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Kedves testvéreim!

Még nem olyan rég volt karácsony, ami-
kor a családok, talán hosszabb idő után 
együtt lehettek, elmondhatták, hogy 
kivel mi történt, és megízlelhették az 
együttlét drága ajándékát. És már itt is 
van a következő nagy lehetőség, hisz 
nemsokára itt van a húsvét, amikor sok 
család ismét összejöhet, és testileg-lel-
kileg egymáshoz közel kerülve, kicsit 
kikapcsolva a mindennapokból, ismét 
örvendhet a rég nem látott családtagok-

nak. Ez otthon, Magyarországon is így 
van, de itt, Csehországban még hatvá-
nyozottabban jelentkezik ez, hiszen tu-
dom sokak szerettei Szlovákiában vagy 
Magyarországon élnek, így még nehe-
zebb a távolság miatt a személyes kap-
csolattartás. 
Az egységnek azonban nem csak ilyen 
összefüggéseit kell felismerni, és éppen 
erre is tanít minket ez az ünnep. Minden 
forradalmunk, így 1848-nak is nagy ta-
nulsága, hogy csak akkor lehetünk sike-
resek, ha megvan az egység, ha felül tu-
dunk kerekedni a közmondásos magyar 
széthúzáson, és egy akarattal tudunk 

lenni. Ezért nem tudta a sokszoros túlerő 
sokáig legyőzni a forradalmunkat, ezért 
csodálta sokáig a világ szabadságszere-
tő része azt a hősies küzdelmet, melyet 
a magyarság folytatott elnyomói és azok 
segítői ellen. De később is, például az 
1848 örökösének joggal mondott 1956-
os forradalom és szabadságharcban 
is az egység volt a kulcs. Egy kis nép 
ismét fellázadt a szabadságáért a sok-
szoros túlerő ellen, és tartotta is magát 
egy ideig, sőt elbuktatni sem tudták tel-
jesen, mert emlékezete, eredményeinek 

egy része mindig is élt és megmaradt. 
A siker kulcsa itt is az egységben volt 
elrejtve. Sértődéseket félretéve, egymá-
sért, egymás mellett küzdve a reményte-
len harcban, bizonyították a világnak az 
egységben rejlő erőt. 
A történelmi megemlékezés mellett most 
azonban az egység egy másik fontos 
üzenetét is ki kell emeljem itt köztetek. 
Ez pedig a keresztyének közti egység. 
Ennek az üzenete az, amiről itt és most 
meg kell emlékezni, hiszen hosszabb 
idő után ismét ökumenikus istentiszte-
leti alkalomra gyűltünk össze. Ha ezt a 
kérdést boncolgatjuk, sajnos bűnbánat-

Zarándokének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben 
élnek!  Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, 

amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, 
amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.
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tal kell megemlékeznünk arról, hogy 
minden keresztyén felekezetben voltak 
mindig olyanok, akik ez ellen sokat tet-
tek. Ezzel szemben meg kell állapítani, 
hogy ha visszatérünk a mindannyiunk 
által igaz forrásként elfogadott Bibli-
ához, akkor ott valami egészen másat 
találunk. Meg lehet vizsgálni több tör-
ténetet is, de talán leginkább a tanítvá-
nyokét érdemes. Minden tanítványnak 
saját személyisége, eltérő családi hátte-
re volt, Krisztus közelségében azonban 
mégis tudtak egyek lenni és egymással 
békességben lenni, sőt egymástól tanul-
ni is. Egyszer láttam egy képet, amin 
Krisztus volt középen, körülötte pedig 
emberek álltak körben, akik minél köze-
lebb voltak Krisztushoz, annál közelebb 
voltak egymáshoz is, és fordítva. Én 
úgy érzem, ennek a képnek az üzenete 
nagyon is aktuális és fontos. Hiszen, 
ahogy a tanítványok között is Krisztus 
tudott egységet teremteni, úgy ez ma 
sem lehet emberi kéz és gondolat műve. 
Ma is csak az Egy Örök és Igaz Istentől 
lehet és kell elkérni az egységet, melyet 

Ő meg is ad az Ő gyermekeinek.
Úgy, ahogyan egy normálisan működő 
családban, úgy nekünk is örülnünk kell 
egymás sikereinek, a kapott kegyelmi 
ajándékokat pedig megosztani egymás-
sal. Tudni kell épülni nem csak a nekünk 
adott ajándékok által, hanem a másiké-
ban is gyönyörködni. 
Magyarországon érdekes a helyzet a re-
formátus egyházban, különösen koráb-
ban nagyon sok gyülekezetben voltak 
az ilyen-olyan szövetségekkel gondok. 
Egyszer, még a teológián egy budapesti 
lelkész testvérünk szolgált, aminek fo-
lyamán kérdéseket tehettünk fel neki. 
Az egyik teológustársam megkérdezte 
tőle, hogy hogyan birkózik meg a saját 
gyülekezetében ezekkel a társulásokkal. 
A lelkész válasza nagyon tanulságos 
volt: azt felelte, hogy mindegyiknek az 
értékét emeli ki és másokat is erre kér, 
hogy azokat vegyék észre. És szerintem 
a keresztyének között is ez a helyes út. 
Észrevenni a másikban, a másik közös-
ségben az értéket, s ha nem is lemásolni, 
– ennek sokszor nem is lenne értelme, – 
de mindenesetre tanulni belőle. Ugyan-
így az én értékeimet is szeretettel példa-
ként állíthatom a másik elé, hogy nekem 
ezt adta az Úr, és ezzel tudom a keresz-
tyénség nagy családját gazdagítani. 
Nagyon remélem, hogy ez a mai isten-
tisztelet nem egy egyszeri alkalom volt, 
és ez a testvéri közösség épülni fog.

Ámen

(Elhangzott 2010. március 13-án, a 
prágai Szt.Bertalan templomban tartott 

 magyar ökumenikus istentiszteleten.)
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Magyar nyelvű 
Ökumenikus 
Istentisztelet volt 
Prágában... 

2010. március 13-án magyar nyelvű 
ökumenikus istentisztelet volt Prá-
gában a Szent Bertalan templomban 
(Bartolomějská, Prága 1). Az alkalom 
sajnos „féloldalasra” sikerült, mert Zsi-
dó János esperes úr katolikus részről 
egészségügyi okok miatt nem tudott 
részt venni rajta. Ennek ellenére meg-
győződésem, hogy az alkalmon feleke-
zeti hovatartozástól függetlenül min-
denki kaphatott valami útravalót. 
Néhány gondolatot azonban szeretnék 
megosztani az ökumenikus mozgalom-
ról is Veletek, ennek az újságnak a ha-
sábjain.
A 20. század elején az anglikán és 
presbiteriánus egyházak ismerték fel 
az együttműködés szükségességét. A 

20. század lényegében a minden oldalról 
egyre erősebb együttműködési igények 
jegyében telt. Ebből a sorból éppen 
a római katolikus egyház hiányzott 
nagyon sokáig, az ottani egységértel-
mezés miatt. Ennek azonban a részük-
ről is egyre kisebb jelentősége lett, és 
például Magyarországon mióta január 
harmadik vasárnapját követő hét öku-
menikus imahétnek van kijelölve, azóta 
a római katolikus egyház is részt vesz 
benne. Ennek a mozgalomnak is meg-
voltak, megvannak persze a vadhajtásai, 
melyek bizonyos politikai körök szol-
gálatában álltnak, állnak, de ez nem azt 
jelenti, hogy az egész mozgalom rossz. 
Bizonyos szolgálati ágakban (pl. bör-
tönmisszió) teljesen természetes az 
együttműködés más felekezetekkel, és 
követelmény, hogy a hivatásos börtön-
lelkész a többi felekezet életét is szer-
vezze, segítse.
Szerintem egyre inkább annak van itt 

A Bartolo-
mějská utcá-
ban 
található 
Szent 
Bertalan 
templom 
padjai 
megteltek 
a Csehország 
különböző 
pontjaiból 
érkezett  
magyarokkal.
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az ideje és a jelentősége, hogy egymást 
megismerjük, egymás hite által épül-
jünk. Az idegenben való megmaradás 
egyik záloga éppen az, hogy egymás 
lelki ajándékait jobban megismerve, 
azokat a magunkéinak is vallva tud-
juk a testvéri közösséget építeni. 
Még egy érdekes, és egyben csodálatos 
dolog: nem szóltam erről senkinek, de 
amikor meghallottam, hogy hová ter-
vezik az ökumenikus alkalmat a szer-
vezők, nagyon rossz emlékek jutottak 
eszembe egyháztörténeti tanulmánya-
imból. 1572. augusztus 23-án, szent 

Bertalan éjszakáján, Párizsban iszonyú 
vérengzést vittek véghez az éppen bé-
külni odagyűlt francia protestánsok (hu-
genották) között. 
Isten végtelen kegyelme azonban Prá-
gában csodát tett. Itt már Szent Bertalan 
neve, illetve a róla elnevezett templom 
ennek éppen az ellenkezőjére, a testvé-
ri szeretetre, a megértésre, a Krisz-
tusban való közösségre emlékeztethet 
most valamennyiünket. Legyen ezért 
egyedül Istené a dicsőség!            
       
   – éles györgy –

...1848-as megemlékezés... 

Március 13-án kettős ünnepre gyűlt 
össze a prágai magyarság. Egyrészt az 
1848-as szabadságharcra emlékeztünk, 
másrészt ezen a napon ünnepelte a Cseh- 
és Morvaországi Magyarok  Szövetsége 

(CsMMSz) fennállásának 20. évfordu-
lóját. A szombaton tartott ünnepségso-
rozat a szokásokhoz híven a kisoldali II. 
Rákóczi Ferenc emléktábla megkoszo-
rúzásával kezdődött. Ezt követően került 
sor az ökumenikus istentiszteletre, ami 
a PMKK-ban rendezett ünnepséggel 

A rendez-
vénysoroza-
ton készült 
fényképeket 
Molnár Péter 
készítette.

Koszorúzás 
II. Rákóczi 

Ferenc 
emléktáblá-

jánál.
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A Magyar Miniszterelnök 
levele a magyarországi 
és határon túl élő 
magyarsághoz

A miniszterelnök levelét a március 13-
án, a Magyar Köztársaság Prágai 
Nagykövetségén  tartott   fogadáson  
Kelemen Gertrúd tanácsos adta át a 
prágai magyar szervezetek képviselői-
nek, köztük gyülekezetünk lelkészének 
és gondnokának.

Tisztelt Honfitársaim, 
Kedves Ünneplő Magyarok!

Nemzeti ünnepünkhöz közeledve va-
lószínűleg sokakban felmerül a kérdés: 
van-e még az ősökhöz méltó magyar-
ságtudat a magyarokban? Mennyire vál-
tozott meg a magyarságkép bennünk, il-
letve rólunk a nagyvilágban? Tudunk-e 
vigyázni nemzeti értékeinkre, öröksé-
günkre?
Az ezekre a kérdésekre adott válaszaink 
önazonosságunkat, értékválasztásunkat 
erősen meghatározzák.
A magyarország határain túl élő nem-

zettársaink számára ezeknek a kérdé-
seknek még nagyobb jelentősége van, 
hiszen nem csak távlatból, de földrajzi 
távolságokat és határokat is áthidalva 
kell tudniuk meghatározniuk identitásu-
kat, megtartaniuk magyarságukat.
Bármennyire távol is éljenek azonban 
a hazától, bármilyen régen is szakadtak 
el az anyaországtól, 1848. március 15. 
emléke és hagyatéka határokat átívelve 
köti össze a magyarság tagjait. egyik 
legnagyobb nemzeti ünnepünk megtar-
tása éppen ezérrt fontos része összetar-
tozásunk kifjezésének. Azok, akik szü-
lőhazájuktól távol élve is ünnepségeket 
szerveznek, és emlékeznek a múlt nagy-
jaira és eseményeire, tudják ezt.
Március 15-én az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharcra való emlékezés 
lehetőség arra, hogy minden magyar 
megpróbálja megkeresni és megadni sa-
ját válaszait identitásának legalapvetőbb 
kérdéseire, függetlenül attól, hogy Ma-
gyarországon vagy a világ más pontján 
ünnepli a forradalom és szabadságharc 
jeles napját.
Üvözlettel,                      Bajnai Gordon

 Budapest, 2010. március 15.

folytatódott. Az ünnepség első felében 
a szervezet jelenlegi országos elnöke és 
az alapító elnök köszöntötte az egybe-
gyűlteket. Ezután az üdvözlő beszédek-
re és az emléklapok átadására került sor, 
végül az ünnepi műsor felvezetőjeként 
egy könyvbemutató következett. Mind-
ezek után a közönséget énekkel, tánccal, 
zongorajátékkal szórakoztatták a sorra 
színpadra lépő prágai, brünni, ostravai 
magyar kultúra képviselői, művelői.  

A hétvégi rendezvényről készült felvé-
tel március 17-én, délután volt látható 
az STV2 16.30-kor kezdődő Magyar 
magazin című műsorában. Az egész na-
pot átfogó riportműsor az interneten 
online is megtekinthető (http://www.
stv.sk/videoarchiv/relacia/madarsky-
magazin/). 
Az összeállítást a Duna TV is köz-
vetítette Térkép című műsorában.       

 –paulus–



Gyülekezetünk 
életéből

– Megváltozott a gyüle-
kezet presbitériumának 
e-mail címe. A változások 
a  reformata.cz doménnév bérlésével 
függnek össze. A presbitérium új címe: 
presbiter@reformata.cz. 
– A húsvéti istentiszteletek rendje: áp-
rilis 2-án, nagypénteken, délután 17.00-
tól.  Április 4-én, húsvét első ünnepén 
17.00-tól úrvacsorával egybekötött is-
tentiszteletet tartunk. A húsvét hétfői 
istentisztelet igény szerint lesz megtart-
va. (Erre vonatkozóan a következő is-
tentisztelet után egy erre a célra készített 
táblázatban, illetve a lelkész elérhetősé-
gein lehet jelezni.) 
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet: 
Vasárnap 17.00 órától (nyári időszámí-
tás alatt). (Prága 1, Klimentská 18, 3. 
emeleti gyülekezetei terem.) 
Az istentisztelet idejére gyermekmeg-
őrzést vállalunk (ugyanebben az épü-
letben). Az igény bejelentése szombat 
estig a  +420-723-960913 telefonszá-
mon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer – a követ-
kező bibliaórára előreláthatóan április 
második felében kerül sor. 
Konfirmációi felkészítés: vasárnapon-
ként 14.30-tól a Palladium üzletház 3. 
emeletén
A lelkipásztor elérhetőségei: Éles 
György, cím: Třeboradická 45, Prága 8 
– Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: szerdánként 18.00-
tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebb-
ség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)

Vidéki istentiszteletek 
Pilzen - április 3. délután 15.00-tól (úr-
vacsorás istentisztelet) a Csehtestvérek 
egyház délvárosi templomában. 
Brünn - április 10, a helyszínt és idő-
pontot pontosítjuk. 
Teplice - az istentisztelet helyét és idő-
pontját a következő számokban közöl-
jük. 

Figyelem!!!

A március 28-i óraátállítás 
következtében a prágai
 istentiszteleti alkalmak 

március 28.-val kezdődően 
17.00-tól lesznek megtartva.   

Kérjük segítsen az Üzenet 
terjesztésében, hogy ezúton is 

több Csehországban élő  magyar-
hoz eljuthasson a különböző hely-
színeken megtartott istentiszteleti 

alkalmak híre. Köszönjük.


