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Kedves Testvéreim!
Egy nagyon örömteli eseményre invi-
tál minket a mai Ige, egy esküvőre. Az 
előkészületek mind megvannak, most 
már mindenki csak a vőlegényt várja. A 

példázat nem adja elénk az egész nász-
népet, hanem tíz szűz, a menyasszony 
tíz barátnője az, akiknek a várakozását 
most nyomon követhetjük. 
Szokásban volt egykor a zsidóknál, hogy 

esküvőkor a vőlegény késő éjszaka el-
jött barátai kíséretében a mennyasszony 
házához, ahol az várt rá a nyoszolyó-
lányokkal körülvéve. A nyoszolyólá-
nyoknak az volt a feladata, hogy miután 

jelt kaptak a vőlegény közeledéséről, ki 
kellett menniük lámpással a kezükben, 
hogy fénytől övezve vezessék őt be a 
házba (különleges ceremóniával és for-
maságokkal), hogy aztán megünnepel-

Akkor hasonló lesz a mennyek 
országa a tíz szűzhöz, akik fogták 

lámpásukat, és kimentek a vőlegény 
fogadására. Öt közülük balga volt, öt 

pedig okos. A balgák ugyanis amikor ma-
gukhoz vették lámpásukat, nem vittek maguk-

kal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt 
olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény 

késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfél-
kor aztán kiáltás hangzott: Íme a vőlegény! Jöjjetek a 

fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe 
hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosak-hoz: Ad-

jatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak 
így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: 

menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. 
Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és 

akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azu-
tán bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi 
szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót 

nekünk! Ő azonban így válaszolt: „Bizony, 
mondom nektek, nem ismerlek titeket.” „Vi-

gyázzatok tehát, mert sem a napot, sem 
az órát nem tudjátok!”

Mt 25,1-13



hessék nagy vidámsággal a lakodalmat. 
Csakhogy a vőlegény késett. Először 
türelmesen, majd egyre türelmetleneb-
bül várták őt. Végül a nyoszolyólányok 
teljesen elfáradnak és a várakozástól el-
csigázottan elalszanak. Arra ébrednek, 
hogy éjfélkor valaki azt kiáltja, hogy 
„Íme a vőlegény! Jöjjetek a fogadásá-
ra!” Az a perc, amire készültek, ami mi-
att ott voltak, elérkezett. Ám a tíz szűz 
közül öt rémülten azt veszi észre, hogy 
az olajlámpásukból kifogyott az olaj, és 
nem is tudják miből utánatölteni, mert 
nincs náluk több olaj. Így a lámpásuk 
nem tud égni, nem tudnak eleget tenni 
a feladatuknak, hogy fénytől övezve ve-
zessék be a vőlegényt a menyasszony 
házába. Túl hosszú volt a várakozás, és 
nem számoltak semmilyen bonyodalom-
mal. Csak a szükséges minimális meny-
nyiségű olajat vitték magukkal. Többet 
nem. Rémülten keresik a megoldást. 
Próbálnak szánalmat kelteni és kérni 
azoktól, akik vittek magukkal tartalé-
kot. Csakhogy az a tartalék két ember 
számára kevés. És az öt balga szűznek 
a legfontosabb pillanatban nem a vőle-
gény érkezésével kell törődnie, hanem 
azzal, hogy valahonnan olajat szerezze-
nek a lámpásába. Az előkészületük nem 
volt teljes. És amikor eljön a vőlegény, 
még mindig a szervezéssel kell törőd-
niük, és így megfosztják magukat az 
esküvő örömétől. Miután sikerül olajat 
szerezniük a lámpásukba, visszamennek 
az esküvő helyszínére, de az ajtókat már 
zárva találják. Kopognak, bebocsátást 
kérnek, de akik nem a vőlegénnyel men-
nek be az esküvőre, azok máshogy már 
nem tudnak bejutni.

Hadd vonjak most párhuzamot a mi 
készülődésünkkel a szombati koncert-
re. Egy koncertet megszervezni mind 
a meghívott vendégek, mind pedig a 
vendéglátók számára egy gyönyörű, na-
gyon izgalmas és ezzel együtt nagyon 
nagy feladat. Azt hiszem, hogy az a leg-
alapvetőbb és legfontosabb dolog, hogy 
a készülődést mindkét fél maximálisan 
komolyan vegye és így álljon hozzá. 
Kedves vendégeinknek, a debreceni 
Kántusnak gyakorlással kellett felké-
szülnie a koncertre, úgy kellett igazítani 
dolgait, hogy ezen a hétvégén el tudja-
nak jönni hozzánk Prágába, meg kellett 
szervezniük az utukat. Ránk az a feladat 
várt, hogy vendégeink itt-tartózkodását 
a tőlünk telhető maximális módon előre 
bebiztosítsuk. Aki szervezett már életé-
ben, az tudja hogy számtalan dolgot kell 
szervezés közben észben tartani. Néha 
az az érzésünk, hogy egy kicsit úgy va-
gyunk, mint a festőművészek a kezük 
alól kibontakozó festménnyel: nem tud-
juk befejezni, csak abbahagyni. Amit 
elterveztünk és magunk elé célul kitűz-
tünk, azt igyekeztünk időben elvégezni. 
De nem várt dolgok mindig adódhatnak, 
és nekünk képeseknek kell lennünk arra, 
hogy azokat meg is oldjuk. Ha nem szer-
vezzük meg időben a megszervezhető 
dolgokat, nem tudunk örülni egymásnak 
teljes mértékben, mert a gondolataink 
egy része még azon jár, hogy ezt vagy 
azt el kell még intéznünk. 
Ahogy nekünk fontos volt az, hogy ké-
szen várjuk a vendégeket, a szüzek szá-
mára, az egyház tagjai számára szintén 
fontos, hogy készen várják a vőlegényt, 
Jézus Krisztust. Oda kell majd állnunk 
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elé és nem mindegy, hogyan. Pál a 
Korinthusbeliekhez írott 2. levelében 
azt írja, hogy  a Krisztusnak eljegyzet-
tek tiszta szűzként kell hogy majd oda-
álljanak Krisztus, a Vőlegény elé (2Kor 
11,2). Az a görög kifejezés, amit csehül 
nyoszolyólánynak fordítottak, magyarul 
pedig szűznek, azt jelenti, hogy olyan 
valakik, –férfiak és nők vegyesen –, akik 
elkészítették az életüket valaki nagyon 
fontos számára, felékesítették magukat 
a vőlegény fogadására. A hívők már 
most Krisztus jegyesei, de a menyegző 
az utolsó napra van fenntartva, amikor 
a Bárány menyasszonya magát teljesen 
elkészíti. 
Miből áll ez az előkészület? Mitől függ 
az, hogy az egyiknek a döntő pillanatban 
van-e elég olaja a mécsesében, a másik-
nak pedig nincs? A választ már abból 
lehet sejteni, hogy az Ige a tíz szüzet két 
csoportra osztja, az okosok és a balgák 
csoportjára. Mind a két csoport ugyan-
azt csinálja. És öten mégis okosak, öten 
pedig balgák. Együtt mennek ki a vőle-
gény fogadására, és itt még mindegyi-
kük lámpása ég. Hogyha a vőlegény 
ebben a pillanatban jönne, akkor mind-
annyian bemehetnének az esküvőre. És 
itt jönnek a meglepetések. Először az, 
hogy nem jön a vőlegény. Aztán pedig 
az, hogy megérkezik. Csak itt, a vőle-
gény megérkezésénél derül ki a balgák 
balgasága. Balgaságuk a hozzáállásuk-
ban van. A mécsesük elemésztette a ben-
ne levő olajat, és nem tudnak mit tölteni 
a lámpásba, hogy az újra világítson. Ez 
egy olyan pillanat, amikor senki másra 
nem számíthatnak. Itt mindenkinek ma-
gáról kell gondoskodnia. A sorsukat az 

dönti el, hogy a döntő pillanatban nem 
volt világosságuk, nem tudtak fényleni. 
A Világosság pedig, mint János evan-
géliumának elejéről tudjuk, nem veszi 
be a sötétséget, mert az idegen számá-
ra. Akikben Krisztus világossága lakik, 
csak azok nyernek bebocsátást a Bárány 
menyegzőjére. 
Most még mindannyian várjuk a Vőle-
gényt. Most még van idő teljesen fel-
készülni a fogadására. Amikor azonban 
itt a vőlegény, már késő olajról gondos-
kodni. Most még szabad azt kérni Isten-
től, hogy „Taníts minket úgy számlálni 
napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” 
(Zsolt 90,12). Ez az Istentől nyert böl-
csesség az, ami segít, hogy ne csak 
látszatra készüljünk a menyegzőre. Ez 
segít megtölteni a korsónkat. Ez segít 
megtölteni a mi üres kezünket. Ez segít 
meglátni, hogy csak a Krisztus vérén 
szerzett kegyelemben bízhatunk. És ha 
ez a kegyelem már a miénk, akkor ez 
a bölcsesség segít megbecsülni azokat 
a pillanatokat és lehetőségeket, amikor 
a krisztusi világosság mások számára 
is nyilvánvalóvá lehet. Hogy mint Pál 
apostol írja: feddhetetlenek és romlatla-
nok legyünk, Isten hibátlan gyermekei 
az elfordult és elfajult nemzedékben, 
akik között ragyogunk mint csillagok 
a világban, ha az élet igéjére figyelünk 
(Fil 2, 15-16a).
  Ámen

(Elhangzott 2008. november 16-án)
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Gyülekezetünk 
  vendége volt...

A Debreceni Református Kollégium 
Kántusa

„Milyen jó Istenünkről énekelni, mi-
lyen gyönyörű a szép dicséret!” (Zsolt 
147,1b) Ez az Ige volt a vezérfonala a 
debreceni Kántus látogatásának Prá-
gában. November harmadik hétvégéjén 
nemcsak nagyon emlékezetes koncert-
élményben lehetett részünk, hanem a 
gyönyörű istendicséret által a Kántus 
bizonyságot tett egy olyan országban, 
melynek lakosai Európában a legna-
gyobb számban vallják magukat ateis-
tának. Zenéjével a kórus megteremtette 
azt a csodát, amikor az ember ki tud 
szakadni a jelen gondjaiból, és a lelke 
szabaddá válik más gondolatok befoga-
dására. 
A Berkesi Sándor Tanár úr vezette 
debreceni Kán-
tus kamarakó-
rusa november 
16-án, pénteken 
este egy hosszú 
buszút megtétele 
után érkezett Prá-
gába, így a lehető 
legrövidebb időn 
belül igyekeztünk 
biztosítani, hogy 
vendégeink pi-
henni tudjanak. 
Külön öröm volt a 
számunkra, hogy a 
16 kórustagot, va-
lamint a Tanár urat 

és kedves feleségét gyülekezetünk tag-
jai szállásolhatták el, és így alkalmunk 
volt beszélgetni vendégeinkkel, tanulni 
egymástól, egymásról. 
A szombat egy belvárosi sétával kezdő-
dött. A levegőzés után közös kóruspró-
bára került sor a Protestáns teológiai fa-
kultás kápolnájában. Itt először a Tanár 
úr tanácsait meghallgatva közösen el-
döntöttük, melyek legyenek azok a dara/
bok, amelyeket a prágai Mille Do(re)Mi 
kórus a Kántussal együtt énekelhet el a 
koncerten, ezeket elpróbáltuk, majd a 
Kántus próbáját hallgathatták végig a 
Mille Do(re)Mi tagjai. Ámulattal néztük, 
ahogy a Tanár úr a kórussal dolgozik és 
hallgattuk végig, hogy milyen gyönyö-
rűen szól a kórus. Ebéd után a koncert 
helyszínére, a Csehtestvér egyház Prá-
ga 1, Klimentská utcai templomába si-
ettünk, ahol először a Kántus orgonis-
ta-korrepetitora Virágh András Gábor 
próbálta ki a templom három manuálos,  
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huszonhét regiszteres mechanikus kon-
certorgonáját, egy órával később pedig 
megérkeztek az énekesek. Prága egyik 
legősibb templomában, a 11. századból 
származó Szt. Kelemen templomban 
elsőként Husz János éneke hangzott el 
először magyar, majd eredeti cseh szö-
veggel. A Kántus további programja 
magyar és külföldi szerzők egyházi mű-
veiből állt, többek között Ádám Jenő, 
Saint-Saens, Mozart, Gárdonyi Zoltán, 
Berkesi Tanár úr műveit hallhattuk. A 
koncerten nem csak énekszó hangzott 
el, hanem orgonazene is: Virágh And-
rás Gábor Dietrich Buxtehude g-moll 
praeludiumát adta elő, majd pedig egy 
virtuóz improvizációt Husz János éne-
kére. A koncerten Isten Igéje is elhang-
zott. A rövid kétnyelvű áhítatot a prágai 
magyar református gyülekezet segédlel-
késze, Bodnár Noémi tartotta a Mt 8,28-
34 alapján.  
Vasárnap a Kántus az istentiszteleten 
szolgált. A gyülekezet tagjait nagyon 
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Koncert előtti 
próba a Cseh-
testvérek Egyház 
Klimentská utcai 
templomában

megérintette az 
ének. Nehéz volt 
utána megszólal-
ni, hiszen szóban 
s e m m i k é p p e n 
sem lehet szebben 
vagy érhetőbben 
elmondani azt az 
üzenetet, amellyel 

Isten a világ felé fordult Fiában.
A hétfő már az utazás jegyében telt. Ven-
dégeink kérésére útba ejtettük még a ma-
gyar lelkipásztorok sírjait a közeli Libiš 
helységben. Mint az köztudott, az ellen-
reformáció évtizedei alatt Csehország-
ban a protestánsok választás elé lettek 
állítva, hogy vagy rekatolizálnak, vagy 
a száműzetést vállalják. Sokan elmen-
tek, akik pedig maradtak, a legtöbben 
csak színleg váltottak vallást. Amikor 
1781-ben II. József császár kiadta a Tü-
relmi rendeletet, és abban engedélyezte 
a lutheránus és az kálvinista vallást, a 
magukat immár nyíltan protestánsnak 
valló cseheknek nem voltak lelkipászto-
raik. A Magyarországon száműzetésben 
élő csehek jártak közben az érdekükben. 
A legtöbb lelkészt a sárospataki teológia 
adta. Köztük a leghíresebb Végh János, 
aki negyedmagával Libišben van elte-
metve. A magyar lelkészek csehorszá-
gi szolgálatáról, nyelvi és más adódó 
nehézségeiről, valamint e négy szolgá-
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lattevő földi ma-
radványának átho-
zataláról a nebuželi 
temetőből Palágyi 
István György, a 
prágai református 
gyülekezet pres-
bitere beszélt a 
vendégeknek. Ez-
után a Kántus és 
a prágai gyüleke-
zet tagjai koszorút 
helyeztek el Végh 
János, felesége Ju-
dit, Tardy Mózes 
és Molnár Eduárd 
lelkipásztorok sírjá-
nál, majd énekszóval tisztelegtek az em-
lékük előtt. Így jött el a búcsú pillanata. 
Az utolsó ének gyülekezetünk tagjainak 
szólt: „És míg újra látjuk egymást, szent 
kezében őrizzen meg Ő,  Meglásd,  újra 

látjuk egymást, szent kezében őrizzen 
meg Ő”. Várjuk a viszontlátást, és so-
káig fog élni az emlékezetünkben és a 
szívünkben a Kántus látogatása. 

-N-

Közös megemlékezés a Libiš-i templomban

A kórustalálkozó szervezői ezúton 
mondanak hálás köszönetet mindazoknak, 
akik idejüket, erejüket és pénztárcájukat 

nem kímélve támogatták azt a nagy vállal-
kozást, hogy november harmadik hétvégé-
jén gyülekezetünk vendégül lássa a méltán 

híres debreceni Kántust.

Köszönjük!
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A gyülekezet életéből

Nt. Fazekas Lászlóval, a Szlovákiai 
Református Keresztyén Egyház leen-
dő püspökével és Nt. Géresi Róbert 
leendő püspökhelyettessel (Bodnár 
Noémi felügyelő lelkészével) találko-
zott presbitériumunk néhány tagja.

Nt. Fazekas László és Nt. Géresi Róbert 
a ČCE 90. évfordulójának alkalmából 
rendezett ünnepi konferencia kapcsán 
tartózkodott Prágában. Így sikerült ve-
lük röviden beszélgetnie szombat dél-
után gyülekezetünk segédlelkészének és 
presbitériumának.
A beszélgetés kezdetén Bodnár Noémi 
röviden összefoglalta  a júniusban ké-
szült gyülekezeti felmérés eredménye-
it, beszámolt a gyülekezet közelebbi és 
távolabbi terveiről (gyermekmegőrzés, 
vasárnapi iskola, missziós énekkar). 
Nt. Fazekas László ezt követően tudatta, 
hogy gyülekezetünkről az utóbbi időben 
egyre többet lehet hallani  – egyértelmű 
pozitívumként lehet elismerni, hogy 
otthon is és Csehországban is egyre 
többen tudnak gyülekezetünk létezé-
séről, sikerült magunkat láthatóvá ten-
nünk. Tudatta továbbá, hogy a SzRKE 
számára fontos gyülekezetünk és min-
dent meg fog tenni azért, hogy anyagi-
lag biztosítsa gyülekezetünket. 
A gyülekezet anyagi hátterével kapcso-
latban a püspök úr érdeklődött cseh-
országi lelkészi fizetések és a prágai 
református lelkész lakhatása felől és 
felmerült benne az ötlet, hogy megkér-
dezze az európaszerte több missziós 
tevékenységet is támogató Kóreai pro-

testáns egyházat, nem támogatná-e 
gyülekezetünket. Ennek kapcsán jegy-
zendő meg, hogy Szlovákiában (pl. Ko-
máromban is) van Kóreai Református 
gyülekezet, amely jó kapcsolatokat ápol 
a SzRKE-al.
A leendő egyházfő a prágai gyülekezet 
számára egyértelmű célként tűzte ki 
azt, hogy az a saját lábára álljon, fenn 
tudja magát tartani. Ötletként említet-
te egyházi konferenciák szervezését, 
amelyhez gyülekeztünk a nevét és hely-
ismeretét, kapcsolatait adhatná. Ezzel 
kapcsolatban megkérdezte Bodnár Noé-
mi segédlelkésztől, mik a hosszútávúbb 
tervei, szeretne-e, tudna-e a gyülekezet-
ben maradni. Bodnár Noémi maradását 
a gyülekezet akaratától tette függővé.
A beszélgetés során ismét felmerült a 
gyülekezet számára lehetséges három út: 
1. SzRKe-hez tartozunk, 2. a Csehtest-
vérek Egyházhoz tartozunk azzal, hogy 
a saját gyülekezet mellett a gyülekezet 
lelkészének valószínűleg cseh gyüle-
kezetet is kell vállalnia, 3. fáradtságos 
munkával (állandó lakhellyel rendelke-
ző egyháztagok kimutatása) a Reformá-
tus Egyházat bejegyzik Csehországban. 
A presbitérium jelenlevő tagjai közöl-
ték, hogy a gyülekezet jövőjét egyér-
telműen a SzRKE-hoz kötnék, ahogy 
ezt a gyülekezet nagy része is szeretné.
Tekintettel arra, hogy idő kell ahhoz, 
hogy az új vezetés tájékozódjon, Nt. 
Fazekas László gyülekeztünk türelmét 
kérte és felvetette, hogy a gyülekezet a 
különböző pályázások céljából Egyete-
mes Egyházunk statisztikai számjelét 
(IČO) használhatná.

-presb-
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentiszteletek: 
Vasárnaponként 16.00-tól a gyülekezet 
Klimentská utcai gyülekezeti termében 
(Klimentská 18, Prága 1) vagy az „U 
Klimenta” templomban.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően, 
kb. 17.00-tól. 
Énekkari próbák: Szerda esténként 
18.00-tól, a Teológia (Černá 9, Prága 1), 
kápolnájában, vagy egyéb megegyezés 
szerinti helyen.          (korus@refnet.cz)

Egyházunk életéből
– A Csehtestvér Egyház 
(Českobratská cirkev 
evangelická) november 
21-23. között ünnep-
li fennállásának 90. 
évfordulóját. Az ün-

nepségre meghívott hazai és külföldi 
előadók a Biblia jelenlegi szerepéről, 
a bibliai Igék lehetséges aktualizálási 
módjairól és a cseh keresztyének iden-
titásáról gondolkodtak el közösen. A 
rendezvényen egyházunk több képvi-
selője is részt vesz.
– Egyházunk Zsinata november 28-29-
én tart zsinati ülést. Ez az esemény kü-
lönösen fontos gyülekezetünk számára, 
hiszen itt kell hogy döntés szülessen 
a „missziós gyülekezet” fogalomról. 
Hordozzuk imában gyülekezetünket!

Programajánló

– A PMKK és a Mladá fronta 
kiadó szeretettel hív minden-
kit a 2008. november 26-
án, szerdán, 19.00 órakor kezdődő, 
Krasznahorkai László estre. K.L. ko-
runk egyik legegyénibb magyar írója. 
A találkozóra „Északról hegy, Délről 
tó, Nyugatról utak, Keletről folyó” c. 
regénye cseh fordításának megjelenése 
alkalmából kerül sor.

– November 28-29 között, városunkban 
kerül sor a 18. Nemzetközi Ádventi- és 
Karácsonyi Kórusfesztiválra, amely 
keretén belül több magyarországi és fel-
vidéki kórus is fellép – többek között a 
Tahi Kórustáborban részben megismert 
Come Prima (Gyöngyös) világi kórus 
és a Tömöl Gabriella által vezényelt 
ipolysági Musica Aurea Énekegyüt-
tes. A fesztivál színhelye: Národní 
dům na Smíchově, Náměstí 14. října 
16, Prága 5.

Köszönet
Az Üzenet szerkesztősége ezúton kö-
szöni Lebduška Irénke néninek a lap-
nak eljuttatott anyagi támogatását. 
                     Köszönjük!

A hét jelszava
„Zavard össze a világot: 
MOSOLYOGJ HÉTFŐN!” 


