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Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel szemben! 
Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem!   

Zsolt 43,1

Kedves Testvérek! 

Első ránézésre egyszerűnek hat a dolog 
és logikusnak is, mi több, biblikusnak: 
szolgáltasson Isten igazságot. De ettől a 
kép jóval összetettebb. Az első kérdés, 
ami felvetődik: mi is az igazság? Ezt bi-
zony nem csak Poncius Pilátus kérdezte 
teljes joggal, hanem bizony nekünk is 
fel kell tenni a kérdést. Ez azonban nem 
elég, és még mélyebbről kell kezdeni: 
legelőször meg kell vizsgálni az igazság 
forrását, hogy mit, illetve kit is isme-
rek el forrásnak. Ha magamat ismerem 

el, akkor rögtön azzal találom magam 
szemben, hogy rajtam kívül ezt az igaz-
ságforrást senki, még a hozzám közel 
állók sem fogják elismerni. Márpedig itt 
éppen ez az első számú kísértés: meg-
tenni magam az igazság forrásává, és el-
fogadtatni a másikkal, hogy az az igaz.
A másik lehetőség, hogy valamely ide-
ológiában vélem megtalálni az igazság-
forrást. Ezzel az a probléma, hogy noha 
minden ideológiában (vagy legalábbis a 
legtöbben) van valami féle igazságmoz-
zanat, de mégis mindegyik valamilyen 
nagyon komoly hiányossággal küzd. 
Hogy pontosan mikkel, ez nagyon sok-

féle lehet, most talán nem részletezném. 
Viszont tény: ember által alkotott rend-
szer, ha még oly jó szándékkal is hozták 
létre, egészen biztos, hogy hiányos lesz, 
és éppen ezért nem is lehet megtenni 
mértéknek. Illetve, ha mégis megtesz-
szük, akkor előbb-utóbb mi magunk fo-
gunk azzal szembesülni, hogy valami-
lyen nagyon komoly hiányosság is van 
abban a rendszerben, amit nem is sokkal 
korábban még tökéletesnek véltünk.
Ebben a zsoltárban nincs nevesítve a 
szerző, mégis megkockáztatom, hogy 
ennek a szerzője is Dávid lehetett. Hogy 

miből gondolom? Abból, hogy olyan 
mélyről fakad belőle a vágyakozás az 
igazságra, ami leginkább rá volt jel-
lemző. Ezenkívül a szerző mély hite is 
arra utal, hogy ezt a zsoltárt is Dávid 
írta. Azonban még fontosabb a tartalom: 
nem magának akarja az igazságszolgál-
tatás jogát. Nagyon fontos tény az, hogy 
a kérés ebben a formában elhibázottnak 
is tekinthető, hiszen az úrvacsorai litur-
giában magunkat nevezzük olyanoknak, 
akik Isten igazságos ítéletéből halált és 
kárhozatot érdemelnek. Isten igazsága 
azonban más, méghozzá teljes. Nem 
hunyhatott szemet a bűnök felett, nem 
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intézhette el azt emberek módjára „huny-
junk felette szemet” mentalitással, ha-
nem Nála a bűn elégtételt követelt, amit 
meg is adott Jézus Krisztusban. Ezért 
sem beszélhetünk Istennel kapcsolatban 
jogszolgáltatásról, hanem csak igazság-
szolgáltatásról. Nála az ítélkezés nem a 
paragrafusok mechanikus alkalmazásá-
ból áll, hanem az igazság valódi kiderí-
téséből és az annak megfelelő ítéletből.
Mindennapi életünkben azonban helye 
van annak, hogy Istentől kérjünk igaz-
ságszolgáltatást. Azonban ezzel is óva-
tosan kell bánni, méghozzá két okból. 
Az óvatosságot úgy értem, hogy ne azt 
várjuk, hogy az általunk jogosnak vélt 
bosszút egy az egyben Isten be fogja 
végezni, hanem valami egészen más-
ra. Nála a bosszú nem egyenlő a másik 
ember elpusztításával, még csak nem 
is azzal feltétlen, hogy a másiknak kárt 
okozzon. Amikor még a börtönben szol-
gáltam, nagy újdonságként állították be 
nekünk az úgynevezett restoratív igaz-
ságszolgáltatást. Ennek a lényege, hogy 
a tettes mintegy jóvá teszi az általa el-
követett tettet, és nem az a cél, hogy az 
illetőt minél jobban meg lehessen bün-
tetni. Ezt annak ellenére állították be 
nekünk valami világmegváltó újdonság-
ként, hogy a Bibliában ennek az alapjai 
már háromezer évvel ezelőtt lefektetésre 
kerültek. Ezt azonban ma ismét fel kell 
fedezni. Az isteni igazságszolgáltatást 
ismét a mindennapok gyakorlatává kell 
tenni, és ez emberi síkon nem is olyan 
egyszerű. 
A másik fontos dolog, hogy ha mi nem 
Őszerinte élünk, akkor minket éppen 
úgy utolér az Ő igazságszolgáltatása. Ha 

mi követünk el a másik ellen igazság-
talanságot, akkor a mi kontónkra Isten 
éppen úgy igazságot fog szolgáltatni, 
mintha mi lennénk az áldozatok. Evan-
gélium benne, hogy ez a mi esetünkben 
sem az elpusztításunkra fog elsősorban 
irányulni, célja sokkal inkább nevelő 
lesz. Azért sem lehet pusztító Isten ítéle-
te, mert Ő magát Atyaként jellemzi. Egy 
igazi atyának nem lehet célja gyermeke 
elpusztítása, hanem valódi célja annak 
nevelése. Ettől függetlenül ez a nevelés 
néha lehet fájdalmas is. Lehet kegyet-
lennek tűnő, de az eredmény mindig a 
valódi, érdemi javulás. 
Így merjük ügyeinket Isten igaz ke-
zébe tenni. Ő szolgáltasson igazságot 
számunkra, egyúttal Ő legyen az, aki 
képessé tesz bennünket arra, hogy el-
fogadjuk, hogy mi soha nem ülhetünk a 
bírói székbe, mert ez az Ő helye. Ennek 
az elfogadása sem olyan könnyű, nem 
mehet saját erőből. Ne feledjük: amikor 
Péter – emberileg teljesen érthető indu-
lattal – lemetszette a római katona fülét, 
Krisztus azt meggyógyította. Nem az 
emberi indulat, hanem Isten az, aki ké-
pes arra, hogy nem új sebek által, hanem 
valami sokkal tökéletesebb által valódi 
igazságot szolgáltasson. Ezt ma is lehet 
Tőle kérni, ma is lehet ezért könyörögni. 
Nem csak egy konkrét ügyben, hanem 
általában is. Ahogy el lehet mondani, 
hogy a biztonság egy állapot, úgy el le-
het mondani azt is, hogy az igazság is 
egy állapot. Kérjük Istent, teremtse meg 
ezt az állapotot életünkben.        

   Ámen!

(Elhangzott 2011. május 15-én.)
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2009. május 22. kapcsán...

Két éve alapult meg a Magyar Refor-
mátus Egyház Alkotmányozó Zsinata 
– két éve alapult meg a Magyar Refor-
mátus Egyház (MRE). A 2009. május 
22-i felemelő debreceni  rendezvényen 
gyülekezetünk is képviseltette magát 
– kórusunk szolgált a KEREK-ben, a 
Berkesi Sándor vezette Kárpát-meden-
cei Egyesített Református Kórusban.  
A Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház (SzRKE) specifikus helyzete 
miatt (szlovák egyházmegyék az egy-
házban, kifejezetten magyarellenes 
SMER-SNS kormánykoalíció, amely 
képes lett volna egyik napról a másikra 
megszüntetni a SzRKE támogatását) ek-
kor még nem csatlakozott az MRE-hoz. 
Azóta sok helyen sok minden történt.  
A határon túli magyarság helyzetét 
érintően is. Kormányváltás Magyaror-
szágon, Vajdaság Autonóm Tartomány, 
szlovákiai kormányváltás, kettős állam-
polgárság...
Szlovákiát kivéve ez utóbbi sem kel-
tett különösebb visszhangot egyik 
Magyarországgal határos országban 
sem. Ugyanez vonatkozik az MRE 
ügyére is, amelyhez fenntartások-
kal ugyan, de június 1-jei hatállyal a 
SzRKE is csatlakozik.
A szokásos Nagy-Magyarország-
hisztéria, féligazságok hangoztatása, 
sárdobálás, mimózára jellemző nemzeti 
érzékenység, történelemismeret terén 
részleges vagy teljes amnézia – ez az, 
ami az utóbbi hét szlovák médiavilágát 
jellemzi. A szlovák – amúgy reformer-
nek mondható – kulturális miniszter 

véleménye már csak „hab a tortán”. 
Véleménye szerint a SzRKE zsinatának 
döntése visszalépés a XIX. századba – 
helytelennek tartja, ha egy egyházon 
belül egy ilyen döntés etnikai alapon 
születik meg. Úgy látszik etnikailag 
csak a kisebbségek adójából is finan-
szírozott   államnak „szabad” megosz-
tania. (Emlékezzünk vissza például az 
előző kormány iskolaügyminiszterének, 
Ján Mikolajnak megrendelésére készült 
felmérésre, mely szerint a szlovák fiata-
lok 63 százaléka szerint a magyaroknak 
csak szlovákul lenne szabad beszélni 
az utcán, csak otthon kellene magyarul 
társalogniuk. Érdekes, hogy ezt nem 
tekinti megosztónak, uszítónak, „nagy-
szlováknak” az aktuális kormány sem. 
Pedig építő jellegűnek, szlovák-magyar 
megbékélést szolgálónak egyáltalán 
nem mondható.)
De a Nagymihályi és Ondava-Hernádi 
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Egyházmegyék vezetőségének az 
MRE Alkotmányának ratifikációjá-
val kapcsolatban tett állásfoglalása 
sem különbözik sokban ettől. Bár „el-
ismer és megért”, ugyanúgy aggályos-
kodik, tiltakozik, „nagymagyarozik”.
Az alábbiakban olvasható körlevél  
Ft. Fazekas László püspök és Mgr. Feke-
te Vince főgondnok hivatalos, ratifiká-
cióval kapcsolatos nyilatkozata, amely 
számos más cikk kíséretében a SzRKE 
hivatalos honlapján(www.reformata.sk) 
is olvasható.

–paulus–

Keresztyén Gyülekezet, 
Kedves Testvéreink! 

A Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház Zsinata 2011. május 12-14. kö-
zött Hanván tartott ülésén a zsinati tagok 
elfogadtak egy ratifikációs csatolmányt, 
ami lehetővé teszi, hogy egyházunk a 
nemzetközi jogban is ismeretes fenntar-
tás intézményével csatlakozzon a Ma-
gyar Református Egyházhoz. Mivel ez 
egyes szlovák ajkú testvéreink körében 
ellenérzést váltott ki, s egyben nagyfo-
kú félreinformálás tapasztalható a mé-
diában, ezért fontosnak tartunk tisztázni 
néhány tényt.
Szlovák testvéreinkkel régóta, a refor-
mációtól fogva közös egyházban élünk 
hittestvéri közösségben. Ezt a közössé-
get továbbra is vállaljuk és semmi szán-
dékunk megszakítani. De ugyanúgy 
testvérnek tartjuk azokat a reformátu-
sokat is, akik az I. világháborút követő-
en más országokba kerültek. A határok 
a bársonyos forradalom előtt nemcsak 

hogy elválasztottak egymástól, hanem 
korlátozták is együttműködésünket és 
egymáshoz való közeledésünket. 
A bársonyos forradalmat követően 
1995-ben jött létre a Magyar Refor-
mátus Egyházak Tanácskozó Zsinata, 
amelynek feladata többek között közös 
platform megteremtése volt az együtt-
működés jobb előmozdítására. Ennek 
a szervezetnek – amely jogalanyisággal 
bír – a Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház is tagjává lett, bár akkor 
is felmerültek ugyanazok a félelmek és 
problémák, mint most. A Tanácskozó 
Zsinat tevékenységét több tagegyház 
nem tartotta kielégítőnek, ezért új szer-
veződés indult. 
2009-ben egy határokon átívelő, hitval-
lási és teológiai alapokon működő, jog-
alanyisággal nem rendelkező tömörülés 
keletkezett Magyar Református Egyház 
név alatt, mivel a Kárpát-medencében 
működő református egyházak túlnyomó 
többségben magyar ajkúak. Ez a közös-
ség nem azonos a Magyarországi Re-
formátus Egyházzal, mivel az is csupán 
egy tagja ennek a szervezetnek. A töb-
bi Kárpát-medencei református egyház 
már csatlakozott ehhez a közösséghez. 
Az eltelt két év alatt meggyőződhet-
tünk arról, hogy a közös munkának meg 
vannak az áldásos gyümölcsei mind a 
diakónia, az ifjúsági munka és iskoláink 
támogatásának terén. (Szeretethíd ön-
kéntes napok, a Csillagpont Ifjúsági Ta-
lálkozón való szolgálat, az árvízkárosul-
taknak, a haiti földrengés áldozatainak 
való hathatós támogatás, a Rozsnyói 
Református Iskola támogatása). 
Ezért kerestük és meg is találtuk a meg-
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oldást a csatlakozásra egy ún. ratifiká-
ciós csatolmány által. A csatolmány 
kifejezi fenntartásunkat a két szlovák 
ajkú egyházmegyével kapcsolatban, 
amely a csatlakozásban semlegességet, 
a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyházon belül viszont jogaik teljes 
körű sérthetetlenségét biztosítaná a szá-
mukra. A csatlakozástól való félelem 
teljesen alaptalan. A csatlakozó egyhá-
zak nem veszítik el önállóságukat, nem 
kerülnek más egyház fennhatósága alá, 
és nem kell senkinek sem nevet, sem 
nyelvet változtatnia. A teljes független-
ség szavatolva van. A közös elképzelé-
sek az egyházak életének az építésére 
csak abban az esetben valósulnak meg, 
ha azt az illető egyház vezető testülete 
jóvá hagyja. Ez a munka csak elősegíti 
az evangélium hatékonyabb hirdetését 
és az egyházak szolgálatának még szé-
lesebb körű kiteljesedését, valamint na-
gyobb nyitottságot ad egymás felé Kö-
zép-Kelet-Európában. 
Csatlakozásunkról szóló döntés saját 

belügyünk. A világ nyilvánossága előt-
ti boncolgatása, politikai síkra terelése, 
ennek okán a két nemzet egymás elleni 
uszítása sem nem Isten igéjének mér-
téke szerint való, sem nem méltó hoz-
zánk, Krisztus tanítványaihoz. Mind 
a közös múlt, szolgálat és hit alapján, 
mind a Krisztus bennünket szorongató 
szeretete alapján hisszük és reméljük, 
hogy hitünk e bennünket ért próbatétele 
mindannyiunk javára válik, és Isten di-
csőségét fogja szolgálni. 
Mindezek fényében és tudatában nyuga-
lomra intjük testvéreinket, mert hisszük, 
hogy a keresztyén szeretetben való pár-
beszéd által lehetőség van minden prob-
lémás helyzet megoldására. Éppen ezért 
a testvérek szívére helyezzük a páli igét: 
„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben… 
Minden dolgotok szeretetben menjen 
végbe!” (1Kor 16,13-14) 
Atyafiságos köszöntéssel,

Fazekas László püspök 
Mgr. Fekete Vince főgondnok

2011. május 19.

 „Vigyázzatok, 
álljatok meg a hitben… 

Minden dolgotok 
szeretetben 

menjen végbe!” 

1Kor 16,13-14



Gyülekezetünk 
életéből

– Gyülekezetünk tagjai is 
részt vehetnek a Drezdá-
ban, június elején megrendezésre kerülő 
Kirchentag egyházi napokon, melyre 
szombaton, június 4-én szervez gyü-
lekezetünk utat. Az érdeklődők a gyü-
lekezet lelkészénél vagy gondnokánál 
jelezhetik részvételi szándékukat. 

Gondolat
„Hogy leüljél a felesé-
geddel és elbeszélgessél, 
elsétáljál valamerre, azt 
a gazdasági válság nem 
érinti. Ahhoz nem kell 
EU-s finanszírozás… Ahogy ahhoz sem, 
hogy a gyermekedet kézen fogd és
elmenj vele virágot szedni és madárfüty-
työt hallgatni az erdőbe.”

(Böjte Csaba)

Vicc - másképp
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ugyanebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora: június 12-én (pünkösd)
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját 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: kedden 18.30-tól, 
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség 
irodája, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.

  
Egyéb információ:  www.reformata.cz


