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„Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom!”
„Ám 5,21

Kedves Testvérek!

Az ünnepekről van ma szó. Amikor el-
olvastam a mai igét, az első dolog, amin 
elgondolkodtam, az a főnév ragozása 
volt. Tudniillik arról van szó, hogy a ti 
ünnepeitekről ír a próféta. Pedig a for-
mális logika alapján a mi ünnepeinkről 
kellene írni, még akkor is, ha Istentől 
kapott kijelentést, mert Isten volt az, aki 
elrendelte ezeket az alkalmakat, éppen 
azért, hogy ezek által is közelebb ke-
rülhessen az Ő népéhez. Ehhez képest a 
mai ige éppen arról szól, hogy Isten már 
nem képes elviselni ezeket az alkalma-

kat. Pedig el lehet mondani, hogy eze-
ken az ünnepeken betartották az áldozati 
törvényeket, és azok alapján a törvények 
alapján jártak el. Bármilyen látványosak 
is voltak ezek az ünnepek, csak külsősé-
gekben jelentek meg. Ahogy az emberek 
végeztek az áldozatok bemutatásával 
máris rohantak a Baál oltárokhoz, hogy 
ott is elvégezzék a kultikus tevékeny-
ségeket. Így el lehet mondani, hogy az 
ünneplésnek semmi lelki tartalma nem 
volt, főleg nem olyan, amivel Isten az 
ünnepeket meg akarta tölteni. Mivel a 
lelki tartalom eltűnt, ezek az ünnepek 
utálatosak lettek az Isten előtt. 

Meggyőződésem, hogy Isten rendelé-
se volt az is, hogy ma ez legyen az ige, 
hiszen lassan kezdődik az a nagyjából 
félév, amikor a legtöbb ünnep van, és 
ekkor van néhány nemzeti ünnepünk 
is. Érdemes elgondolkodni egy kicsit 
az ünnepekről – kicsit általánosabban, 
és mégis Isten közelében. Van egy kö-
zösség, amelyik elutasít mindenféle ün-
nepet, mondván az nincs benne a Bib-
liában. Igen, lehet, hogy tételesen nincs 
elrendelve egy ünnep sem a Bibliában, 
azonban ki az, aki igeellenesnek minő-
síthetné a megemlékezést, az ünneplést, 
amikor annak a megemlékezésnek té-

mája éppen Isten dicsőítése. 
Ha az ünnepeket csoportosítani akarjuk, 
akkor talán érdemes elkülönítenünk sze-
mélyes, nemzeti és egyházi alkalmakat. 
Ezek sokszor nem egyértelműen válnak 
el egymástól, de mégis érdemes valami-
lyen osztályozást alkalmazni.
Az egyéni ünnepek közül talán ki lehet 
emelni a névnapot és a születésnapot. 
Ezeket is lehet ünnepelni úgy, hogy az 
kedves legyen Isten előtt. A születésnap 
szinte magától értetődő, hiszen ekkor 
hálát lehet, sőt kell adni Istennek azért, 
hogy ismét átsegített egy éven, velem 
volt, vezetett, tanított. Nem azon kell 
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búslakodni, hogy megint öregebb let-
tem egy évvel, hanem annak kell örülni, 
hogy Isten közelében tölthettem ezt az 
esztendőt, és ezután is Vele lehetek. 
A névnap egy kicsit összetettebb kérdés. 
Ennek ellenére is azt mondom, hogy ér-
demes elgondolkodni egy kicsit azon a 
néven, melyet szüleinktől kaptunk. Sok 
esetben ebben a névben egy életprog-
ram is elrejtve lehet, gondoljunk csak a 
bibliai névadásokra, ahol a névben sok-
szor benne volt az a terv, melyet Isten az 
adott személlyel tervezett végrehajtani. 
Lehet ebből a névből útmutatást venni, 
mely világítótorony lehet a mi életünk-
ben. Ha így vizsgáljuk a névnap kérdé-
sét, máris biblikus ünneppé tehetjük. 
Nemsokára megemlékezünk két nem-
zeti ünnepről is. Október 6. és október 
23. Egy nemzeti gyásznap, és egy vér-
befojtott forradalom emléknapja követ-
kezik. Emberileg bánkódni kellene, hi-
szen mindkettő tragédia volt, kis híján 
a nemzet végét jelentette mindkettő. De 
amikor Aradon kivégezték nemzetünk 
nagyjait, és 1956-ban tankok elgázol-
ták a forradalmunkat, Isten látta azt, 
hogy ezekből a mélypontokból hogyan 
emelheti ki népünket. Ahogyan a tank 
nyomában egy-egy kis növény ismé-
telten makacsul kihajtott, a magyar né-
pet úgy emelte fel Isten a porból. Tehát 
bármennyire is furcsa, ezekben a tragé-
diákban már ott volt az új hajnal, az új 
felemelkedés ígérete. Ezzel a tudattal 
lehet a jövőbe tekinteni – bármennyire 
is bizonytalannak tűnik, de ez a jövő is 
Isten kezében van. Meg lehet, sőt meg 
kell látni Isten munkáját, megtartó ke-
gyelmét a történelemben. 

Ha az októberi ünnepekről szóltam, 
akkor nem lehet szó nélkül elmenni a 
reformáció emlékünnepe, október 31. 
mellett. Ez egy olyan ünnep, mely egy-
szerre lehet egyházi és nemzeti. Isten 
megújította az egyházat, de a nemze-
teknek is komoly megerősítést adott a 
nemzeti nyelvű Szentírással és a nemze-
ti nyelvű liturgiával. 
A legfontosabb a mai ige szempontjából 
az egyházi ünnepek kérdése. Az október 
31-vel már érintettem a kérdést, de ezen 
ünnepek mégis komolyabb kifejtést 
igényelnek. Ide lehet sorolni a halottak 
napját, melyet ugyan mi reformátusok 
nem ünneplünk, mégis nagyon sok re-
formátus család is kimegy családtagjaik 
sírjához, emlékezni. Lehet úgy emlé-
kezni eltávozott szeretteinkről, hogy 
hálát adunk azokért az évekért, melyet 
velük töltöttünk. 
Nem sokkal ezután már elkezdünk ké-
szülni a karácsonyra. Sokan csak a sze-
retet ünnepeként jellemzik ezt az ün-
nepet. Ez önmagában igaz is, de nem 
szabad elfeledkezni arról, hogy Isten 
volt az, aki először szeretett minket, és 
az Ő szeretete volt az, ami lehetővé tette 
ezt az ünnepet. Ha ez eszünkbe jut aján-
dékvásárlás, készülődés közben, akkor 
talán más lelkülettel fogunk készülni is,  
és teljesebb lesz számunkra az ünnep. 
Amit ma be tudtam mutatni, az persze 
csak az ünnepek egy kis szegmense, de 
talán mégis elég arra, hogy meglássuk, 
lehet ünnepelni Isten közelében is. Kér-
jük ezért Istent, hogy így készítsen min-
ket ezekre az alkalmakra. 
        Ámen!

(Elhangzott 2012. szeptember 23-án.) 
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Kedves Üzenet-olvasó,

mivel a gyülekezet két évvel ez-
előtt létrehozott levelezőlis-
tája (e-mail cím-gyűjteménye) 
gondozás hiányában időközben 
elavult, úgy döntöttük, belevá-
gunk egy új levelezőlista kiala-
kításába.

A cél az, hogy alulról építkezve, „add-tovább, ha tet-
szik” módon alakítsunk ki egy élő levelezőlistát. A 
további ok, hogy az Üzenet olvasói között is jócskán 
akadnak olyanok, akik nem tagjai a prágai gyüleke-
zetnek, de valamilyen módon kötődnek 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/csa-•	
lád...)

Amennyiben úgy érzed,  szeretnél tagja lenni  ennek  
a közösségnek, 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: október 7.
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

– Előzetes tervek szerint a 
SzRKE Zsinati Elnöksége október 21-
23 között Prágában fog tartózkodni és 
21-én, a vasárnapi az istentiszteletet 
követő presbiteri ülésen szeretne ta-
lálkozni a prágai gyülekezet tagjaival 
és presbitereivel.
– A május 30-án megrendezett Refor-
mátus Énekek XI. hangversenyen 
a gyülekezet által támogatott Mille 
Domi kórust annak öt tagja képvi-
selte. A rendezvényről időközben a 
világhálón is megjelentek képfel-
vételek. Sereg Krisztián és Tóth Mari-
anna képei a https://picasaweb.google.
com/102296091378279652799 címen 
tekinthetők meg.

Vasárnapi
Iskola

A hitoktató távolléte miatt a vasárna-
pi iskolai foglalkozás november 18-ig 
szünetelni fog. 
Szeretettel fehívjuk a kedves szülők, 
nagyszülők, keresztszülők figyelmét 
arra, hogy a foglalkozások eddigi tel-
jes anyaga megtalálható és letölthető 
a www.reformata.cz weboldal „Vasár-
napi iskola” menüpontja alatt.


