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„Ellenben ezt mondtam nekik: Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk: 
Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, 

hogy ne gyalázhassanak többé bennünket!”Neh 2,17  

Kedves testvérek!

Izrael népe visszatért a fogságból és 
mit látott? Csak romokat, pusztulást és  
halált. Ahol korábban egy nagy város 
állt és sok ember lakott, most halálos 
csend honolt. Hasonló képeket isme-
rünk, szerencsére csak a televízióból,  
de aki esetleg már a saját szemével is 
látta, az érti, miről beszélek.
A háború után mindig megkezdődik az 
újjáépítés. De hogyan kell nekilátni? 
Beszélni az újjáépítésről sokkal kön�-

nyebb, mint tudni azt, hogy hogyan 
kell elkezdeni. Természetesen lakni 
kell valahol. A lakhatás alapvető em-
beri szükséglet. Azonban Izrael népe, 
mely elhagyta Istent a Baálért és ezért 
őt Isten megbüntette, megértett vala-
mit: bár fontos, hogy az ember feje fe-
lett tető leg�en, de még fontosabb, hog� 
felépüljön Isten temploma. Amikor még 
a házak romokban álltak, már nekiláttak 
a templom felújításához. Lehet, hogy 
az idősek között voltak ol�anok, akik 
emlékeztek még az első templomra és 
annak dicsőségére. Még emlékeztek rá, 
hog� hog�an hurcolták őket a fogság-

ba és hog�an g�űltek össze ünnepelni.  
De ezek már csak emlékek, már csak  
romok vannak mindenfelé.
Ott álltak a falak építésének feladata 
előtt, de ezeket emberi kéz emeli és nem 
is léteznek örökké. De voltak más romok 
is, melyek várták az újjépítést. Ezek a 
romok láthatatlanok, de az ő újjáépíté-
sük eg�általán nem könn�ebb. Az el-
lenség nem csak a várost és az országot 
rombolta le, de a lelkeket is. Követ kőre 
rakni nem könn�ű, de boldog munka, 
mert az ember látja, hogyan emelkednek 

a falak, és a lélek ennek örül. Mondhat-
juk, hog� a történelem megismételte 
önmagát. Mert ami ott és akkor történt, 
megismétlődött Mag�arországon a 17-
18. században. Amikor véget ért a török 
megszállás, sok város és falu romokban 
hevert, és újjá kellett építeni a házakat 
és a templomokat. De a lelkekben nem 
csak romok voltak, de volt egy kis vi-
rág is, melyet úgy hívnak remény. És a 
remény Isten ajándéka. Amikor a nép 
meglátta Jeruzsálemet, sírt a lelke. Tud-
ták azonban, hog� Isten meg fogja őket 
segíteni. Ezt az érzést megismerte Izrael 
és később Mag�arország is.
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És később a cseh nép. A fehérheg�i csa-
ta után Csehország elvesztette a füg-
getlenségét. A 18. század végén Isten 
a cseh népnek új reményt adott. Akkor 
még nem a függetlenség visszanyeré-
séről volt szó, de lehetőséget kapott az 
egyház újjászervezéséhez, amely egy 
független állam magvát képezhette. Volt 
egy probléma: ki fogja felépíteni a fa-
lakat a lelkekben? Nem voltak lelki kő-
művesek. A kéréssel eg� másik néphez 
kellett fordulni. A magyar nép a cseh 
néphez hasonlóan ismerte a rabság ér-
zését. A templomok ugyan nem voltak 
romokban, de ez volt minden. A falak 
ug�an álltak, de a lelkek esőt vártak. Az 
esőre, mel� Isten szavából fakad az em-
ber lelkére. Enélkül az eső nélkül lehet-
nek szép falak, meg lehet gazdagodni, 
a vége mégis csak pusztulás és halál. A 
mag�aroknak nem volt könn�ű eljönni 
Libiš-be, vagy más cseh gyülekezetbe. 
Azt sem tudták, hová jönnek, csak azt 
tudták, hogy Isten velük van. El kellett 
hagyni családjukat, és akkor egy út nem 
volt eg�szerűbb Csehországba, mint ma 
mondjuk Ausztráliába. Nagyon jól tud-
ták, hog� lehet, hog� soha többé nem 
látják meg hazájukat, Mag�arországot. 
De fontos küldetésük volt. Fontos fel-
adatot kaptak Istentől. Magot kellett 
vetniük, mel�ből új élet sarjadt a cseh 
népnek.
Ők már régen meghaltak, de emlékük 
továbbra is velünk van. De felvetődik 
a kérdés: csak itt emlékezhetünk rájuk? 
Csak az ő síremlékük maradt nekünk 
mementóként? Mert ha igen, akkor az 
ő életük és áldozatuk hiábavaló volt. 
De egyáltalán nincs így. Ha utazgatunk 

Csehországban, mindenütt vannak szép 
templomok, élő g�ülekezetek, ahol Is-
ten szavát hallhatjuk. Hiszem, hogy ez 
az ő munkájuk és áldozatuk nélkül ma 
nem lenne lehetséges. 
És eljött a véres 20. század. A mag�ar és 
a cseh nép sokszor egymás ellenségévé 
vált. Pontosan azért, mert nem fig�elt 
oda Isten szavára, hogy testvéreknek, 
nem pedig ellenségeknek kell lennünk. 
Szlovákiában a háború után bezárták 
a mag�ar teológiát és Mag�arországra 
sem lehetett menni tanulni. Ekkor visz-
szakaptuk a cseh testvéreinktől a se-
gítséget. A csehtestvér egyház a prágai 
teológián fogadta a magyar diákokat 
Szlovákiából és segített nekik lelkésszé 
válni. Ilyen formában kaptuk vissza a 
segítséget, mel�et eleink a 18. század-
ban nyújtottak. Enélkül ma nem lenne 
prágai magyar református gyülekezet 
sem, mert azt az itt tanuló magyar diá-
kok kezdték szervezni. 
Már lassan 70 éve békében élünk. Nem 
szabad elfelednük, milyen csodát tett 
velünk az Isten. De mit hoz a jövő? Sen-
ki nem tudja. Ma azért vag�unk eg�ütt, 
hogy hálát adjunk Istennek és tanuljunk 
a történelemből. Amikor a cseh és a ma-
g�ar nép összefogott, akkor képes volt 
túlélni a történelem viharait. Íg� élünk 
itt Európa szívében. Két nép, mely meg-
tanulta, mi a szenvedés, de megtanulta 
azt is, mit jelent a reménység. Ezt a re-
mén�t a szívünkből kiirtani nem lehet 
soha, az élet semmilyen vihara nem ké-
pes erre, mert ez Isten ajándéka.
Ha Izrael akkor a romokat nézte volna 
csak, soha nem tudta volna hazáját új-
jáépíteni. De Istenre tekintett, Aki erőt 
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adott neki. És ugyanígy voltak vele az 
őseink is, akik a megszállás elmúltával 
fel tudták építeni ismét saját templomai-
kat, g�ülekezeteiket. Ma is íg� kell cse-
lekednünk. Amikor szétnézünk, sokszor 
látunk a lelkekben romokat, melyeket 
nekünk kell felépíteni Isten segítségé-
vel. Sem Izrael, sem a mi őseink nem 
voltak tökéletes emberek, nekünk is Is-

ten segítségével kell építeni. 
Ha ma a lelkekben lévő romokról be-
szélünk és ha előttünk eg� nehéz út van,  
ne feledkezzünk meg róla, hogy „ami 
lehetetlen az embereknek, az Istennek 
lehetséges.” (Lk 18,27). 
    Ámen!

 (Elhangzott 2012. április 22-én,  
a Libiš-i templomban.)

CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
Prágai alapszervezete

K Botiči 2, 101 00 Praha
Telefon: (+420) 271746932  Telefon+fax: (+420) 271746913

E – mail: csmmsz@volny.cz

Kedves Tagtársunk és Barátunk!

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait és ismerőseit a Zlatá 
Korunában 2012. május  8-án ( kedden) megrendezendő emlékünnepségre.
 A hel�i községi hivatal képviselőivel eg�etemben lerójuk kegyeletünket 

a II. világháborúban elesett magyar katonák sírjánál.
 

Amenn�iben lesz elegendő jelentkező (min. 30 résztvevő), autóbuszt indítunk. 
Máskülönben az utazást autókkal, individuálisan kell megoldani.

Program: Indulás Prágából 7.30 órakor a Hlavní nádraží-val szembeni 
éjszakai buszok megállójából.

Indulás Zlatá Korunából: cca 18.00
Útiköltség: 270,- Kč – a hel�színen fizetendő

– Megállás Český Krumlovban, kb. 2 óra szabad – séta – városnézés
– Az emlékezés megkezdése 13.00 órakor a Rájovi emlékműnél.

Várjuk jelentkezésüket a CsMMSz központi irodájában (tel. és cím fent)
vag� telefon: 737 523 552 Szilváss� Katalin, e-mail: katisz@seznam.cz

 777 321 720 Mátis Károl�, e-mail: matiskarol@seznam.cz
2012. május  4-ig.
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Tábla-avatás Libiš-ben

Múlt vasárnap, 2012. április 22-én nagy eseményre került sor kis gyülekezetünk-
ben. Több mint egy évtized összehangolt munkájára került föl a „korona”, 
hiszen a gyülekezetünk által rendszeresen gondozott sírok, melyekben a türelmi 
rendelet után Csehországban szolgáló magyar református lelkipásztorok hamvai 

n�ugszanak, rendezett formában 2000 
nyarától vannak Libiš-ben. Ezen a va-
sárnapon, ünnepi istentisztelet kere-
tein belül leplezte le a Csehtestvér 
Egyház Libiš-i gyülekezete és gyüle-
kezetünk a Végh János, Tardy Mó-
zes és Molnár Eduárd prédikátorok 
sírjainál elhelyezésre került kétnyel-
vű tájékoztató táblát.

Az istentisztelet Pfann és Éles lelki-
pásztorok kétn�elvű köszöntésével 
kezdődött és igefelolvasással fol�tató-
dott. Az igehirdetés alapja a Nehémiás 
2,17 volt (lásd az igehirdetést lapunk 
1-3. oldalán): „Jöjjetek, építsük fel 
Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyaláz-
hassanak többé bennünket!” ...és a 
cseh-magyar egyházi kapcsolatok je-
lentőségét emelte ki.

Az istentisztelet során a két gyülekezet 
saját nyelvén énekelhette ugyanazon 
dallamra a gyülekezetünk gondnok-
asszonya által kiválasztott énekeket.

Az ünnepi alkalom a tábla leleple-
zésével folytatódott. Palágyi István 
G�örg� presbiter röviden ismertette a 
sírhel�ek történetét, a körn�ező telepü-
léseken (Nebužel�) szolgált lelkészek 
földi maradván�ai áthel�ezésének tör-
ténetét (a hamvak áthelyezése annak 



idején az Ill�és Alapítván�, a Cseh- és Morvaországi Mag�arok Szövetsége támo-
gatásának és a g�ülekezet adakozásának köszönhetően valósulhatott meg). A lelep-
lezés ismét közös énekléssel zárult, majd Pfann tiszteletes szeretetvendégségre 
invitálta gyülekezetünk tagjait – a szemközti parókia g�ülekezeti termébe.

A prédikátorok élete tanulságként szolgálhat minden ma élő keresztyén szá-
mára. Erről a lelkésznemzedékről, mint Jézus Krisztus jó vitézeiről, Luděk Brož 
cseh eg�háztörténész íg� emlékezik 
meg: „Valósággal égtek a Krisztus 
ügyéért. Neki mertek vágni olyan fel-
adatoknak, amelyekhez valóban csak 
az egyház Urától remélhettek segítsé-
get. Egyedül ezzel lehet megmagyaráz-
ni, hogy a magyar református misszió 
nem szenvedett hajótörést: hogy azok, 
akiknél a megtűrt egyház lelkészeinek 
egzisztenciális nyomorát még a nyelv 
és a környezet nem ismerése is tetézte, 
nem szöktek vissza hazájukba. Alig né-
hányan voltak, akik kidőltek a sorból. 
Ezzel szemben igen sokan oly töké-
letesen összeforrtak környezetükkel, 
hogy magyar származású papi dinasz-
tiák egész sora szolgálta nemzedékről 
nemzedékre a csehmorva egyházat, 
mint pl. a Szalatnayak, Tardyak, Mol-
nárok, Nagyok és Véghek.” (Részlet 
Hamar István „Cseh-Mag�ar Refor-
mátus történelmi kapcsolatok” című 
összeállításából.)

G�ülekezetünk vezetősége  
ezúton köszöni mindenki támo-
gatását, aki hozzájárult ahhoz, 
hogy a magyar prédikátorok sír-
helyei méltó tiszteletet kapjanak. 
Az emléktábla költségeinek felét 
gyülekeztünk magára vállalta.

-paulus-
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Üzenet – A Prágai Református Missziói Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina, Hlavács Brocko Tünde, Dienes Kornélia.

Lapunkat ing�enesen terjesztjük, de fenntartására bármil�en 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. g�ülekezeti 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 
eg�eztetendő. 
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 eg�előre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet 
időpontja eg�előre ismeretlen. Cím: 
Radlická 8. („Krokodilos ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– FIGYELEM!!! 
A Lovosice-i magyar klub 
avatási ünnepsége miatt a MÁJUS 6-i 
ISTENTISZTELETI ALKALOM 
ELMARAD! Kérjük tájékoztassák is-
merőseiket, barátaikat.
– Az április 22-i Libiš-i ünnepi isten-
tiszteletről, melynek során a két gyüle-
kezet felavatta a magyar prédikátorok 
sírjainál elhelyezett kétnyelvű tájé-
koztató táblát, hetilapunk 4-5. oldalán 
számolunk be.
– A vasárnapi istentiszteletet követő 
presbiteri gyűlésről hetilapunk követ-
kező számában számolunk be. A g�űlé-
sen, amel� a február 29-i megbeszélés-
hez kapcsolódik, részt vesz Ft. Géresi 
Róbert püspökhelyettes is.
– Keresztelő miatt a május 20-i isten-
tiszteleti alkalom 14.30-kor kezdődik.

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és követ-
kező foglalkozások 

témái (a hitoktató a „műsorváltozás”  
jogát fenntartja):
Április 29.:
Izráel az Ígéret földjén (Józs.7-9;14;24)
Május 6.:
A foglalkozás elmarad.


