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„ez Enósé, ez Sété, ez Ádámé; ez pedig az Istené”.
Lk 3,38

Kedves Testvérek!

Nem árulok el titkot azzal, hogy egyik 
igehirdetőnek sem kedvencei a nemzet-
ségtáblázatok. Sokszor úgy véljük, hogy 
ezek csak amolyan puszta felsorolások, 
melyekből első ránézésre nehéz bár-
milyen üzenetet, tanítást kiolvasni. Az 
ember a legjobb esetben is csak átsiklik 
rajtuk, hiszen semmilyen cselekmény, 
semmilyen esemény nincs bennük 
részletezve. De ez tényleg csak első rá-
nézésre van így. Ezek mögé a nemzet-
ségtáblázatok mögé oda kell gondolni 
azokat az eseményeket is, melyeket eze-

ket az emberek átéltek, és így már nem 
is olyan száraz felsorolás a nemzetség-
táblázat. Mi több, talán ha ezek mögé az 
emberek mögé odagondoljuk a történe-
teket is, akkor ott van mögötte az egész 
Biblia. Hány és hány vész volt az, amin 
keresztül Isten ezeket az embereket át-
segítette, megmentette. De már maga a 
nemzetségtáblázat hossza is elgondol-
kodtató: évszázadokat, évezredeket ível 
át. Egy kicsit érdemes elgondolkodni 
azon, hogy Isten ugyanaz József, Jézus 
földi apja számára, mint volt Ábrahám 
számára is. A mai gyorsan változó világ-
ban már ez is komoly jel: Isten tegnap és 

ma és mindörökké ugyanaz. És aki volt 
József számára, az a mai ember számára 
is.  
Az elmúlt hét éppen ennek a nagyon 
fontos dolognak a jegyében történt, az 
emlékezés jegyében. Az első ilyen volt 
a reformáció emlékünnepe. Azt hiszem, 
nem kell külön bizonygatnom, hogy 
ezek az emberek Istenéi voltak. Istenéi 
voltak azok az életek, melyeken keresz-
tül mi is a kezünkben tarthatjuk Isten 
Igéjét, a Bibliát. Igen, lehet a reformá-
ciót is olyan módon értelmezni, mint 
száraz történelmi tényt. Lehet róla tud-
ni lexikálisan, vázlatosan, mely azt kell 

mondjam, hozzátartozik az általános 
műveltséghez. De ettől jóval többről 
van szó: Isten ezeken az embereken ke-
resztül kijelentést adott, és nem csak az 
életük volt az Istené, de a munkájuk is. 
Tudunk-e így gondolni a reformáció ün-
nepére? Persze, hozzá kell tegyem, egy 
kicsit önkényesen lett kijelölve ez a nap, 
hiszen lett volna még egy pár jelölt erre 
a címre. De nem is ez a lényeg. Sok-
kal fontosabb, hogy megemlékezzünk 
azokról az emberekről, akiknek olyan 
sokat köszönhetünk, Isten kegyelméből.
De a héten emlékeztünk meg a halotta-
inkról is. Tudom, nem protestáns ünnep, 
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de annyira része az életnek, hogy nem 
lehet, és talán nem is kell megkerülni. 
Hiszen reformátusnak, katolikusnak, 
de bármilyen más vallásúnak is vannak 
már meghalt hozzátartozói, barátai, is-
merősei. Éppen ezért fontos, hogy ho-
gyan viszonyulunk a halál, a halottak 
kérdéséhez. A gyász, az emlékezés 
hozzátartozik az egészséges ember lel-
kivilágához. Természetesen a pogányos 
gyászt nem vallhatjuk a sajátunknak és 
nem is gyakorolhatjuk. A halál a bűn 
zsoldja, mint az is, hogy ez által fosztjuk 
meg társaságunktól egy napon környe-
zetünket. Azonban mégis lehet és kell 
is emlékezni az előttünk ment generá-
ciókról. Azokról, akiknek olyan sokat 
köszönhetünk. Emberileg is, de hitünk-
ben is. A generációk, melyek előttünk 
jártak, hűségesen adták egymásnak az 
Isten Igéjét, míg végül mi is a kezünkbe 
vehettük. Lehet hát ezen a napon emlé-
kezni biblikusan is. 
A mai ige is erről szól. Ádám kivéte-
lével bárkit is nézünk, mindenkinek 
voltak elődei, így voltak elhunyt hoz-
zátartozói is. De Isten mégis megőrizte 
őket, a bűnök, a gyász, a bajok között is. 
Talán ezekkel a gondolatokkal érdemes 
kimenni a temetőbe és emlékezni. 
Azonban van ránk vonatkozó része is 
ezeknek az ünnepeknek, még akkor is, 
ha a mai világ részei vagyunk, és a má-
ban élünk. Azzal, hogy a mai világ ré-
szei vagyunk, azt is mondjuk, hogy egy 
olyan korban élünk, amikor a gyász fo-
galma átalakul, a halálhoz való viszony 
megváltozik. Az orvostudomány fej-
lődésével egyáltalán arra volt szükség, 
már a hatvanas években, hogy pontosít-

sák a halál fogalmát, mert már nem volt 
elég az évezredekig megszokott meg-
határozás. És ezzel együtt a gyásszal, 
temetéssel kapcsolatos fogalmak is je-
lentős változásokon mentek, mennek át. 
Azonban a gyász fogalmának megválto-
zása abban az értelemben is nehézséget 
jelent, hogy hogyan fogjuk tudni átadni 
a hitet? Ennek a kérdésnek a rendezése 
Istennél van, de mégis vállalni kell en-
nek a felelősségét még akkor is, amikor, 
mint a fent leírt helyzet mutatja, egy 
borzasztóan gyorsan változó világban 
élünk, amikor évezredes fogalmak je-
lentése változik meg egyik napról a má-
sikra.
Libišben vagyunk. Ezen a helyen külö-
nös jelentősége van a múltra való em-
lékezésnek. Hősökre emlékezünk, még 
ha a szónak nem is abban az értelmében, 
hogy meghaltak volna, de mindenesetre 
ember feletti bátorságról tett tanúságot 
az, hogy ezek a prédikátorok elindul-
tak az ismeretlenbe, és hirdették Isten 
Igéjét. És ahogyan a nemzetségtáblá-
zatokban szereplő emberek, egy-egy 
kicsi, de fontos és nélkülözhetetlen al-
katrészei voltak a hatalmas történelmi 
gépezetnek. De példák az önzetlen sze-
retetre is. Hiszen honnan is tudták volna 
pontosan, hogy mire is hagyták maguk 
mögött hazájukat, látják-e még szerette-
iket, vagy pedig itt kell nekik új, telje-
sen új egzisztenciát teremteni. De ezt a 
szeretetet visszakapta a magyar egyház 
a második világháború után. Amikor a 
lelkészutánpótlás lehetősége megszűnt, 
az a csehtestvér egyház nyújtott testvéri 
segítséget a szlovákiai református egy-
háznak, amelyet annak idején a magyar 
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lelkészek építettek újjá. Amit ma adunk, 
azt talán majd fiaink, unokáink kapják 
vissza, talán teljesen más formában. Eb-
ben az évben egy új tábla is felkerült a 
meglévők mellé. Ez a tábla általános-
ságban emlékszik meg a lelkészekről, 
akik itt szolgáltak. De szerintem nem 
csak új táblákra van szükség, hanem 
sokkal inkább a kapcsolatok építésére, 
egymás újra felfedezésére, és abból az 
áldott talajból, mely talajt éppen ezek-

nek a lelkészeknek az emléke jelenti, ki 
kell, hogy hajtsanak az együttműködés, 
a testvéri közösség új virágai, hajtásai. 
Imádkozzunk ezért, adjunk hálát a múl-
tért, tanuljunk belőle, és ebből a tanul-
ságból épülve építsük imádságos szív-
vel a jövőt.

Ámen!

(Elhangzott 2012. november 4-én.) 

Kedves Üzenet-olvasó,

mivel a gyülekezet két évvel ezelőtt létrehozott levelezőlis-
tája (e-mail cím-gyűjteménye) gondozás hiányában időközben  
elavult, úgy döntöttük, belevágunk egy új levelezőlista  
kialakításába.

A cél az, hogy alulról építkezve, „add-tovább, ha tetszik” 
módon alakítsunk ki egy élő levelezőlistát. A további ok,  
hogy az Üzenet olvasói között is jócskán akadnak olyanok, akik 
nem tagjai a prágai gyülekezetnek, de valamilyen módon kötőd-
nek 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/család...)

Amennyiben úgy érzed,  szeretnél tagja lenni  ennek  a közösség-
nek, 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.  
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

 – Felhívjuk a gyülekezeti 
tagok és olvasóink figyel-
mét, hogy megrendelhető 
a Kálvinista Szemle és a Református 
Újság a 2013-as évre. Az érdeklődők 
kérjük jelentkezzenek Dienes Kornéliá-
nál vagy a lelkésznél az istentiszteletet 
követően. 

Witz

A falusi lelkész így kezdi az 
istentiszteletet:
– Kedves híveim! Van egy jó és egy 
rossz hírem!
A jó hír az, hogy van elég pénzünk arra, 
hogy felújítsuk templomunkat!
A rossz hír az, hogy ez a pénz egyelőre 
még a ti zsebetekben van.

Vasárnapi
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalkozá-
sok témái (a hitoktató a
„műsorváltozás” jogát fenntartja):
November 18.: 
Illés és Baál prófétái (I. Királyok 17-19)
November 25.:
Elizeus története (II. Királyok 2; 4-5)
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