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„Hát ti kinek mondotok engem?”
Mt 16,15

Kedves Testvérek!

Az ember gyakran teszi fel magának a 
kérdést: mit gondolnak rólam az embe-
rek? Ez a kérdés ritkábban, de baráti be-
szélgetésekben, egészen szűk körű esz-
mecserékben is előkerülhet, bár ezekben 
a körökben már jóval ritkább az erről 
szóló beszélgetés, mint egy-egy mono-
lóg, amikor is az ember elgondolkozik 
erről. Még akkor is így van, ha fennáll 
a veszélye annak, hogy ilyenkor hamis 
választ kapjon önmagától.
Valójában egy igazán nehéz kérdésről 

van szó, több okból is. Mielőtt az ember 
tükröt tart maga elé, sosem tudja, hogy 
pontosan mit fog látni, csak azt tudja, 
hogy magát fogja megpillantani. Ehhez 
azonban kell egyfajta bátorság, mert 
nem biztos, hogy a látvány hízelgő lesz. 
Ha ennek a látványnak a megpillantása 
nehézséget okoz fizikai értelemben, ak-
kor könnyű elképzelni, hogy mennyire 
inkább nehéz egy ilyen „látványra” való 
felkészülés lelki értelemben. És ennek 
a kérdésnek az összetett voltával min-
denki tisztában van. Sokaknak valódi 
életcélja lesz, hogy megfeleljenek kör-
nyezetüknek, és mindenkinek jó véle-
ménye legyen róluk. Igazából ez is egy 

igazi keskeny út, melyet mindkét ol-
dalról mély szakadék szegélyez. Egyik 
oldalon ott van a teljes szeparáció, ahol 
nem érdekel a környezetem véleménye, 
másik oldalon viszont ott van a folya-
matos megfelelési kényszer a környe-
zetnek. Tekintettel arra, hogy az utób-
bi magatartás gyakoribb, ezért ebből a 
szempontból veszélyesebb is. Nem egy 
ember került már börtönbe azért, mert 
minden áron meg akart felelni annak a 
csoportnormának, mely körülvette őt, 
és amely szélsőséges esetben, éppen a 
börtönviseltséget írta elő, mint egyfajta 

beavatási szertartást. 
Persze a legtöbb esetben azért nem eny-
nyire szélsőséges és destruktív követel-
ményeket támaszt a közösség, sőt, azt 
sem lehet kijelenteni, hogy a közössé-
gi normának való megfelelési vágynak 
minden esetben negatív következménye 
lenne, gyakran van nevelő hatása is. 
Sokkal inkább azt lehet mondani, hogy 
az arányok helyes tartása a lényeg. Fel-
vetődik hát a kérdés, hogy Jézusban is 
ilyen megfelelési vágy dolgozott-e? A 
válasz egyértelműen: nem. Neki nem 
volt szüksége arra, hogy azzal a kérdés-
sel egyáltalán foglalkozzon, hogy mit 
gondolnak róla az emberek? De még 
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lehetősége sem volt arra, hogy ezzel 
a kérdéssel foglalkozzon, hiszen egy 
konkrét küldetéssel érkezett a földre, és 
ennek a küldetésnek a teljesítése máris 
nagyon behatárolta a lehetőségeit, ami 
a környezetnek való megfelelést vagy 
meg nem felelést illeti, hiszen több eset-
ben is súlyos összeütközésbe került a 
környezetével, illetve annak vezetőivel, 
amikor az Istentől rábízott küldetést tel-
jesítette. Ez nem ment konfliktusmente-
sen, éppen ezért Jézus esetében fel sem 
merül annak lehetősége, hogy valami-
féle megfelelési kényszer miatt tette fel 
kérdését a tanítványoknak.
Ha a konkrét kérdést nézzük, az jóval 
összetettebb, mint amilyennek első rá-
nézésre az látszik. A tanítványokhoz 
intézett kérdés valójában két kérdést is 
takar: az első, hogy kinek gondolom 
Jézust? Mit látok Jézusban? Milyennek 
látom Őt? A kérdésnek ez a fajta meg-
közelítése máris más fényben tünteti fel 
az alapkérdést. Megfelelő mennyiségű 
információ rendelkezésre állt a tanít-
ványoknak, és igaz, más formában, de 
nekünk is vannak ismereteink Jézus 
kilétéről.  Itt azonban egyáltalán nem 
arról van szó, hogy Jézus az ismeretek 
meglétét vagy esetleg hiányát szeretné 
számon kérni a tanítványain, még akkor 
is, ha csak a vele töltött idő alapján is 
tudniuk kellett volna, hogy ki is Jézus 
valójában.
Amit Jézus számon kér, az sokkal in-
kább a bizonyságtétel. Ha megkérdezik 
tőlük, ki a Krisztus, mit válaszolnak és 
hogyan. A tanítványok adtak egyfajta 
választ, illetve Péter mondta el, hogy ki-
nek is gondolják és mondják Jézust. Ez 

a bizonyságtétel ma is aktuális, megke-
rülhetetlen, talán még jobban, mint bár-
mely más korban. Mit mondok Jézusról, 
és különösen az mennyire lesz szemé-
lyes. Abban a korban, amikor minden 
viszonylagossá vált, és egyre inkább 
azzá válik, mennyire vagyok képes azt 
mondani, hogy Jézus nekem nem vi-
szonylagos, hanem abszolút, örök és 
személyes, még akkor is, ha talán más-
féle válasz esetleg népszerűbb lenne.  
Böjtfőt ünnepeljük ma. Érdekes ünnep, 
és azt kell mondjam, nem is túl népsze-
rű. Ha a keresztyén ünnepeket vesszük 
sorra, akkor egy sorrendet állíthatunk 
fel, a karácsony van a sor egyik végén, 
ami a népszerűséget illeti és a böjt a má-
sik végén. De sajnos annyira a végén, 
hogy a legtöbben meg is feledkeznek 
róla, illetve nem is érdekli őket. Pedig 
ez nem másért van, hanem csak azért, 
mert félreértik a böjt üzenetét. Sokan 
a böjtöt a lemondással kapcsolják ösz-
sze, és valljuk be, a mai ember egyál-
talán nem szeret semmiről lemondani. 
Pedig a böjtnek valami teljesen más a 
valódi szerepe, mintsem hogy az embert 
bármitől is megfossza. A böjt valódi 
jelentősége abban van, hogy az ember 
közelebb kerüljön Istenhez, többet meg-
értsen abból a végtelenből, mely Isten 
személyét jellemzi. Gondoljunk Jézus 
böjtjére. Nem az volt benne a legfonto-
sabb, hogy a pusztában negyven napig 
semmilyen élelmet nem fogyasztott, 
hanem hogy Istennel sokkal szorosabb 
kapcsolatban tudott lenni ez alatt az idő 
alatt, mint máskor. Ha Jézusnak szüksé-
ge volt ilyen időszakra, mennyire inkább 
nekünk is szükségünk van arra, hogy le-



gyenek időszakok, amikor nem a világ-
ra, nem a jelenvalóra figyelünk, hanem 
az istenire, arra, amit teljesen megérteni 
nem fogunk, de mégis közelebb kerül-
hetünk Hozzá. És ennek a közelségnek 
alapvető jelentősége van akkor, amikor 
megkérdezzük magunktól, vagy mások 
kérdezik meg, hogy én kinek mondom 
Jézust? Ilyenkor nem a hittanórán vagy 
istentiszteleti alkalmon hallottakról van 
szó, hanem a személyesről, hogy nekem 
személy szerint mit is jelent Jézus. 

Az erre a kérdésre adott válasz nem csak 
fontos, de egyenesen üdvösség kérdése. 
Az első és legfontosabb, hogy saját ma-
gamnak tudjak erre a kérdésre helyes 
választ adni. Ebből következik a követ-
kező: bizonyságot tudjak tenni, de nem 
egy bemagolt formula alapján, hanem a 
hiteles személyes hit alapján.

Ámen!

(Elhangzott 2012. február 26-án.) 

Gyújts egy gyertyát, testvérem!

Múlt héten, február 25-én emlékeztünk a kommunizmus áldozataira. Szándé-
komban állt egy cikket írni erről. Amikor azonban elkezdtem a kutatást, rá kellett 
jöjjek: egyszerűen túl nagy az anyag. Nem csak egy gyülekezeti lapnak, de még 
egy embernek is, amennyi áldozatot a 
kommunizmus kö- vetelt. És egyáltalán 
ki az áldozat? Le- gyen szabad ezt a 
fogalmat kibővíte- ni, és nem csak azt te-
kinteni áldozatnak, akit megöltek, hanem 
azt is, aki például az elhibázott rendszer 
miatt romokban heverő egészségügy 
miatt halt meg pl. Romániában, de 
lehetne sorolni, egészen hosszan. Így 
másra gondoltam. Gyújtsunk meg egy 
gyertyát, még ak- kor is, ha nem egészen 
református szokás, és gondolkozzunk 
el felette. Netán ébredjen fel a vágy, 
hogy utánanézzünk ennek a tengernyi 
anyagnak, mely a kommunizmusról szól, ha még csak részben is. 
Adózzunk azzal az emléküknek, hogy nem hagyjuk feledésbe merülni  
és ezáltal megismétlődni. 

Gyújts egy gyertyát testvérem!
-éles györgy-
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IMAóra
Gyülekezetünkért

Szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

„TekInTeTeM  
A HeGyekRe eMeleM: 

HonnAn jön  
SeGíTSÉGeM?
SeGíTSÉGeM  

Az ÚRTól jön,  
AkI Az eGeT  
ÉS A földeT  

AlkoTTA.” 

zsolt 121,1-2

Hogy s mint?!...
Beszélgetés Bodnár 

Noémivel, a gyülekezet 
korábbi lelkészével

– Két év telt el az utolsó riport óta.  
Mi újság veled? Mi történt azóta?
– Szeptemberben letettem a 2. lelkész-
képesítő vizsgát, ez mérföldkőnek szá-
mít a szolgálatban. Továbbra is diák 
vagyok, a helyi Katolikus Egyetemen 
pedagógiát hallgatok, mivel 2013 után 
pedagógiai végzettség nélkül senki nem 
taníthat iskolában hittant. Szolgálok, 
vizsgázom, éneklek, időnként orgoná-

lok… – címszavakban nagyjából ennyi. 
– A múlt év nov. 3-án lelkésszé szentel-
tek. Hogy élted ezt meg? Mit jelentett 
ez számodra?
– Nagyon mély és feledhetetlen élmény 
volt. A szentelést csendesnapok előzték 
meg, amelyen előadásokat hallhattunk, 
de a lelki elmélyülést is szolgálta az a 
másfél nap, amelyet kaptunk. Két cso-
portra osztva mediátor foglalkozott ve-
lünk, aki lerajzoltatta velünk, hogy ho-
gyan képzeljük el a lelkészi szolgálatot. 
Az eskütételen kívül ez volt számomra a 
legerősebb része a szentelésnek. 
– Miben más az ottani gyülekezet? 



Vannak-e érdekes sajátosságai?
– Szinte lehetetlen összehasonlítani a két 
gyülekezetet. A nagy különbséget abban 
látom, hogy Prágában szoros kapcsolat-
ban lehettem mindenkivel. Kassán ez a 
nagy létszám miatt lehetetlen. 
– Ha jól tudom, te vezeted a gyüleke-
zet énekkarát is. Hány tagot számlál az 
énekkar? Hol szoktatok fellépni? 
– Az énekkart 2003-as alakulása óta 
Kovács Edit vezeti. Én általában az alt 
szólamban ülök, de ha valamelyik má-
sik szólamnak esetleg nehézségei van-
nak a harmónia megszokásával, akkor 
egy ideig „át vagyok irányítva” oda. 
Legtöbbször egyházi ünnepeken szol-
gálunk az istentiszteleten, de a magyar-
ság ünnepein is szoktunk énekelni kü-
lönböző helyszíneken. Különösen nagy 
elismerés a Laudate Dominum számára, 
hogy Berkesi Tanár úr jóvoltából már 
két alkalommal ott állhatott Budapesten 
a Művészetek Palotája nagytermének 
pódiumán számos más kórussal együtt 
a Református Énekek hangfelvételén. 
Idén június 30-án lesz a koncert és egy-
ben hangfelvétel, ahova ismét meghívást 
kapott a kórus. Énekkarunk 20-25 tagot 
számlál. Ez így nagyon szép szám, de 
mi is küzdünk azzal a majdnem minden 
kórust érintő nehézséggel, hogy kevés a 
férfihang. 
– Értesüléseink szerint félállásban lel-
kipásztor vagy, félállasban egyházze-
nész... a gyakorlatkban ez hogy nyilvá-
nul meg?”
– Valóban október 1. óta két félállásom 
van. Félállásban asszisztens vagyok az 
Egyházzenei Osztályon, félállásban 
pedig gyülekezeti beosztott lelkész. 

Ez utóbbi még tovább oszlik. Egyhar-
mados állásban hittant tanítok a Márai 
Sándor alapiskolában és gimnáziumban 
heti 7 órában, ami a félállásom 33%-át 
teszi ki, a fennmaradó 17%-ban pedig 
a „Terasa” nevű lakótelepen tartok is-
tentiszteletet. Eddig ez havi 2 alkalmat 
jelentett, a gyülekezet azonban kérte az 
istentiszteletet heti rendszerességgel. 
Így február 1-től minden héten szolgá-
lok. Nagy örömöt jelentett számomra a 
kassai evangélikus gyülekezet megkere-
sése is, hogy magyar ajkú evangélikus 
lelkész híján engem kérnek meg, hogy 
náluk is tartsak istentiszteletet. Ez kb. 
havi 1 szolgálatot jelent. 
Az Egyházzenei Osztályon eddig legin-
kább szervezési feladatokat kaptam. Az 
egyházmegyei kórustalálkozók, ének-
versenyek helyét és időpontját kellett 
összeállítanom, de voltam már kántorta-
lálkozó háziasszonya és a szlovák Test-
vérekhez küldött szakmai tanácsadó is. 
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– Neked köszönhetjük, hogy a 
MilleDomi pár tagja 2008-tól  rendsze-
resen ellátogat a Tahi Egyházzenei hét-
re. Találkozunk veled vagy néhány kas-
sai énekkari taggal ezéven  Tahiban?
– Remélem, igen. Mivel a nyári szünidő 
a fő szabadságidény, nem könnyű idő-
pontot egyeztetni. Elmaradásomnak ez 
volt az egyetlen oka.
– Legutoljára veled személyesen 
Nagyidán találkoztunk Frenkyvel ka-
rácsony 26-án, a rozsnyói magyar re-
formátus egyházközség oldalán ugyan-
csak arról olvastam, hogy adventi 
énekeket tanítottál a gyülekezetnek. 
Mennyit ingázol mostanában, s mit je-
lentenek számodra ezek a szolgálatok? 
Mely gyülekezetekbe jutottál el eddig?
– Nagyidán helyettesítettem, mivel nagy 
ünnepekkor annyi a szolgálat, hogy egy 
ember nem győzi, és a helyi lelkész ép-
pen másik gyülekezetében osztott úrva-
csorát. Rozsnyóra éneket tanítani úgy 
kerültem, hogy kedves lelkész kollégám 
(valamikori diáktársam) meghívott. 
De voltam már Eperjesen, Szaláncon, 
Vyšný Čáj-ban is helyettesíteni vagy 
kétnyelvűen, vagy csak szlovákul. Az 
egyházzenei félállásnak köszönhetően 
részt fogok venni az egyes egyházme-
gyék kórustalálkozóin. Eddig csak az 
ondava-hernádi egyházmegye tartott 
kórustalálkozót, a következőre majd áp-
rilis 1-én kerül sor Kisgéresben. 
– Milyen tapasztalataid vannak a ma-
gyar kisebbséggel ill. diaszpórával?
– Ez nagyon fájdalmas téma. Lassan 
már a gyülekezetben nincs nyelvileg 
tiszta házasság és ez elég szomorú pers-
pektívát vetít elénk. A magyar iskolában 

is, ahol tanítok, nagyon gyakran azt hal-
lom, hogy a diákok a szünetekben egy-
mással szlovákul beszélgetnek. Hogy 
ezek a tények, annak okozói mi magunk 
vagyunk. Egy számomra nagyon kedves 
pedagógus, akire felnézek, egyszer azt 
kérdezte, tudod-e, ki a magyar? Hát az, 
akinek az unokája is magyar! Ezzel, azt 
hiszem, mindent elmondott.
– A legutóbbi veled készült riportban 
arról olvashattunk, hogy a kassai ma-
gyar iskolában hittant tanítasz. Hogyan 
éled meg ezeket az órákat? S szerinted 
is sokat változott a fiatalság a mi időnk-
höz képest?
– Nem nagyon szeretem ezt a „mi időnk” 
meghatározást. Hiszem, hogy ahogy 
ránk hatással voltak a tanáraink, de mi is 
hatással voltunk rájuk, úgy ez ma is így 
működik. Én sokat tanultam a diákja-
imtól, és remélem, még fogok is. Egyet 
azonban elárulok: manapság többet 
ülök könyvek felett, mint diák korom-
ban. Kompetensnek, információdúsnak 
és érdekesnek lenni egyszerre nem is 
olyan könnyű. 
– Mi az ami hiányzik Prágából/Cseh-
országból?
– A gyülekezet. Prága, mint város nem 
hiányzik kifejezetten. De azok az embe-
rek, akik által élt a gyülekezet, ők na-
gyon. 
– Mit üzensz a gyülekezetnek és az 
Üzenet olvasóinak?
– Büszke vagyok a prágai gyülekezetre. 
Kicsi, élő, élni akaró és életképes kö-
zösség. Hála érte az Úrnak.

(A riportot Leczo Annamária
állította össze)
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M e g h í v ó

A Coexistentia – Együttélés 
Politikai Mozgalom 

Magyar Nemzeti Tagozata, 
a Cseh- és Morvaországi Magyarok 

Szövetségének Prágai Alapszervezete, 
az Ady Endre Diákkör, 

a Prágai Református Missziói Gyülekezet 
és a Görgei Artúr Társaság

tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit

gróf Esterházy János

halála 55. évfordulójáról való megemlékezésre,
melyre 2012. március 8-án 11.00 órai kezdettel kerül sor 

a prágai Motoli temetőben felállított emléktáblánál.

Az emléktábla a kommunizmus áldozatainak 
közös sírjánál van elhelyezve.

Gyülekezés a temető főbejárata előtt lesz 
negyed órával a megemlékezés kezdete előtt.

x          x          x

Részvételi szándékát szíveskedjék jelezni az alábbi 
e-mail címen: kocsis.ladislav@centrum.cz, vagy 

a (+420) 777 234 457-es mobilszámon.



Gyülekezetünk
életéből

– A február 29-én Ft. Géresi 
Róbert püspökhelyettes 
részvételével megtartott presbiteri 
gyűlésen többek között rögzítésre ke-
rültek gyülekezetünk és a lelkész egy-
mással szembeni elvárásai. A követke-
ző megbeszélés időpontját a jelenlevők 
április 29 -ére tűzték ki.

– A  Libiš-i templomkertben található 
magyar lelkészsírok mellett elhelye-
zésre kerülő kétnyelvű emléktábla ün-
nepélyes avatásának ügyében február 
29-én Éles György lelkész és Palágyi I. 
György presbiter megbeszélést tartott 
Nt. Miroslav Pfann lelkipásztorral.

– Kérjük kedves Olvasónkat, fohász-
kodjon súlyos balesetet szendvedett nő-
testvérünk egészségi állapotának jobbra 
fordulásáért.

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális
és következő 
foglalkozások témái a következők:
Március 11:
(12.) A fáraó nemet mond (2Móz 5-14)
Március 18:
(13.) Manna a pusztában (2Móz 16-17)

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

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. (Klimentská 18, 
3. em. gyülekezeti terem, Prága 1) 
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 
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 hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz


