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„Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: 
„Mit kerestek?” Jn 1,38

Kedves Testvérek!
A mai ige néhány részletet villant fel 
a tanítványok kiválasztásának történe-
téből. Ha belegondolunk, ez az egész 
nagyon sok jó hírrel szolgál. Hiszen ki 
gondolta volna azokról az emberekről, 
hogy mi is lesz belőlük? Az egyikük 
lényegében a római birodalom kolla-
boránsa volt (mint vámszedő, Máté), a 
másikuk indulatos, és talán még embert 
is ölt (Péter). De Jézus nem ezt látta 
bennük, hanem a megfelelő eszközöket 
arra, amik később lesznek. Persze hozzá 

kell tenni, hogy nem maguktól javultak 
meg, hanem Jézus közelsége tette őket 
mássá, mint amik voltak. 
Így a tanítványi közösség kiválasztá-
sának az elején Jézus egy nagyon fon-
tos kérdést tesz fel: mit kerestek? Ez a 
kérdés nagyon általános érvényű. Ha 
valamihez hozzákezdünk, és ez eset-
ben mindegy milyen cselekvésről is van 
szó, rögtön az elején érdemes tisztázni, 
hogy miért is csináljuk azt a valamit.  
Nos, itt is valami ilyesmiről van szó. 
Jézus szerette volna tudni, hogy miért 
szegődtek követőiül. Ők ott mit szeret-
nének kapni? 
Maga a keresés egy nagyon emberi do-
log, legalábbis abban az értelemben, 

ahogyan mi használjuk. Az állatvilágban 
a keresés kiterjedhet az élelem, a víz,  
a lehetséges ellenség és a társkeresésre, 
de ezzel lényegében ki is merült ennek 
a szónak az értelme állati értelemben.  
Az ember esetében ennél lényegesen 
összetettebb cselekvést értünk keresés 
alatt. Valójában az emberek többsége 
nagyon utálja csinálni, mert gyakran sok 
erőt igényel, kitartást, álhatatosságot 
követel az embertől, ennek ellenére 
mindenki szereti is csinálni valamilyen 
szinten a keresést, mintegy benne van 

a vérünkben. Ma persze már egy kicsit 
könnyebb a keresés az internetes kere-
sés világában, de emlékszem a szak-
dolgozat írásakor ez milyen nehezen 
is ment. A művelet első része az, hogy 
megfogalmazódik valaminek a hiánya. 
Nagyon fontos kérdés, hogy az egyház 
milyen hiányt is lehet hivatott betölteni, 
és milyen hiányra keresték a választ a 
jövendő tanítványok? Ezek a hiányok a 
következőkben foglalhatók össze: sze-
rették volna megtalálni a szabadítót, 
aki felszabadítaná Izraelt a római ura-
lom alól, netán vissza is állítaná Dávid 
királyságát. Nem keresték azonban azt, 
aki legyőzhetné az ember örök ellensé-
gét, a halált. A másik iránya a keresés-
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nek nem volt más, mint bizonyos embe-
ri szükségletek kielégítésének a forrása, 
nevezetesen látták, ahogyan Jézus meg-
sokasítja a kenyeret, látták, amint Jézus 
gyógyít, látták, amint halottat támaszt 
fel. Úgy vélték tehát, hogy íme a meg-
felelő ember, aki eme, mindenkit általá-
nosan foglalkoztató kérdésekre, végre 
megadja a választ. Nem látták azonban, 
hogy milyen hatalom is ruházta fel Jé-
zust arra, hogy ezeket a dolgokat meg-
cselekedje. Így persze a keresésnek sem 
lehetett meg a kívánt eredménye, hanem 
csak valami felszínes, célt tévesztett 
eredményt hozhatott a keresőknek. 
Jézus kérdésfelvetése nagyon jogos 
volt, bár talán ezen a ponton ki lehetne 
annyival egészíteni, hogy nem csak az 
a fontos, hogy mit, hanem az is, hogy 
kit keres az ember. Ennek a tisztázása 
azért nagyon lényeges, mert így kide-
rül, hogy egy élő személyről is szó van.  
A kérdés a mai gyülekezeti tag esetében 
is nagyon jogos: mit keresel a templom-
ban? És ezt minden rosszalló fenhang 
nélkül, egyszerűen csak egy önvizsgá-
lat, egy önkontroll keretében fel lehet 
tenni magunknak  és talán másoknak is. 
A templomban, gyülekezeti közösség-
ben lehet keresni magát a közösséget. 
Ennek a megélését, ennek az élményét 
lehet keresni itt, mert máshol sokkal 
nehezebb megtalálni. Jó, de kevés. Az 
egyik fontos, szervezéstani szempont-
ból látens funkciónak tekinthető tevé-
kenységrész a közösség életben tartása, 
fejlesztése. De mégsem a legfontosabb.
A másik ilyen terület a hagyomány. Ez 
nagyon sok embernek jelent nagyon so-
kat, főleg olyanoknak, akik elszakadtak 

otthonról. Évekkel ezelőtt munkások 
laktak nálunk, már jött a halottak nap-
ja. Amikor mentünk átvenni a szállást, 
akkor láttuk, hogy ott égettek egy mé-
csest elhunyt hozzátartozóik emlékére. 
Igen, a hagyomány még ilyen szinten is 
nagyon fontos része a gyülekezeti élet-
nek. Azok a szokások, azok a rítusok, 
melyek kialakultak, egyfajta rendszerbe 
terelik az életet, ami megadja például a 
hétnek a keretét. De ez még mindig na-
gyon kevés.
A következő lehetőség a nyelv megőr-
zése: ennek persze főleg a kisebbségi 
létben élő, nem csak magyar gyülekeze-
tek esetében van nagy jelentősége. Szo-
morú, de már Magyarországon is egyre 
fontosabb ez a szerep, bár ott még inkább 
csak a tiszta nyelv őrzésében van igen 
komoly jelentősége az istentiszteleti al-
kalmaknak. A kisebbségi gyülekezetek-
nél persze más a helyzet, hiszen a gyü-
lekezeti tagok jelentős része csak ekkor 
hall, a mi esetünkben, magyar szót, és a 
hét többi részében esetleg csak a minket 
körülvevő közösség nyelvét hallja, azon 
tud megszólalni. Ez ilyen módon egy 
nagyon fontos dolog, de mégsem lehet 
a teljes tárgya a keresésemnek. 
De ne gondoljuk, hogy ezek a funkciók, 
még együtt is kitölthetik a gyülekezeti 
lét teljességét. Ezen funkciók, noha na-
gyon fontosak, mégsem lehetnek célok. 
Mégsem lehetnek abszolút tárgyai an-
nak a keresésnek, melyet egy gyüleke-
zeti közösségben megtalálhatok. Akkor 
mégis mit is kell ott igazán keresnem? 
Mit kell ott fontosnak tartanom? Nem 
mást, mint Jézust. De nem egy meghalt 
Jézust, hanem egy élő Jézust, aki az én 
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személyes Megváltóm. Így már más lesz 
a keresésem értelme és másként fogok 
én is hozzáállni. Ez a válasz akkor nem 
hangzott el, legalábbis nem ebben a for-
mában. Nekünk viszont nincs más meg-
oldás ma sem. Csak akkor lehet valódi 
célja a keresésemnek, ha annak tárgya 

Jézus a megváltó. Az azonban, hogy én 
Jézust megváltómnak nevezzem, nem 
megy magamtól, ahogyan nem ment 
Péter apostolnak sem. Ezt csak a Szent-
lélek jelentheti ki nekem is. Ezért imád-
kozni kell ma is.

   Ámen!

Magyar „szervezetként”, gyülekeze-
tünk támogat minden, a csehországi 
magyarság helyzetét előmozdító ügyet.
Gyülekezetünk tagjai közül is többen 
felfigyeltek a Prágai Tükör 2011-es, I. 
számában, Kokes János tollából meg-
jelent, „Beszéljük meg...” című cikkre. 
Mivel az említett cikkre gyülekezetünk 
egyik tagja reagált és remélhetőleg a 
jövőben valamiféle közelebbi párbe-
széd alakulhat ki közöttünk és a többi 
csehországi magyar szervezet között, 
hetilapunkban is leközöljük azt. Kokes 
János cikkét hetilapunk előző számá-
ban közöltük le.

–paulus–
Tisztelt Prágai Tükör 
Szerkesztősége!

Engedjék meg, hogy pár sorban rea-
gáljak a Prágai Tükör előző számában 
Kokes Jánostól megjelent „Beszéljük 
meg...” című cikk felhívására, és lete-
gyek a cikkben említett „asztalra” egy-
pár koncepciót, javaslatot a csehországi 
magyarság szervezeti jövőjét illetően. 
Javaslataimat, amelyek nagyjából tíz-
éves prágai, ill. cseh(morva)országi ta-
pasztalataimon alapszanak, pontokba 
foglaltam:
1. Közös honlap az összes csehorszá-
gi magyar szervezetnek. Számos ma-

gyar szervezet, intézmény (CsMMSz, 
AED, Iglice, Református gyülekezet, 
Nagykövetség stb.), vállalkozás léte-
zik Csehországban. Nem elegendő az, 
hogy a Cseh- és Morvaországi Magya-
rok Szövetségének (CsMMSz) megújult 
(de senki által sem propagált) honlap-
ján legyen egy linktár. Közös céllal és 
megegyezéssel létrehozott honlapra van 
szükség, amely megfelelő teret bizto-
sít az egyes szervezetekhez kapcsoló-
dó fórumoknak. A közös honlap egy új 
csehországi magyar levelezőlistát is je-
lenthetne, amelyre korosztálytól függet-
lenül iratkozhatna fel minden csehor-
szági magyar. Ezáltal a már létező (több 
ezres tagságú, lásd „AED konferencia”) 
levelezőlisták profilja is megváltozhat-
na – teljesíthetné eredeti küldetését.
2. Elektronikus Prágai Tükör. A Prá-
gai Tükör egy igényesen összeállított 
„emléklap”, amelyről vajmi keveset tud 
a csehországi magyarság. Jómagamnak 
nagyjából két évig tartott, míg eljutot-
tam a megrendeléséhez szükséges infor-
mációkhoz. Hányan lehetnek, akik még 
soha nem is hallottak róla, mert nincs 
megfelelő reklám, „nincs jól eladva”. 
De a papírformában aránylag kis pél-
dányszámban megjelenő lapnál sokkal 
fontosabbnak tartanék egy elektroni-
kus, pároldalas hetilapot, amely a múlt 
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eseményei mellett mindig tartalmaz-
ná a különböző magyar szervezetektől 
begyűjtött, aktuális információkat is. A 
nem fix oldalszámmal, hanem az össze-
gyűlt anyagtól, aktualitásoktól függően 
megjelenő lap bizonyos értelemben a 
szerkesztőségről is levenné a terhet, hi-
szen a lapot nem „kényszerből” kellene 
feltölteni, hanem az összes magyar szer-
vezet által lapzártáig küldött informáci-
ók, hirdetések stb. alapján. A hetilapnak 
lehetne egy meghatározott része, amely 
a csehországi magyar vállalkozásoknak 
(éttermek, borászatok, jogászok, fordí-
tók, tolmácsok) biztosíthatna állandó 
reklámfelületet bizonyos ellenérték fe-
jében. A hetilap az előző pontban em-
lített új levelezőlistán lenne közölhe-
tő. Példaként említeném a Református 
gyülekezet által működtetett „Üzenet” 
(www.reformata.cz/uzenet/archivum) 
című hetilapot, amely negyedik éve mű-
ködik, hétről hétre közölve az előző heti 
igehirdetéseket, gyülekezettel és kultu-
rális eseményekkel kapcsolatos híreket.
3. Csehországi magyar „népszámlá-
lás”, közvélemény-kutatás megvalósí-
tása. Miközben az AED levelezőlistáján 
évente kb. két felkérés érkezik külön-
böző (általában a csehországi magyar 
szórványban élő kisebbségek helyzetét 
kutató) felmérésekben történő részvétel-
re, nincs tudomásom arról, történt-e va-
lamiféle „népszámlálás”, közvélemény-
kutatás a Csehországban élő magyarok 
között. Egy megfelelően elkészített 
(összes magyar szervezet által hirdetett) 
és elvégzett közvélemény-kutatás sokat 
elárulhat az igényekről, véleményekről. 
Ismét a Református gyülekezetet kell 

említenem, amely már javasolta a „nép-
számlálás” elvégzését, sőt kérdőívet is 
kidolgozott erre a célra, amelyet szak-
emberekkel, jogászokkal kellene felül-
vizsgáltatni. A kérdőív „logisztikájá-
nak” megoldásában is egységéről tehet 
tanúbizonyságot az összes csehországi 
magyar szervezet.
4. Új, más intézményektől függet-
len helyiség biztosítása a már létező 
prágai magyar óvodának/iskolának.  
Rengeteg magyar-magyar és vegyes há-
zasságból származó gyermek van Prá-
gában. Az óvodának/iskolának jelenleg 
(minden tiszteletet megérdemelve) a 
PMKK ad helyet, de az óvoda/isko-
la kinőtte a PMKK helyiségeit. Hogy 
tovább fejlődhessen és új lehetőségek 
nyílhassanak előtte, mindentől függet-
len, állandóan elérhető helyiségekre van 
szüksége.
5. Rendszeres konzultáció a cseh-
országi magyar szervezetek között. 
Nagyon fontos az, hogy a csehorszá-
gi magyarok egységben, közösségben 
gondolkozzanak. Ennek adhat megfele-
lő teret egy, a csehországi szervezetek 
által képviselt fórum.
A fenti pontok megvalósításához rend-
kívül fontosnak tartom azt, hogy a helyi 
magyarság ügyét (érdek)védő CsMMSz 
végre eldöntse, ernyőszervezetként 
kívánja-e koordinálni a csehországi 
magyarság ügyét, vagy valamiféle el-
szigetelt klubként szeretne létezni a to-
vábbiakban.
A maga nemében mindegyik csehor-
szági magyar szervezet egyoldalú: a 
CsMMSz – nem csak saját meglátásom 
szerint – inkább az idősebbeket vonz-
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Kórus-kirándulás

Idén is sort kerítettünk a már hagyo-
mányosnak tekinthető családi kóruski-
rándulásra, melynek helyszíne ezúttal a 
Plavy község határában található Filoun 
biofarm és panzió volt. 
Csapatunk pénteken, június 24-én kelt 
útra. Egyéb elfoglaltságok miatt sajnos 
a kórustagok fele nem tudott csatla-
kozni, de mi helyettük is igyekeztünk 
jólérezni magunkat – a nem túl bíztató 
időjárás előrejelzés ellenére is. Pénte-
ken amolyan „batyus vacsora”, majd 
kisebb borkóstoló  és egy jó beszélgetés 
után nyugovóra tértünk. Szombaton a 
kiadós házi finomságokból készült reg-
geli után úgy döntöttünk, ellátogatunk 
a közelben levő Detoa fajátékgyárba. 
Ezután, mivel még nem voltunk elég 
éhesek, megmásztuk a szomszéd Špičák 
nevű dombocskát (831m tfm, télen sí-

pályaként üzemel), bolondoztunk egy 
kicsit a dombtetőn meredező sziklá-
kon, ettünk egy kis „česnečkát” a kilá-
tó éttermében, majd visszaindultunk. A 
délutáni csendespihenő után kezdetét 
vette az esti sütögetésre való felkészü-
lés. Míg valaki a sütéshez szükséges 
parázs előállításával bíbelődött, mások 
a zöldséget aprították, megint mások 
kipróbálták magukat az újonnan felál-
lított ping-pong asztalnál, a gyerekek 
a trambulint nyúzták nagy előszeretet-
tel. 6 körül teljes díszben állt a terülj, 
terülj, asztalkám, és sötét volt már (és 
nagyon hideg), mikor úgy döntöttünk, 
inkább a benti konyhában folytatjuk a 
beszélgetést. Másnap, reggeli után meg-
néztük a tavalyi és idei hagibori koncert 
felvételeit, majd elindultunk hazafelé a 
szemerkélő esőben annak reményében, 
hogy legközelebb többünknek sikerül 
résztvenni a kiránduláson.            - xta - 

za, az Együttélés egymást jól ismerő, 
témáikban összeszokott embereket tö-
mörít, az AED a diákokat, a Nyitnikék a 
táncosokat, az Iglice azokat a szülőket, 
akik legalább valamilyen szinten szeret-
nék táplálni gyermekeikben a magyar-
ságtudatot, a református gyülekezet a 
lelki táplálékra vágyókat... A jelenlegi 
helyzetből a kiutat abban látom, hogy a 
sok egyoldalúból valamilyen eszközzel 
(újság, honlap) EGYSÉGES sokoldalút 
csináljunk – minimális energiával, erő-
befektetéssel. Hiszen a dolgok csak ak-
kor működnek, ha „alulról” épülnek.
Bár igazat adok a cikk írójának, Kokes 
Jánosnak abban, hogy „minden szerve-

zetben, rendezvényen többé-kevésbé 
ugyanazokkal az emberekkel találko-
zunk... ”, de ha még azoknak sem tu-
dunk egységes, szervezett platformot 
nyújtani, akik valamelyik magyar szer-
vezettel kapcsolatos résztevékenység 
iránt érdeklődnek, és esetleg más iránt 
is érdeklődnének (de nem tudnak róla), 
akkor a csehországi magyar szervezetek 
megérdemlik a teljes széthullást és azt, 
hogy az összes (hasonló problémával 
küszködő) magyar szervezet vezetése 
belekeseredjen a helyzetébe. 
Tisztelettel,

Hlavács Pál 
Prágai Ref. Missziói Gyülekezet 



Gyülekezetünk 
életéből

– Augusztus 15-21. között 
a Tahi Református Konfe-
renciaközpontban kerül megrendezés-
re a Tahi Egyházzenei Hét. További 
információk a gyülekezet gondnokától 
kérhetők. Gyülekezetünk három éve 
képviselteti magát ezen az alkalmon.

Vers

Romhányi József: Borz

A büszke borzanya összetoborzott
néhány csellengő borzot,
hogy szívének féltett kincsét,
hat kicsinyét megtekintsék.
  – Nézzetek! Ez itt a mennyország! –

mondta dédelgetve  
hat egyszülött borzát.

Ám a bámészkodók 
formátlannak, torznak

találták a sok torzonborz borzat.
Szólt az egyik, egy értelmesforma,
kinek kedélyét e látvány felborzolta:
  – Érdekes! Ha belülről, 

elfogultan nézed,
  ez az alom meleg kis családi fészek.
  Ha kívülről, s nem vakít el vonzalom:
  ...egyszerűen borz-alom...

Üzenet – A Prágai Református Missziói Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Éles György, Dienes Kornélia, Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina.

Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására bármilyen 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. gyülekezeti terem.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ugyanebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját és témáját lapunk következő 
számaiban pontosítjuk.  
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 jú-
lius 21-én (szerdán) 17.00 órai kezdet-
tel kerül sor. Cím: Radlická 8 („Kroko-
dilos ház”) 
Egyéb információ:  www.reformata.cz


