV. Évfolyam – 14. szám, 2011. Ápr. 3.
Kedves Testvérek!
Az, hogy a Biblia nem emberi mű, talán
az ilyen és ehhez hasonló igeszakaszok
mutatják a legjobban. Abban a korban,
amikor a gyengét, azt, aki nem volt képes érvényre juttatni érdekeit, semmi
nem védte, egyedül Isten törvénye volt
az, ami kiállt ezekért az emberekért is.
Más példa is van: ott van a negyedik parancsolat. Senki más nem védte akkor a
szolga érdekét, egyetlen más törvényben

Az örökség ily módon már nem is klas�szikus értelemben vett örökség. Még
kevésbé jellemző az örökség fogalma,
ha hozzá vesszük, hogy a későbbiekben
nem is annyira anyagi természetű, mint
inkább szellemi örökségről beszélünk.
Bizonyos fokig persze anyagi örökségről is szó van, de ez a mai gyülekezet
esetében mindenképp a dolgok kisebb
részét érintik, és a kevésbé fontos részét.
Minden esetre nem lehet semmiképpen
az örökség tényét az örökhagyó szemé-

„Ha azonban Izráel fiainak másik törzséből való emberhez mennek feleségül, akkor az ő örökségük elkerül a mi atyáink örökségéből, és odakerül annak a törzsnek az örökségéhez, ahova ők
kerülnek, és így a nekünk sorsolt örökség kisebb lesz.”
				
4Móz 36,3

sem volt biztosítva a joga semmihez. Isten értékrendje azonban nem azonos az
emberi értékrenddel. A leányági örökösödés szép példa minderre: ha a magyar
jogtörténetet nézzük, akkor csak Mária
Terézia idején jön elő a kérdés, de akkor is csak azért, hogy legyen örököse
a trónnak.
Az örökség gondolata azonban sokkal
összetettebb: valójában, amikor bibliai
értelemben beszélünk örökségről, nem
klasszikus értelemben vett örökségről
beszélünk, hiszen az örökhagyó nagyon
is él. Sőt, amikor mi már régen nem leszünk a Földön, Ő még akkor is élni fog.

lyétől függetlenül kezelni. Nem szabad
elfeledni, hogy az örökhagyó a mindenség Ura. Az, hogy én ennek a végtelen
hatalomnak az örököse lehetek, már önmagában rangot jelent, ugyanakkor már
önmagában kötelezettséget is ró rám,
mint örökösre. Tehát, ha érteni akarom
ezt az igét, akkor először is a tükörbe kell
néznem, ami nem biztos, hogy könnyű,
főleg nem ilyen összefüggésben.
Az első fontos tisztáznivaló, hogy hogyan is viszonyulok az örökséghez.
Lényegében három hozzáállást lehet
elkülöníteni. Az első a visszautasítás. A
polgári jog szerint is vissza lehet utasí-

tani az örökséget. A polgári jogban ilyen
akkor fordul elő elég gyakran, amikor az
örökhagyó adósságot hagy az örökösére.
Azonban a mi esetünkben korántsem erről van szó. A visszautasítás itt egy komoly érték visszautasítását jelenti. Ennek ellenére sajnos viszonylag gyakran
találkozhatunk ezzel a jelenséggel. Sok
az olyan ember, akiknek az ősei ugyan
komoly biblikus életet éltek, vagy még
élnek is, már nem kíváncsiak ezekre.
Visszautasítják. Már más értékrendek
fontosak a számukra. Milyen érvekkel
élnek? Leginkább arra hivatkoznak,
hogy ez már nem korszerű, ez már nem
érdekes számukra. Nagyvonalúan elfelejtik, hogy ez az értékrend volt az, ami
nemzedékről nemzedékre menedék volt
őseik számára. Elfelejtik, hogy ez az
örökség időtálló, és az évezredek alatt
hányszor volt megtartó erő, sokszor még
fizikai értelemben is. Vagy olyan dolgot
próbálnak számon kérni a Biblián, amit
egyszerűen nem lehet. Korszerű? De ez
mit is jelent? Én inkább abból indulnék
ki, hogy mi az időtálló. Ez pedig nem
más, mint a biblikus örökség.
Lehet mazsolázni az örökségből. Igen,
amikor az ember arra kényszerül, hogy
az elhunyt hozzátartozó holmiját átnézze, talán mást nem is tehet. Hiszen nem
változtathatja saját lakását lomtárrá, tehát válogatni kell. De nem Isten Igéjéből.
Nem abból az örökségből, amit Isten nekünk adott. Abból az egész a miénk, és
csak együtt értékes. Másként nem lehet.
Nem választhatok ki a Bibliából dolgokat, hogy azokban hiszek, másban nem.
Meglehetősen népszerű hozzáállás, és
nem is nevezhető újszerűnek. Szeretem
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a karácsonyt, mert olyan aranyos a kis
Jézus, de a Golgota véres valóságától
visszarettenek. Főleg visszarettenek, ha
felismerem, hogy én is odaszegeztem
bűneimmel Krisztus kezét. A pünkösdöt
meg egyenesen nem is akarják sokan
megérteni, mi több, a fáradságot sem
veszik maguknak, hogy foglalkozzanak
vele. Valójában éppen úgy nem vezet sehová, a válogatás az örökségből, mint az
örökség visszautasítása sem. Még akkor
sem, ha kényelmesnek tűnik, még akkor
sem, ha első ránézésre megkönnyíti dolgunkat. De nem tehetjük.
El lehet, és el kell fogadni az örökséget.
Ez persze kötelezettséget is ró ránk. Az
örökség, mint már fentebb említettem,
elsősorban lelki. És méghozzá nem is
egyrétegű. Három olyan réteget lehet
kiemelni, amit meg kell említeni az
örökségünkkel kapcsolatban. Ezek nem
egymás ellenében léteznek, hanem ös�szesen adnak egy szép képet.
Az első az maga az Ószövetség. Ennek
az örökségnek az értelmezése sokszor
nehéz, hiszen időben nagyon távol van.
Ennek az örökségnek a legfontosabb eleme maga a Tízparancsolat. De éppen ez
mutatja, hogy ez csak egy réteg, hiszen
ha itt megállt volna a történet, akkor
mindenkitől nyomorultabbak lennénk.
De az egész Ószövetség az örökség
része. Nem lehet ma sem relativizálni,
nem lehet ma sem belőle mazsolázni,
kiválogatni a nekem szimpatikus részeket.
Az Újszövetség megint egy rétege ennek az örökségnek. Jézus Krisztus azt a
Törvényt tölti be, ami az Ószövetségben
van, és amit ember nem képes betölteni.

A mai logika szerint a törvényt egyszerűbb megkerülni, mint betartani, betölteni. Krisztus azonban éppen ezt tette,
méghozzá a legteljesebb Törvényt, amit
valaha is látott a világ, vagyis Isten Törvényét. Öröksége az Újszövetségnek
a pünkösd is. A semmiből, a kevésből,
az apró magvacskából minden üldözés,
gyűlölet, próbáltatás ellenére is Isten
előhívta a hatalmas egyházat.
A harmadik réteg az egyház. Ennek története gyönyörűen egészíti ki a másik
két réteget. A kétezer éves történet igen
értékes örökség. Több szempontból is.
Egyrészt mutatja, hogy Isten hogyan képes megtartani népét a legnehezebb körülmények között is. De azt is mutatja,

sajnos, hogy mire képes az ember. Mit
képes művelni Isten Igéjének örve alatt.
De Isten mégsem engedte, engedi, hogy
ellehetetlenüljön az Ő Igéjének az ügye.
Sem külső, sem belső baj nem semmisíthette meg Isten újszövetségi népét.
De örökség nyelvünk, kultúránk is.
Örökség családunk is, amit Isten adott.
Ma talán nem divat a múltba nézni, de
lehet belőle tanulni, sőt kell is. Amikor
a tükörbe nézek, jusson eszembe, milyen drága örökségem van, és mily nagy
ajándék és felelősség is ez egyúttal.
		
Ámen!

Helyreigazítás &
Bocsánatkérés...

zetiség fontosságát, hanem magyar
fordításban hívják fel a figyelmet a
lengyel nemzetiség és anyanyelv vállalásának fontosságára”. Ez az információ nem valós, mert a WTZ 44. számában az Együttélés teljes egészében
leközölte az Üzenet szerkesztősége
által összeállított és a prágai magyar
szervezetek nevében kiadott „Talpra
Magyar!” és „Légy erős és bátor!”
népszámlálási felhívásokat valamint
azok cseh fordítását, ezáltal is hangsúlyozva a magyar nemzetiség, anyanyelv
és a Református Egyház hivatalos csehországi bejegyeztetését támogatandó, a
református felekezeti hovatartozás vállalását. Reméljük, hogy tévedésünk nem
okoz törést az Együttélés és a prágai református gyülekezet kapcsolatában.
–paulus–

Az Üzenet szerkesztősége
ezúton kér elnézést
a
Coexistentia–
Wspólnota–
Együttélés politikai
mozgalom Magyar Nemzeti Tagozatától (a továbbiakban Együttélés) téves
adat közléséért. Hetilapunk 13., 2011.
április 27-én megjelent számában, a
„Mindenki másképp csinálja, avagy a
lengyel példa...” című cikkhez tartozó
kép kommentárjában azt írtuk, hogy
a „WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK
– ZPRÁVY” (a továbbiakban WTZ)
lap különszámának cikkei „érthetetlen
módon nem emelik ki a magyar nem-

(Elhangzott 2011. március 27-én)
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CSEH- …S MORVAORSZ¡GI MAGYAROK SZ÷VETS…GE
SVAZ MAœARŸ éIJÕCÕCH V »ESK›CH ZEMÕCH
K BotiËi 2, 101 00 Praha 10
Telefon: (+420) 271 746 932
Telefon + fax: (+420) 271 746 913
E-mail: csmmsz@volny.cz
Kedves Tagt·rsaink Ès Bar·taink!
Szeretettel meghÌvjuk ÷nˆket, kedves csal·djukat,
bar·taikat Ès ismerıseiket

a 2011. ·prilis 9-Èn, szombaton 15,00 Ûr·tÛl
megrendezÈsre ker¸lı

irodalomkedvelık Ès zenebar·tok tal·lkozÛj·ra
A szÈpnek Ès tartalmasnak ÌgÈrkezı m˚soros dÈlut·n fıszereplıi
kicsik Ès nagyok, akik b·tran v·llalt·k, hogy egy-egy szabadon v·lasztott
m˚sorsz·mmal ñ vers, prÛza, Ènek, t·nc, zene ñ lÈpjenek ÷nˆk elÈ.
E rendezvÈny sikere csakis rajtunk m˙lik,
illetve azokon, akik majd szÌnpadra lÈpnek, Ès persze azokon is,
akik a nÈzıtÈren ¸lve tapssal buzdÌtj·k ıket.
Szeretettel v·rjuk ÷nˆket!

VendÈg¸nk a Buzitai citerazenakar
A zenekar vezetıje: Gˆrcsˆs J·nos
A Buzitai citerazenekar 2002-ben alakult a helyi alapiskola ˆtˆdikes Ès hatodikos di·kjaibÛl.
2005-tıl rendszeres rÈsztvevıi a BÌborpiros SzÈp RÛzsa nÈpzenei vetÈlkedıjÈnek, ahol
2009-ben az orsz·gos dˆntıben Dunaszerdahelyen nÌvÛdÌjjal jutalmazt·k fellÈpÈs¸ket, Ès azt
a megtiszteltetÈst is elnyertÈk, hogy a felvidÈki citerazenekarokat m·sodmagukkal kÈpviselhettÈk a Vass Lajos NÈpzenei Verseny K·rp·t-medencei dˆntıjÈben Budapesten. Az emlÌtett
versenyen a zenekar az ifj˙s·gi kategÛri·ban az ˆsszes citerazenekar kˆz¸l egyed¸l
Èrdemelte ki a Vass Lajos NagydÌjat. A sok magyarorsz·gi Ès hazai fellÈpÈsen kÌv¸l fellÈptek
Lengyelorsz·gban is, ahol a Lengyel TelevÌziÛ felvÈtelt kÈszÌtett a csoport fellÈpÈsÈrıl,
valamint a Poznani R·diÛ Èlıben kˆzvetÌtette m˚sorukat.

HelyszÌn: Pr·gai Magyar Kultur·lis Kˆzpont, RytÌ¯sk· 25-27, Pr·ga 1
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A prágai Libri prohibiti könyvtár és a Nett polgári társulás
szeretettel hívja meg Önt és kedves családját

A cserkészfogadalom jelentősége
(„Slibuji na svou čest”)

című, a visegrádi országok cserkészmozgalmáról
beszámoló dokumentumkiállításra.
„Mit jelentett egy cserkésznek a cserkészfogadalom letétele?
Mit jelentett a cserkészfogadalom abban az időben, amikor a cserkészet
be volt tiltva, amikor a cserkészeket bebörtönözték? Hogy befolyásolta
a fogadalom a cserkészek későbbi életét? Hogy éltek a cserkészek
az elnyomás és üldözés idejében?”
Ezekre a kérdésekre ad választ a kiállítás, amely a Libri prohibiti
könyvtárban (Senovážné náměstí 2, Prága 1, 3. emelet) tekinthető
meg április 7-től május 3-ig.
„Csehszlovákiában a cserkészet betiltása után sok cserkészcsapat működött
tovább, sportszervezetekhez, turistákhoz, később természetvédőkhöz csatlakoztak. Némely cserkészcsapatok saját folyóiratokat adtak ki, több ezek
közül megtalálható a könyvtárunkban – ugyanis mindenekelőtt szamizdat
és száműzött irodalommal, valamint kommunistaellenes ellenállással foglalkozunk. A cserkészet tovább élt, és nem hagyta magát megfélemlíteni a
totalitarizmustól.”
Az elsőként Prágában, majd később Rózsahegyen (Szlovákia),
Varsóban (Lengyelország), Révkomáromban (Szlovákia)
megrendezendő kiállításon a magyar cserkészet is bemutatkozik.
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Gyülekezeti
Alkalmak

G y ü l e k e z e t ü nk
életéből

Istentisztelet (IT):
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Klimentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.)
Az IT idejére gyermekmegőrzést vállalunk (ugyanebben az épületben). Az
igény bejelentése szombat estig a +420723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora: április 24. (húsvét)
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisztelet helyett; a következő bibliaóra időpontját és témáját lapunk következő
számaiban pontosítjuk.
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 18.30tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség irodája, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen, Teplice: A következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn: A következő istentiszteletre (úrvacsorával) húsvét szombatján, ápr. 23án 14 órakor kerül sor. Cím: Radlická 8
(„Krokodilos ház”)
Egyéb információ: www.reformata.cz

– A PMKK és gyülekezetünk által közösen szervezett, a magyarországi Református
Missziói Központ szolgálatait bemutató, április 4-i (hétfő) előadásáról az
Üzenet következő számában számolunk be.
– Gyülekezetünk kirándulást szervez
a Drezdában (Németország) 2011.
június 1.-5.
között megrendezendő „Kirchentag” (Német Evangélikus Templomi Napok) alkalomra. A
Kirchentag mottója: „…ott lesz a szíved is” (Máté 6,21). A szervezők Jézus
szavai alapján arra hívják a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el arról,
mi fontos számunkra, mik élveznek
elsőbbséget életünkben és társadalmunkban: „Mi diktálja a ritmust a szívünkben? Mi mozgatja meg, tüzeli fel?
Kit engedünk be a szívünkbe és hogyan
nézünk szembe a világ szívtelenségeivel?”

Gyülekezetünk
ezúton fejezi ki
együttérzését
a japán nép
tragédiája
kapcsán.
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