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„Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk.” 
1Thessz 2:20

Kedves Testvérek!

Pál, tudjuk nagyon sok gyülekezetet ala-
pított, lehet mondani, az ő szolgálata és 
munkássága által lépte túl a bizonyság-
tétel Palesztina határait, és teremtette 
meg egy világvallás alapjait. Ő volt az, 
akit Isten felhasznált arra, hogy eljusson 
az Ige a távoli provinciákba, a messzi 
tartományokba. Ehhez Isten felhasz-
nálta Pál tudását, ismereteit, mondhatni 
egész lényét. Ennek ellenére sem tudott 
Pál mindenütt ott lenni, és nem tudott 

minden gyülekezettel napi szintű kap-
csolatban lenni. Ez azonban nem jelen-
tette, hogy megfeledkezett volna róluk. 
Tisztában volt az egyes gyülekezetek 
helyzetével, gondjaival, problémáival. 
De tudott örülni az örülőkkel is, és örült 
annak, hogy lelki gyermekei, a gyüleke-
zetek megállnak a maguk lábán és erő-
södnek. 
Öröm –  egész életében ezt keresi az em-
ber, azt lehet mondani, hogy erre a kere-
sésre vagyunk programozva. Öröm nél-
kül az ember egyszerűen nem élhet, és 
éppen ezért akár bevalljuk, akár nem, ez 
életünk célja. A kérdés inkább az, hogy 
mit nevezünk örömnek, és ezt hol keres-
sük? Beérjük-e valami ideig-óráig tartó 

pótlékkal, vagy olyan örömöket kere-
sünk, melyeket nem ehet meg a rozsda, 
és nem lehet el sem lopni. Az ilyen öröm 
nem jöhet embertől, és nem lehet em-
beri kéz műve, mert annak az érvényes-
sége időben korlátozott. De van olyan 
öröm is, amit nem fenyegetnek ezek a 
veszélyek, hanem örökké való. Ez pedig 
nem más, mint az Istennek, az Isten mű-
vének való öröm, melyet az Ő lényében 
és munkájában lelek meg. Ezt szemlél-
hetem – olvashatok róla, hogy milyen 
csodákat művelt itt-ott, végig gondolha-

tom, hogy Isten a történelemben, közös-
ségem életében milyen csodákat művelt. 
Ez nem alaptalanul sok örömet okozhat 
nekem is. Hiszen Istennek gondja van 
ezáltal rám is. Része is lehetek – imád-
ságban, szolgálatban. 
Magyar református egyházunk, mint 
tudjuk, a nagyobbak közül való. A te-
ológián Csohány János egyháztörténe-
téből megragadt bennem egy mondat, 
nevezetesen, hogy mi magyar reformá-
tusok hordozzuk a legkevesebb missziói 
felelősséget. Ez egy nagyon szomorú 
rekord. Igen, persze, millió gondunk 
van. A teológiai képzéstől kezdve a kis 
gyülekezetek gondjaiig fel sem lehetne 
sorolni egy prédikációban, hogy meny-
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nyi probléma vár megoldásra, nemhogy 
megoldást találni rá. Ez azonban nem 
lehet mentség arra, hogy nem emlék-
szünk meg azokról, akik Krisztus nevé-
ért bajban vannak. Mi több, magunkat 
fosztjuk meg attól a lehetőségtől, hogy 
az ő hitük által is épüljünk. Isten mun-
kája hatalmas. Ne feledjük, hogy ma 
éjszaka, amikor mi még élveztük az 
Istentől rendelt pihenést, akkor messze 
Keleten már dicsőítették az Úr nevét, 
és mi már a holnapra fogunk készülni, 
amikor Nyugaton még Isten csodálatos 
dolgairól fog hangzani a bizonyságtétel. 
És mi is ennek az óriási családnak va-
gyunk a részei. De az, hogy valaki csa-
ládtag, jogokkal és kötelezettségekkel 
is jár. Tudom ma is imádkoznak értünk, 
nem feledkeznek meg rólunk. De ne-
künk is legalább ezt meg kell tennünk. 
Van problémánk száz és ezer, mint min-
den gyülekezetnek, de minket mégsem 
üldöznek, nem bántanak. Testvéreink 
a világ számos részén azonban éppen 
elégszer szembesülnek különböző ül-
döztetésekkel, szabadságukat, életüket 
teszik kockára azért, hogy Isten Igéjét 
hallják, esetleg hirdessék. Ez nekünk is 

sokszor adhat erőt, sokszor késztethet 
bizonyságtételre, hogy mások milyen 
körülmények köztkényszerülnek meg-
élni hitüket. 
Ma az ’56-os forradalom emlékünnepét 
ünnepeljük. Ahhoz, hogy a forradalom 
akkor, ha még csak ideig-óráig sikere-
ket ért el, alapvető feltétel volt, hogy a 
forradalom résztvevői összefogtak. Fel-
fedezték egymást, közösséget vállaltak 
egymással. A kisgazda, a szociáldemok-
rata, a nem moszkovita kommunista 
egymásban találta meg az örömét. ’47-
ben még egymás ellen küzdöttek (nem 
mindig kulturált módon), majd rájöttek, 
hogy össze kell fogni. Ez a felismerés 
sokszor börtöncellákban fogant meg, de 
mire eljött ’56, addigra ennek a tudatá-
ban voltak. 
A mai világ sokszor nem kedvez annak, 
hogy egymásban fedezzük fel az örö-
münk. Mégis Istentől kérhetjük el, hogy 
tegye késszé szívünket arra, hogy fel 
tudjuk fedezni egymásban az örömöt, 
tudjuk hordozni a közeli és távoli test-
véreinket. 

Ámen!
(Elhangzott 2011. október 23-án.) 

1956 margójára

Rákosi Mátyás 
avagy akit saját elvtársai is száműztek

Miért tartom fontosnak erről az ember-
ről írni ’56 kapcsán? Azért, mert lassan 
felnő egy generáció, akinek ez a név 
nem sokat mond. Egy ünnepet csak 

akkor lehet ünnepelni, ha ismerjük az 
előzményeket is. Ezzel az írással nem 
neki akarok emléket állítani, hanem 
sokkal inkább az okok egy részét és a 
sajátos következményeket szeretném 
megismertetni az olvasóval.
Tehát: Rákosi a Vajdaságból, Ada köz-
ségből származott, zsidó családból. Az 
apja lényegesen pozitívabb szerepet töl-
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tött be, mint majd fia. A faluban, korábbi 
szerepvállalása és elkötelezettsége miatt 
csak Kossuth-zsidónak hívták. 
Rákosi már az 1910-es évektől tag-
ja volt a szociáldemokrata ifjúságnak. 
Jellemző, hogy ez később, 1948 után 
nem akadályozta különösebben abban, 
hogy a szocdemek legfőbb ellensége le-
gyen. A két világháború közti évek javát 
(1925-1940) a szegedi csillagbörtönben 
töltötte. Ez mentette meg az életét, mert 
azok az elvtársai pl. Kun Béla, akik a 
„testvéri” Szovjetunió vendégszeretet-
ét élvezték, nagyrészt áldozatul estek a 
sztálini tisztogatásnak. Mire 1940-ben 
Magyarország átadta néhány elvtársá-
val együtt egy sajátos csereüzlet révén 
a Szovjetuniónak, már hiába kereste 
19-es elv/bűntársait. A csereüzlet lénye-
ge az volt, hogy néhány kommunistá-
ért cserébe a Szovjetunió visszaadja az 
1848-as zászlókat. Haza a felszabadulás 
után került, szovjet feleségével együtt. 
Ő maga is rendelkezett szovjet állam-
polgársággal. 
Jellemző volt az 1947-es választásokon 
6 (!) helyről szerzett mandátumot. A két 
munkáspárt egyesülése magáért beszélt: 
a szocdemek nagy része (77%) sosem 
lépett be az MDP-be. Ami ezután jött az 
közismert, néhány ténnyel kiegészítve: 
a koncepciós perek minden kommu-
nista országban futószalagon zajlottak 
(ismertebbek: Csehszlovákia: Slánský-
per, Bulgária: Kosztov-per, Románia: 
Maniu-per, stb.). Ezeknek a pereknek 
az alapját Visinszkij szovjet főügyész 
fektette le. Hungarikum ezekben a pe-
rekben, hogy gyakori momentum volt 
a jugoszláv-barátság. Ne feledjük, Tito 

ekkor már rájött arra, hogy felettébb 
egészséges a Nagy Testvért az ajtón 
kívül tudni. Sztálin halála után Rákosi 
helyzete megingott. Nagy Imre lett a 
miniszterelnök, és előtérbe került a kol-
lektív vezetés gondolata. A politikai fog-
lyok jó részét szabadon engedték (azért 
nem siették el, volt aki még 2-3 évet is 
ült ártatlanul). Később sikerült Nagy 
Imrét leváltania, de a siker átmeneti 
volt. Moszkvai utasításra Rajk Lászlót 
és társait rehabilitálták, de eltaktikáz-
ták. Történt ugyanis, hogy a pártveze-
tés egy szűk körű temetést akart, mire 
az özvegy folyamatosan zsarolta őket, 
hogy akkor ő sem megy el. Az időhúzás 
oda vezetett, hogy az újratemetés 1956 
október 6-án volt. Ez óriási öngól volt 
a pártvezetés részéről, hiszen mindenki 
számára egyértelmű volt az áthallás az 
aradi vértanúkkal. Rajkék temetési me-
nete Rákosi hatalmának végét is jelen-
tette. 
Utóélete érdekesen alakult: miután har-
madszor is, és most már végleg meg-
bukott, ismét a Szovjetunióban keresett 
menedéket. Ez persze egyedüli volt a 
szocialista vezetők között. 1962-ben ki-
zárták az MSZMP-ből. Ekkor már nem 
Moszkvában élt, hanem Kirgizisztánban, 
egy Tokmak nevű településen. Innen 
1967-ben térhetett vissza Arzamaszba. 
Végig abban a hitben volt, hogy Ma-
gyarországon szeretik és visszavárják. 
1971-ben halt meg, szűk körben temet-
ték el. Jellemző módon az urnája szovjet 
szabvány szerint készült, ami nem fért 
bele a magyar szabvány szerinti urna-
fülkébe….

– éles györgy –
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Bódás János: Református reformáció

Megőriztük a Hitvallást s az Ígét
századokon át, tisztán és híven.

De csak könyvekbe zárva! - mert szívünktől
nyelve, szelleme már - már idegen.

Nem éljük, amit vallunk, (mint az ősök)
útunkban a Lélek már nem vezet.

Bár mindnyájunk közös célja a Béke,
de utána a Pénz s az Élvezet.

  
Üresedik a templom, nincs imádság
asztalnál, ágyban, üzemben, mezőn.

Isten népére nem ismerhet immár
bennünk a világ. Rosszul áll a pör:

vádjait szaporítja ellenünk sok
millió “Minőségi Ellenőr”.

Úszunk az árral, számunkra is sorra
ezrével nőnek az uborkafák, 

s kapaszkodunk, mert nagy erővel vonz a
fösvény, úrhatnám kispolgáriság.

 
A multhoz képest hol van a minőseg?

Hiába van papiron igazunk,
hiába mondjuk tisztán az Igét ha
a cáfolata sokszor mi vagyunk!

 
 Bizony, bizony a "Semper reformari"

ideje jött el s elsősorban ránk!
Nem szekta, "izmus", Róma most a kérdés:

bennünk lobbanjon újra fel a Láng,
a szent Láng, ami őseinkben égett,
mitől sok fásult szív tüzet fogott

s áldozva szolgálták a hazát s népet,
szerények, tiszták voltak, s boldogok.

  
Itt az idő, hogy a Lélek vezessen

s azt tegyük, amit az Úr ma ránk kiró:
nékünk kell újjászületnünk, úgy lesz csak 

majd református reformáció!
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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.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját és témáját lapunk következő 
számaiban 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, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre no-
vember 9-én 17.00 órai kezdettel ke-
rül sor. Cím: Radlická 8. („Krokodilos 
ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– November 6-án, rendha-
gyó módon az istentiszte-
let a Libiš-i templomban lesz megtart-
va. Az istentisztelet kezdési időpontja a 
hét folyamán lesz pontosítva, ezért kér-
jük, hogy részvételi szándékát jelezze a 
lelkésznél, ill. a gondnoknál. 
A helyszín miatt a jövő heti vasárnapi 
iskola elmarad. 

Baba-hírek
– Örömmel tudatjuk, 
hogy szeptember 26-
án megszületett a 
Leinveber házaspár 
második gyermeke, Luca. 
Október 19-én megszületett a Majláth 
család negyedik tagja is, Nella. 
Istenünk gazdag áldása legyen mindkét 
újszülött, szüleik és testvérkéjük életén!

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-
zások témái:

November 13:
(5.) Izsák: a próba (1Mózes 21-22.)
November 20:
(6.) Feleség Izsáknak (1Mózes 24)


