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Ezek az Úr meghatározott ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek, mint a szent ösz-
szegyülekezés alkalmait. Mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak: égőáldozatot, étel-
áldozatot, véresáldozatot és italáldozatot, mindegyik napon annak rendje szerint.
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Kedves Testvérek! 

Amikor elolvastam a mai igét, egy kü-
lönös betegség jutott az eszembe, sokan 
talán nem is hallottak róla, ami nem is 
csoda, hiszen meglehetősen ritka: ennek 
a betegségnek a neve a hipermnézia. Lé-
nyege pedig, hogy a beteg képtelen fe-
lejteni. Első ránézésre azt mondanánk, 
de jó az ilyennek, pedig van ennek a 
kórnak egy olyan nagyon kellemetlen 
mellékhatása is, hogy képtelen a beteg 
elvont fogalmakban gondolkodni. Pél-

dául, ha azt mondjuk neki kutya, ő fel 
fogja pontosan sorolni az összes kutyát, 
amivel az úton találkozott, de képtelen 
a kutyára, mint fogalomra, általános do-
logra gondolni. Egy kicsit így vagyunk 
az ünnepekkel mi is, és nem csak mi, de 
sokszor maga az egész egyház is. Fel 
tudjuk őket sorolni, az egyes ünnepeket 
betűre pontosan meg tudjuk határozni, 
mi több ezt már a gyerekek is elég ko-
rán megtanulják, de hogy mi is maga az 
ünnep, egy ünnepnapot mi különböztet 
meg a hétköznaptól, azzal már nagyobb 
bajban vagyunk, sőt szerintem egyre na-

gyobb bajban, hiszen ma már egy-egy 
ünnepnap alkalmával egyre többen dol-
goznak (folyamatos munkarend), egyre 
inkább hozzájuthatunk mindenhez, ami-
hez amúgy is hozzájuthatunk. De a gond 
éppen abban van, hogy adósak mara-
dunk a definicióval, a meghatározással, 
hogy mi is az ünnep. Hogy őszinte le-
gyek, amikor készültem, nekem is kel-
lett venni egy nagy levegőt, és még egy-
szer magamban végiggondolni, hogy 
most egy minél alaposabb meghatáro-
zást  adhassak. Aztán rá kellett jönnöm, 

hogy ez nem is ennyire egyszerű. Több 
rétege van, több egymástól elkülöníthe-
tő, de mégis összetartozó aspektusa van 
az ünnep fogalmának. Az pedig külön 
jó, hogy ez az ige minden ünneptől vi-
szonylag távol került elénk, és így nem 
csak azzal egy ünneppel kapcsolatban 
beszélünk a témáról.
Az első réteg a mindennapok. Maga az 
Ige arról beszél, hogy ki kell hirdetni az 
ünnepnapokat, én mégis itt kezdeném, 
ennél a rétegnél. Mitől is lehet egy hét-
köznapból ünnepnap? Nem egy rende-
lettől, amitől a következő évtől az adott 
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nap piros betűvel jelenik meg. Attól le-
het ünnepnappá egy egyszerű nap, hogy 
észreveszem benne Isten gondviselését. 
Észreveszem benne, hogy milyen apró 
örömökkel ajándékozott meg aznap. 
Lehet, hogy nem is olyan egyszerűen 
észrevehető, hiszen Isten természeté-
nek egyik jellegzetessége, hogy sokszor 
diszkréten, mégis hatékonyan működik. 
De ad az Ő gyermekeinek minden nap 
valami apró örömöt, melytől ünnepnap-
pá válhat számunkra a „szürke hétköz-
nap”. Hogy ez mi lehet, abba nem is ér-
demes belemenni, mert annyiféle lehet. 
De ennek is tudni kell örülni, mert Isten 
adja. És ahogyan a Sátán tudja, mivel 
tud minket igazán megkísérteni, úgy Is-
ten azt tudja, mivel is tud nekünk igazán 
nagy örömet szerezni. Csak a szívnek 
nem szabad restnek lenni ezt észrevenni, 
a szívnek kell nyitottnak lennie és nem 
fásultnak, a szívnek kell tudni észreven-
ni az ilyen üzenetet, mert Istentől jön.
A második réteg a heti ünnep. Talán 
ez kezd a legjobban kikopni a gyakor-
latból. Az Ószövetségben a szombat 
megtartására nagyon komoly szabályok 
voltak, és a vallásos zsidók mind a mai 
napig tartják is ezeket, semmit nem en-
gedve ennek komolyságából, sőt néha 
már az embertelenségig fokozva ennek 
a törvénynek a betartását, lásd az Új-
szövetség idevonatkozó részeit. Aztán 
az Újszövetség ünnepe, mely a keresz-
tyén egyházban felváltotta a szombatot 
nagyon sokáig ugyanilyen nagy tiszte-
letnek örvendett. El kell olvasni István 
király törvényeit, és képet kapunk arról, 
hogy még az államhatalom is mennyi-
re komolyan vette ennek a kérdésnek 

a rendezését, és nem ismert tréfát sem 
Magyarországon, sem más európai ál-
lamokban. Az, hogy a magyar nyelv-
ben vasárnapnak hívják ezt a napot, az 
egyértelműen török hatás. De nem is ez 
a lényeg: a lényeg, hogy hogyan viszo-
nyulok ehhez a naphoz.
Az, hogy ez a nap elvesztette minden 
lelki funkcióját, egyértelműen a husza-
dik század terméke. A század elején, sőt 
még a közepén is voltak olyan európai 
államok, ahol vasárnap még a vonatok 
sem közlekedtek. Innen érkeztünk meg 
a század végére, a 21. század elejére 
oda, hogy újra meg kell határozni a heti 
pihenőnapot, és síkra kell szállni annak 
szükségessége mellett. Vállalhatunk 
még plusz munkát, vagy próbálhatjuk 
magunkat utolérni, esetleg a házon, la-
káson, hétvégi telken csinálni valami 
hasznosat. Legyünk őszinték és mente-
sek a képmutatástól, nem egy pihenő-
napunk végezte már így. De általános-
ságban mégis szükség van, lenne erre a 
napra. Mindenkinek szüksége van (len-
ne) erre a napra, és nem csak azért, hogy 
testileg kipihenje magát, hanem azért 
is, hogy lelkileg feltöltődjék. A lélek 
sokszor egész héten ott áll a sor végén, 
várja, hogy a végén majd ő is kapjon 
valamit, amire sokszor nem kerül sor, 
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mert arra már arra nincs erő. Ennek az 
eredménye gyakran a „kiégés” néven 
emlegetett tünetegyüttes. És a léleknek 
többre is szüksége lenne: Isten Igéjére, 
a közösségre, azokra az áldásokra, ame-
lyeket ezekből a forrásokból lehet(ne) 
beszerezni. De nem csak a hétköznap-
okon hiányzik ez, de a hétvégén is. Leg-
alább részben arra kellene ezt a napot és 
időt felhasználni, hogy a kiéhezett lélek 
is kapjon valami táplálékot. Ne várjunk 
tőle semmi komolyat, ha nem tápláljuk.
Vannak természetesen a piros betűs ün-
nepek. Ezekből két fajta is van. Vannak 
az egyháziak és vannak a világiak. Az 
egyháziakról is érdemes általánosság-
ban néhány szót ejteni. Néhánynak, fő-
leg a karácsonynak ma is komoly kül-
sősége van. De ez sokszor tényleg csak 
külsőség. Az áldozócsütörtök, ami le-
gyünk őszinték, tényleg nem egy köny-
nyen érthető ünnep, ott tart, hogy Né-
metországban már átkeresztelték apák 
napjává. Nem mintha az édesapák nem 
érdemelnének meg egy napot a naptár-
ban, de jól mutatja az egyházi ünnepek 
szekularizálódását. A karácsonyról so-
kan már csak úgy emlékeznek meg, mint 
a „szeretet ünnepéről”. Jézusról már 
gyakran csak lábjegyzetben van szó. A 
húsvét egy kicsit jobban tartja magát, 
de ott is vastagon rakódott rá a pogány 
hiedelemvilág, a világi szokások káros 
rétege. A mai keresztyénneknek éppen 
ezeken a frontokon vannak komoly le-
hetőségei: bizonyságot tenni, hogy ne-
kem, személyesen nekem mit is jelent 
az a konkrét ünnep.
Vannak az állami ünnepek, és az ezek-
hez való viszonyról is érdemes szólni 

az ünnep összefüggésében. Az állami 
ünnepek a legritkább esetben esnek 
egybe az egyházi ünnepekkel. Ilyenkor 
történelmi eseményekről emlékezünk. 
Sokszor van is miről, és hálát is kell 
adni ilyenkor Istennek, hogy ilyen vagy 
olyan helyzetben megőrizte népünket. 
Adott vezetőket, alkalmakat, amikor 
népünk előre léphetett. Itt, Csehország-
ban, ez különlegesen is érzékeny kérdés. 
Egyrészt a klasszikus magyar ünnepek, 
részben a cseh ünnepek egy része na-
gyon is aktuális és komoly üzenetet 
hordoz ma is. Ezekről ma sem szabad 
megfeledkezni, és nem érdemes őket a 
történelemkönyvek lapjaira száműzni.
És végül, de nem utolsó sorban itt van-
nak a személyes ünnepek. Névnap, 
születésnap, évfordulók. A névnap az 
egyszerűbb. De a legtöbb név esetén el 
lehet azon gondolkodni, hogy Istennek 
nincs-e terve, vagy éppen üzenete az-
zal, hogy én éppen azt a nevet kaptam? 
Éppen nem akar-e azzal figyelmeztetni 
valamire? A születésnap még ettől is 
komolyabb. Amikor fogadom barátok-
tól, kollégáktól, ismerősöktől a gratu-
lációkat, gondolok-e arra, hogy Isten 
megint egy éven keresztül megtartott, 
megóvott?
A mai prédikációban igyekeztem végig-
venni az ünnepeket, talán ki is maradt 
egy-kettő. De mégis meg lehet állapíta-
ni, hogy ezek nekünk igazán fontosak. 
Áldassék Isten szent neve, amiért eny-
nyiféle ünneppel színesíti életünket.

                                               Ámen!

(Elhangzott 2011. január 30-án.)
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Házasság hete

Házasságban élni jó. Az elkötelező-
dés, és „egyik felünk másik számára 
történő átadása” nagy boldogság for-
rása lehet.
A Házasság Hete és a Házasság Vi-
lágnapja rendezvénysorozatot már 
több éve megrendezi számos civil 
szervezet és egyház. Ennek kereté-
ben 2011. február 11. és 20. között 
(Magyarországszerte - a szerk. megj.) 
kb. 20 helyszínen közel 50 rendezvény 
hívja fel a figyelmet a házasság és a 
család fontosságára.

Angliából indult el az a kezdeménye-
zés, mely Valentin-nap környékén min-
den évben egy hétig a házasság fontos-
ságára irányítja az emberek figyelmét. 
Magyarországon a programot a Magyar 
Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa honosította meg 2008-ban. A 
megvalósításhoz egy szervezőbizottság 
állt össze. Látásunk szerint a házasság 
Isten csodálatos ajándéka és gondosko-
dása az ember számára.
A házasságban a felek megtapasztalhat-
ják a feltétel nélküli szeretet, a hűség 
és az őszinte megbocsátás értékét egy 
nekik rendelt, de nem tökéletes társon 

keresztül. A házasságban egy férfi és 
egy nő saját elhatározásából elkötelezi 
magát, hogy egymás bátorítására, se-
gítésére és védelmére törekszik egész 
életében. Ilyen módon a házasság fe-
lelősségteljes, biztonságos és meghitt 
közösséget jelent számukra, és áldásul 
szolgál életük minden más területén is.
A házasság hete olyan széles körű ösz-
szefogásra törekszik, mely gyakorlati 
példamutatással, tudományos kutatá-
sok eredményeivel, bibliai és erkölcsi 
érvekkel támasztja alá a házasság örök-
kévaló értékét. Bátorít minden olyan 
helyi kezdeményezést, amely hidat épít 
az adott közösség környezetében élő há-
zaspárok és családok felé, amely segíti 
életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél 
a házasság mindennapi valóságáról, 
örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik 
bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a 
házasokat és házasulandókat, valamint 

a teljes helyreállás reményét ébren tar-
tani azokban, akiknek a kapcsolata vál-
ságban van, illetve valamilyen ok miatt 
megszakadt.

„Magyarországon a kutatások alap-
ján a rendkívül rossz népesedési mu-
tatók ellenére a társadalom igencsak 
családbarát, az emberek többsége azt 
tekinti boldog embernek, akinek csa-
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ládja, házastársa és gyermeke van, 
szemben a nyugati társadalmakkal, 
ahol azt tekintik inkább boldognak, 
aki szakmájában sikeres, anyagi jó-
létben él és sokat utazik. A felmérések 
szerint a fiatal párok pont eggyel több 
gyermeket szeretnének, mint ameny-
nyi megszületik, szintén azt mutatják 
a kutatások, hogy az emberek többsé-
ge itthon házasságban szeretne élni.
Mindezek azt mutatják, hogy a házas-
ság és a család alapvető fontosságú a
társadalom intézménye szempontjá-
ból. A házasságban élők a vizsgálatok 
szerint nemcsak kiegyensúlyottabbak, 
hanem tovább élnek, védettebbek a 
külső hatásokkal szemben. A közvéle-
mény számára ezért tudatosítani kell, 

hogy a házasság vállalása az egyének 
boldogulásában is előnyös.
A társadalom fentebb részletezett hoz-
záállása egy olyan lehetőség, amelyre
építhet egy okos családpolitika, sőt 
napjainkban a demográfiai trendek 
megfordítása sem lehetetlen.
Ugyanakkor a házassággondozás pre-
ventív gyermekvédelem is. Egészséges 
személyiségfejlődés leginkább a szere-
tet légkörében felnövő családtagoknál 
várható.
A család légköre leginkább a házas-
pár kapcsolatának függvénye.

Bp., 2011. január 20.
A Házasság hete 2011 szerv. bizottsága

forrás: Internet

„Nem jó az embernek egyedül lenni, 
alkotok hozzáillő segítőtársat.”

1Móz 2:18

További információk 
a házasság hete programsorozatról 

magyarországi, nemzetközi 
és csehországi vontakozásban: 

www.hazassaghete.hu
www.marriage-weekinternational.com

www.tydenmanzelstvi.cz



Gyülekezetünk
életéből

– Felhívjuk a következő 
bibliaóra (február 13. – 
lásd a bal hasábot) iránt 
érdeklődők figyelmét, hogy az alkalom 
vetítéssel egybekötött lesz, a tiszalöki 
börtönkápolna szentelésének szer-
tartásáról (az elítéltek közreműködé-
sével), illetve a börtönkápolna képei-
ről (ismert bibliai történetek egy kicsit 
másként) készült videókat vetítjük le. 
– Az Üzenet egyik szerkesztőjének, 
Leczó Annamáriának köszönhetően el-
készült a „Jeles napok” 2011-es naptá-
ra. Erre a naptárra már rég „fájt a foga” 
a szerkesztőségnek, mivel az jelentősen 
egyszerűsíti és rendszerezi a szerkesz-
tési munkát. A naptár a legutóbbi szer-
kesztői gyűlés egyik „terméke”.

Programajánló

– A Cseh- És Morvaorszá-
gi  Magyarok Szövetsége 
(CsMMSz) szeretettel meg-
hívja Önt a 20. Prágai Ma-
gyar Bálba, amelyet 2011. február 
19-én, szombaton 20.00 órától rendez a 
RADIOPALÁC reprezentációs helyi-
ségeiben (Vinohradská 40, Prága 2). A 
bál fővédnöke Dr. Szőke László, a Ma-
gyar Köztársaság csehországi rendkívü-
li és meghatalmazott nagykövete.

Üzenet – A Prágai Református Missziós 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) BAWACZPP

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezetei terem.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ugyanebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra 
február 13-án lesz, a téma: „...bör-
tönben voltam, és eljöttetek hozzám” 
(Mt. 25,36b) 
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: szerdánként 18.30-
tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebb-
ség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)
Pilzen, Teplice: A következő istentisz-
telet helyszíne és időpontja egyelőre is-
meretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz


