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„Isten! Add törvényeidet a királynak...” 
Zsolt 72,1

Kedves Testvérek!

Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó 
is és rossz is. Kezdjük talán azzal, ami-
ért rossz. Szerintem az első kérésnek 
úgy kellett volna hangoznia, hogy Is-
ten adjon olyan szívet a királynak, ami 
meghallgatja Isten törvényeit. Hiszen 
Isten, amikor ezek a sorok íródtak, ré-
gen megadta a Tízparancsolatot, de a 
baj mindig az emberi oldalon volt. Nem 
volt fogadókészség Isten törvényeire, 
már akkor sem, amikor azok még fris-

sen lettek kőbe vésve. És ezzel később 
is súlyos gondok voltak, még akkor is, 
és ott is, ahol éppen az lett volna a fel-
adat, hogy eme törvények betartása fe-
lett őrködjenek, vagyis a királyi udvar 
viselkedése volt sok alkalommal éppen 
a romlás forrása. Így tehát már érthető, 
hogy miért kellett volna először a kirá-
lyért, illetve az ő szívéért imádkozni. 
Ez egyébként ma is nagyon helyén való 
imakérés. Imádkozni a felsőbbségért, az 
elöljárókért, hogy Isten adjon nekik hi-
tet, bölcsességet. Gondoljunk csak bele, 
mennyivel kevesebb baj lenne, ha ilyen 
vezetők vezetnénk hazánkat, ha ilyen 
emberek állnának közösségeink élén. 
Néhány keresztény közösség elutasítja 

ugyan, hogy keresztény ember betölt-
het vezető politikai tisztséget, szerintem 
azonban ez egyszerűen megkerülhetet-
len. Persze annak a legkevésbé könnyű, 
aki ezt a tisztséget viseli, de imádkozni 
kell érte. 
A kérés többi része már rendben van. 
Azért érdemes mégis alaposan elgon-
dolkodni felette. Az első, és ma leg-
fontosabb kérdés, amit a mai ige felvet, 
hogy én kit és mit tekintek autentikus 
jogforrásnak. A jogforrás kérdése min-
dig is egy alapkérdés az ezzel foglal-

kozók körében, de ma úgy érzem, még 
inkább fontos kérdéssé kezd válni. Nem 
is annyira a dologi jog értelmében, mint 
inkább erkölcsi értelemben. Ennek 
ugyanis van egy bizonyságtévő ereje is. 
Számomra nem a világi szokás, hanem 
az isteni törvény az alapvető jogforrás. 
Ez több, szigorúbb, mint az emberi, 
sokkal többet követel, és mégis többet 
is ad. Nem hideg és rideg betű, hanem 
megelevenítő lélek. Sokkal könnyebb 
persze az emberi szokásvilágot megten-
ni az erkölcsi jog forrásává, de ez nem 
vezethet sehová. Az, hogy az isteni tör-
vényt észrevegyem, már egy folyamat 
része, méghozzá a megtérésé. Amikor 
már számomra Isten több, mint élettelen 
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betű, amikor már számomra a Törvénye 
sem csak béklyó. Egyébként: mindenki-
nek szüksége van valamilyen törvényre. 
Sokan keresnek itt is pótlékot, keresnek 
valamiféle mentséget. Pedig ez az igazi 
ördögi csapda: elvetik Isten törvényét, 
azért, mert számukra valamiért nehéz, 
de felvesznek egy ember által kitalált 
törvényt. Ennek van egy óriási hátránya: 
sosem azért születik, hogy az embernek 
igazán jobb legyen, sőt, mivel másik 
ember írja ezért az nem is láthatja úgy 
az embert, ahogyan látja annak a Terem-
tője. 
A zsoltáros azért könyörög, hogy Isten 
a törvényeit adja a királynak. És ezzel 
már fel is állított egy értékrendet, me-
lyet ma is vallani kellene. Istent a király 
felé (még csak nem is mellé!) helyezi. 
Igen van egyfajta hierarchia. Nekem 
mindig is az volt a véleményem, 
hogy a jó vezető és politikus pro-
totípusa Mózes és Dávid. Miért 
is? Azért, mert ez a két ember 
nem csak maradandót alkotott, 
hanem tisztában volt a hierar-
chiában betöltött szerepével is. 
Mindketten tisztában voltak az-
zal, hogy felettük van még egy 
nagyobb, egy sokkal nagyobb 
hatalom is. Mi több, tisztában 
voltak azzal is, hogy ennek a ha-
talomnak a törvényeit kell a nép 
felé közvetíteni, ha úgy tetszik a 
nép nyelvére lefordítani ezeket a 
rendelkezéseket. 
De ott van még mindig az ember. 
Az ember, aki ezúttal a sor legvé-
gén áll. Isten adja a törvényt a ki-
rálynak, a király pedig a népnek. 

Valaki, csak egy is, képes volt-e arra va-
laha is, hogy megtartsa ezt a törvényt. 
A válasz erre egyértelmű nem. Sem a 
király maga, sem a népből akár egy em-
ber is nem volt, nem lehetett olyan tö-
kéletes, hogy ennek a törvénynek eleget 
tegyen. Persze, ha a király belátta ennek 
a küzdelemnek részéről folytatott hiába-
való voltát, vagyis, hogy saját erejéből 
tegyen eleget Isten törvényeinek, akkor 
a néppel is kegyesebben bánt. Itt nem ar-
ról van szó, hogy egy következetlenség 
lett volna úrrá a királyon, hanem sokkal 
inkább az, hogy megértette: ha a tökéle-
tesnek ő maga nem képes eleget tenni, 
akkor ezt a néptől sem várhatja ebben a 
formában.
Ma persze már nem ez a törvényadás 
módja. De bizonyos dolgok nem vál-
toztak: először is ma is tudomásul kell 
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venni, hogy a legfontosabb, legfőbb 
jogforrás ma is egyedül Isten. Nem felel 
meg a korszellemnek, tudom. De még-
is vissza lehet kérdezni, ugyan melyik 
korszellemnek felelt meg: igazán egyik-
nek sem. A másik dolog, ami nem vál-
tozott, az a szomorú tény, hogy senki, 
még a legjobb igyekezettel sem képes 
eleget tenni Isten törvényének. Egy do-
log azonban változott: akkor tökéletlen 
áldozatot kellett bemutatni azért, hogy 
Istent kiengeszteljék. Ma azonban már 
Krisztus keresztje alatt kérhetjük a bo-
csánatot. A prédikáció a törvényadás-

ról, a törvényről szólt. Viszont, ha csak 
ennyi lenne, nagyon nyomorultak len-
nénk, még akkor is, ha az isteni törvény 
a javunkat szolgálja. Krisztus azonban 
be is töltötte a törvényt. Ezért legyen 
neki örökké való hála és dicsőség. De 
nem csak betöltötte, hanem a mi üdvös-
ségünkre meg is halt a kereszten, és fel-
támadt. Ezzel kitöltötte azt az űrt, amit 
mi magunk teremtünk azzal,  hogy nem 
múlik el nap, sőt óra, hogy át ne hág-
nánk Isten rendelését.

   Ámen!
(Elhangzott 2011. június 19-én.) 

Quo vadis Üzenet? 

Május 29-ei és június 5-ei számunkban 
egy kérdőív kitöltésére kértük kedves ol-
vasóinkat. Tudatosan választottuk május 
végi számunkban az „Egy pár kérdés...” 
címet, hogy a lapot csak átfutók számá-
ra ne legyen feltűnő. A figyelmes olvasó 
az utolsó oldalon található Kálvin fejre 
kattintva juthatott el a kérdőívhez.
A szerkesztőség „számításai” beiga-
zolódtak. Összesen 19 visszajelzés ér-
kezett (a lap elektronikus változatát 60 
e-mail címre továbbítja az erre beállított 
google célcsoport). Ebből a kérdőívet 
14-en töltötték ki (ebből 6 visszajelző 
szerkesztőségi tag, tehát szoros vagy 
kevésbé szoros kapcsolatban van a heti 
rendszerességű szerkesztési munkák-
kal), a többi olvasó e-mailben jelzett 
vissza.
A kitöltők mindegyike tudatosan, nagy 
vagy állandó rendszerességgel olvassa 
a hetilapot. A lap egyes részeinek ol-

vasottságát tekintve az arányok szinte 
egyenletesek, ami jó jel, mert az olva-
sóinkat nem csak a hírek, hanem az 
igehirdetések is érdeklik.
Mindössze egy olvasó értékelte úgy, 
hogy nem sok értelme van annak, hogy 
az Üzenet hetente jelenjen meg. Az 
olvasók nagy része a „Van azért értel-
me” vagy „Egyértelműen van értelme” 
opciót jelölte be 40-60% arányban az 
utóbbi javára. Elgondolkodtató a „Talál-
kozott már olyannal az Üzenet-ben, 
amiről azt gondolta, hogy kifejezetten 
nem illik bele? Ha igen, milyen gya-
korisággal?” kérdésre adott két „Elég 
gyakran” és három „Ritkán” válasz. Bár 
olvasónk a „szubjektív véleményeket” 
jelöli meg nem megfelelő tartalomnak, 
további részleteket igazából nem ad 
meg – a Népszámlálással kapcsolatos 
felhívások leközlése pedig úgy érezzük, 
kötelességünk. A szerkesztőség hálás 
lenne minden konkrét véleményért, 
cikkért, amellyel az említett szubjek-
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tivitást kompenzálhatná. 
Csupán egy olvasó jelzett vissza úgy, 
hogy számára elfogadhatatlan az, „hogy 
az Üzenet ne csupán a református 
gyülekezet lapja legyen”. Az olvasók 
nagy része egyértelműen beleegye-
zik a váltásba, amennyiben az az Ügy 
érdekét szolgálja. Olyan olvasóink is 
vannak, akik „magyarságot összatartó, 
nyelvet őrző lap”-ként szeretnék látni az 
Üzenet-et.
A véleményt alkotók nagy része élt a le-
hetőséggel, hogy üzenjen a szerkesztő-

ségnek és a visszajelzések egyértelműen 
pozitívak, bátorítóak voltak. Különösen 
az e-mailben érkezett válaszok.
Az Üzenet szerkesztősége mindenki-
nek köszöni a visszajelzéseket. Minden-
kit arra bátorítunk, hogy ezek után is 
írja meg véleményét – felmérésektől 
függetlenül. Tegyük ezt a hetilapot 
tényleg élővé, hogy mindanyiunk hit-
ben, egységben való épülését, fejlődé-
sét szolgálja!

–Üzenet–

Magyar „szervezetként”, gyülekeze-
tünk támogat minden, a csehországi 
magyarság helyzetét előmozdító ügyet.
Gyülekezetünk tagjai közül is többen 
felfigyeltek a Prágai Tükör 2011-es, I. 
számában, Kokes János tollából meg-
jelent, „Beszéljük meg...” című cikk-
re. Mivel az alábbi sorokban található 
cikkre gyülekezetünk egyik tagja rea-
gált és remélhetőleg a jövőben valami-
féle közelebbi párbeszéd alakulhat ki 
közöttünk és a többi csehországi ma-
gyar szervezet között, hetilapunkban is 
leközöljük azt. A cikkre írt választ kö-
vetkező számunkban közöljük le.

–paulus–

Beszéljük meg...

Miután már több, mint két évtized telt 
el a Cseh- és Morvaországi Magyarok 
Szövetségének megalakulása óta, s idő-
közben néhány más magyar szervezet 
is alakult, természetes, hogy felmerül 
a kérdés: megfelelnek a jelenlegi szer-

vezeti keretek a cseh és morvaországi 
magyarok igényeinek? Maradjon min-
den a továbbiakban is így, vagy esetleg 
változtassunk rajta?
A pro és kontra érvekből van bőven. A 
mai helyzet az évek folyamán lényegé-
ben spontán módon alakult ki, s ugyan-
csak az idő fogja megmutatni, melyik 
szervezet életképes hosszabb távon is, 
és melyik pedig nem. A leglényegesebb 
az, hogy ki mit csinál, melyik szerve-
zet akciói iránt van érdeklődés, mire 
van igény, mire van vevő, s mire nincs. 
A kínálat a csehországi magyar piacon 
tehát megvan, s most már a kereslettől 
függ, hogy ki marad talpon. Tehát a né-
hány ezer csehországi magyar érdeklő-
dése/közömbössége, valamint az egyes 
szervezetek vezetőinek/vezetőségeinek 
ügyessége, képessége fogja eldönteni, 
hogy melyik szervezetnek milyen a jö-
vője.
Tény, hogy a mai szervezeti keretek 
nem jelentenek szentírást. Bárki, aki-
nek van egy jó és életképes ötlete, nyu-
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Egyházunkban
történt

A felvidéki reformátusok 
is csatlakoztak a Magyar 
Református Egyházhoz

A Generális Konvent temesvári ülése 
egyhangúlag döntött a Szlovákiai Re-
formátus Keresztyén Egyház (SZRKE) 
csatlakozásáról a Magyar Református 
Egyházhoz. A felvidéki egyház vezetői 
aláírták a ratifikációs csatolmányt, ez-
zel tovább bővült a 2009. május 22-én 
létrejött Kárpát-medencei magyar refor-
mátus egység.
Az SZRKE május 12–14. között tartott 
zsinati ülésén döntött a fenntartással 
való csatlakozásról a Magyar Refor-
mátus Egyházhoz. A ratifikációs csatol-
mány ünnepélyes aláírására a temesvári 

GK ülésen került sor.
„2009-ben nem lezártunk, hanem elin-
dítani szerettünk volna egy folyamatot, 
hogy később is legyen mód csatlakozá-
si szándék kinyilvánítására” – mondta 
Bölcskei Gusztáv, az MRE Zsinatá-
nak lelkészi elnöke. Fazekas László, 
az SZRKE püspöke pedig ismertette a 
csatlakozásról állást foglaló zsinati ha-
tározatot.
A Konvent plenáris ülése egyhangúlag 
jóváhagyta a Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyház csatlakozását a Ma-
gyar Református Egyházhoz.
Fazekas László püspök és Fekete Vince 
főgondnok aláírta a ratifikációs csatol-
mányt, amit a testület néma felállással, 
majd a 90. zsoltár eléneklésével üd-
vözölt.

forrás: www.reformatus.hu

godtan álljon elő vele. Itt van az ideje 
a vitának. Nem szabad tagadni, hogy ez 
a téma „vitatéma” köreinkben, gondo-
lok a közéletünkben aktív csehországi 
magyarokra. Alapvetően és tételesen a 
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szö-
vetsége és a többi szervezet viszonyát 
illetően merül fel. A témafelvetés jogos. 
Komoly, érvekkel alátámasztott kon-
cepciót, hogy kellene kinézni a csehor-
szági  magyarok „szervezeti” jövőjének 
azonban eddig még senki sem tett le az 
asztalra.
Ne feledjük: minden szervezet önma-
gáért felelős, olyan a társadalmi súlya, 
amilyet a csehországi magyarok köré-
ben, illetve szélesebb keretek között ki 

tudott, ki tud harcolni magának. Nyil-
vánvaló, hogy ez a nagyon-nagyon sok 
mindentől függ. Azt se veszítsük szem 
elől, hogy szervezeteink nagymértékben 
„átjáróak”: kisebb-nagyobb mértékben 
majdnem minden szervezetben, rendez-
vényen többé-kevésbé ugyanazokkal az 
emberekkel találkozunk, csak időnként 
mezt váltanak. S ez nem is baj, nem is 
nagyon lehet másképpen, hiszen nem 
vagyunk nagy létszámú közösség.
Klubtagságunk mellett van azonban egy 
közös mezünk: a csehországi magyar 
mez. És ez mindenütt az az érték, ame-
lyet meg kell őriznünk, amelyért ki kell 
állnunk. Tisztelettel: 

Kokes János 



Gyülekezetünk 
életéből

– Augusztus 15-21. között 
a Tahi Református Konfe-
renciaközpontban kerül megrendezés-
re a Tahi Egyházzenei Hét. További 
információk a gyülekezet gondnokától 
kérhetők. Gyülekezetünk három éve 
képviselteti magát ezen az alkalmon.

Figyelem!!!
A jövő heti (július 3.) istentiszteleti al-
kalom ELMARAD! Kérjük tájékoz-
tassa erről ismerőseit.

Mezei András:
Apák napja

„Ha apuval megszö-
künk,
délig haza sem jövünk.
A kezünket zsebre 
vágva
kisétálunk a világba.

Még hogy ő nagy, én kicsi,
talán ez is valami?
Lábunk előtt fut a labda,
Hol én rúgom, hol meg apja.

Azután meg leülünk,
izzadt ingben leülünk,
ehetnénk is az ebédet,
kezet mosunk, bokát, térdet.

Üzenet – A Prágai Református Missziói 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. gyülekezeti terem.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ugyanebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk.
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 istentiszteletre jú-
lius 21-én (szerdán) 17.00 órai kezdet-
tel kerül sor. Cím: Radlická 8 („Kroko-
dilos ház”) 
Egyéb információ:  www.reformata.cz


