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„...míg a papok elkészítik égőáldozatát és békeáldozatát, ő imádkozzék...”
Ez 46,2

Kedves Testvérek!

Az áldozat gondolata az Ószövetség 
egyik központi gondolata. Azt is lehet 
mondani, hogy az Ószövetségben a 
kultusz egyik alappillére volt. Amikor 
a kultuszi életre gondolunk, akkor sok-
szor az a képzetünk támad, hogy az első 
sorban a lelkész, a pap feladata, és a tár-
sadalom többi részének csak részt kell 
ebben venni, de semmi más dolga nincs. 
A képlet ennél jóval bonyolultabb. Ál-
talánosságban elmondható, hogy a lel-
késznek a lelki munkával kapcsolatban 
különleges feladatai vannak, de ennek 

ellenére nem csak a lelkipásztor felada-
ta.
Visszatérve a mai igéhez érdemes az 
Ószövetség világában vizsgálni a pa-
pok és a király kapcsolatának kérdését. 
Ha az igazi, idilli állapotot szeretnénk 
megismerni, akkor Dávid király és Ná-
tán próféta kapcsolatát lehetne említe-
ni. Dávid kikérte a próféta véleményét, 
adott a szavára, megbecsülte, még akkor 
is, amikor nemet mondott neki valami-
lyen kérdésben. Sajnos, ez az idillinek 
mondható állapot nem tartott sokáig. És 
ahogyan megromlott az Isten képvisele-
tében fellépő próféta és a király kapcso-

lata, úgy lett egyre kilátástalanabb Izrael 
helyzete. Nem arra volt szükség, hogy a 
próféta egy különleges helyet foglaljon 
el a társadalomban – sokkal inkább arra, 
hogy hallgassanak rá. Ezékiel próféta le-
írása együttműködésre szólítja fel mind-
két felet. Pál apostol hasonlatával élve, 
minden tagnak megvan a maga feladata, 
és nem mondhatja az egyik tag a másik-
nak, hogy én különb vagyok nálad, vagy 
a te munkád és léted kevésbé értékes az 
én létemnél és munkámnál. 
A mai igében tényleg úgy érzi az ember, 
hogy felcserélődtek a szerepek. A király 
imádkozik, a papok munkát végeznek. 

Azonban ez mutatja a legjobban az 
egyetemes papság gondolatának a létjo-
gosultságát. Hiszen a pap munkát végez, 
a király pedig imádkozik. És itt fontos 
kérdés vetődik fel, hogy támogatjuk-e a 
lelkészek szolgálatát imádsággal? Imád-
kozunk-e az istentiszteleti alkalmakért? 
Mert ez is a része az egyetemes papság 
gondolatának, ha nem a lényege. Ter-
mészetesen más területen is nagy szol-
gálati lehetőségek vannak a gyülekezeti 
tagok számára. Egy-egy lelkigondozói 
beszélgetésben lehet hogy sokkal jobb 
eredményt ér el egy gyülekezeti tag, 
mint maga a lelkész, hiszen lehet, hogy 
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valakinek a lelkéhez ott van a kulcs egy 
gyülekezeti tag kezében. Így a gyüleke-
zet egésze egy élő közösség lehet, ahol 
mindenki megkapja a maga feladatát, és 
azt végzi, a másikat támogatva. Így ké-
szülhetett az áldozat akkor, és így épül-
het a gyülekezet ma.
Egy másik kérdés, ami talán történelmi 
távlatban jelentkezik, de ennek ellenére 
érdemes megvizsgálni a mai ige fényé-
ben. Ez pedig nem más, mint az az in-
tézmény, amit a jogtörténet a trón és az 
oltár szövetségének nevez. A trón és az 
oltár szövetsége határozta meg Európa 
jogtörténetét, és ezzel együtt történel-
mét is, körülbelül 400-tól a 19. századig. 
Ennek a szövetségnek az volt a lényege, 
hogy az állam biztosította az egyház 
számára a lelkek feletti ellenőrzést, cse-
rébe az egyház ellátott bizonyos szoci-
ális feladatokat (oktatás, betegellátás, 
stb.), és bizonyos esetekben a társadalmi 
béke megőrzésében is szerepet kapott az 
egyház. Természetesen nem lehetséges, 
hogy egy istentiszteleti alkalmon eldönt-
sek egy olyan kérdést, mely már 1700 
éve megosztja, de legalábbis foglal-
koztatja az egész keresztény kultúrkört. 
Mennyire lehet szövetségese a világi 
hatalom az egyháznak? Ez leginkább 
az elmúlt kétszáz év során lett kérdés, 
de kérdés ma is. Ahogy mondtam, nem 
lehet ilyen terjedelemben, ilyen röviden 
ezt a kérdést teljes egészében kifejteni. 
Ha valamennyire is helyes irányt igyek-
szünk keresni, vissza kell térni a Dávid 
király idejében tapasztalt viszonyokhoz. 
Igen, megvolt a trón és az oltár szövet-
sége, de valami teljesen más módon, 
mint ahogy az évszázadokon át itt Eu-

rópában volt. Dávid korában ennek a 
szövetségnek a lényege nem más volt, 
minthogy Dávid király lelki vezetést 
várt Nátán prófétától, mert tudta, hogy 
ez a lelki vezetés a záloga sikereinek, és 
ettől várhat lelki és testi biztonságot. Ma 
ettől nagyon távol vagyunk, mert a mai 
világban alapkövetelmény az egyház 
és az állam szétválasztása, és ezt a jog-
ban is mindenféleképpen kifejezésre is 
juttatják. Szerintem azonban nem csak 
kívánatos szinten vált ketté az állam 
és az egyház, hanem teljes egészében 
száműzik az egyházat azokból a szere-
pekből is, melyekben igenis szüksége 
van a társadalomnak az egyház részvé-
telére. Az oktatás területén például igen 
nagy lehetőség és felelősség is van az 
egyházon ma is. Már csak azért is, mert 
nem csak oktatásról kellene, hogy szó 
legyen, hanem nevelésről is. De nagyon 
sok szolgálati lehetőség van ma a temp-
lomfalakon kívül is. 
Ehhez azonban nagyon fontos az, hogy 
a lelkész és a király (vagy éppen a gyü-
lekezeti tag) szimbiózisban éljen. 
A lelkész feladata az imádság. De még-
is, imádkozzunk a lelkészekért, azok 
szolgálataiért. Imádkozzunk a követke-
ző vasárnapi istentiszteletért. Érdekes 
dolog, mert ha imádkozom a lelkészért, 
a szolgálattevőért, akkor utána én is ko-
molyabb lelki táplálékban részesülhetek 
a következő alkalmon, hiszen a prédiká-
ció legvégső soron nem a lelkész böl-
csessége, hanem Isten Szent Lelkének 
az ajándéka. Kérjük ezt az ajándékot ma 
is!

Ámen!
(Elhangzott 2012. szeptember 16-án.) 
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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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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk. 
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen. A következő foglalkozá-
sok témája a lap alján olvasható.  
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

– A május 30-án megren-
dezett Református Énekek XI. hang-
versenyen a gyülekezet által támoga-
tott Mille Domi kórust annak öt tagja 
képviselte. A rendezvényről időközben 
a világhálón is megjelentek képfel-
vételek. Sereg Krisztián és Tóth Mari-
anna képei a https://picasaweb.google.
com/102296091378279652799 címen 
tekinthetők meg.

Vasárnapi
Iskola

A hitoktató távollé-
te miatt a vasárna-
pi iskolai foglalkozás november 18-ig 
szünetelni fog. 
Szeretettel fehívjuk a kedves szülők, 
nagyszülők, keresztszülők figyelmét 
arra, hogy a foglalkozások eddigi tel-
jes anyaga megtalálható és letölthető 
a www.reformata.cz weboldal „Vasár-
napi iskola” menüpontja alatt. 
Amennyiben akadna valaki aki no-
vember 11-ig felvállalja a vasárnapi 
iskolai foglalkozás vezetését, a hitok-
tató a vasárnapi iskola vezetéséhez 
minden támogatást megad.


