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„Mert az Isten országa közöttetek van!”
Lk 17,21

Kedves Testvéreim!
Hadd kérdezzem, hogy telt a hetetek? 
Szokásosan sűrűn, stresszel, kimerülve? 
Vagy volt benne olyan is, ami örömöt 
jelentett, amiért érdemes volt élni? Tud-
nánk felsorolni három olyan fontos ese-
ményt, vagy dolgot, amiért érdemes volt 
végigcsinálni az elmúlt hetet? És most 
kérdezzük meg az Úr Istent, hogy vajon 
Neki hogyan telt a hete: sűrű volt, elfog-
lalt volt, vagy netán unatkozott? Szerin-
tetek mi volt az a három dolog, ami Is-
tennek nagyon fontos volt a múlt héten? 
És a három dolog között ott vagy Te is? 

Hiszen úgy tudjuk, hogy mi nagyon fon-
tosak vagyunk Isten számára. Hiszen a 
mai istentiszteletre is mondhatjuk, hogy 
Ő hívott meg, azért vagyunk itt, mert 
fontosak vagyunk Neki, és talán fontos 
dolgot akar közölni ma is velünk.
A felolvasott bibliai példázat a királyi 
menyegzőről (Mt 22,1-14) is arról be-
szél, hogy meghívást kapnak az embe-
rek. Jézus azt mondja, hogy hasonló a 
mennyek országa egy esküvőhöz. Mi-
lyen jól hangzik ez. A mennyek országa 
olyan, mint amikor egy szerelmes pár 
szereti egymást, és vőlegény és meny-
asszony igent mond egymásnak. Milyen 
jó, hogy Jézus a mennyek országát nem 

egy temetéshez hasonlítja. Pedig sajnos 
sok ember úgy gondolja, hogy Isten-
ben hinni csak úgy komoran, a temető, 
vagy a templom falain belül lehet, ahol 
szinte temetési hangulat van, ahol vala-
mi régiről van szó, valami régi dolgot 
emlegetnek. Nem, nem temetés, hanem 
menyegző!
Viszont meglepően a példázat kissé be-
bonyolódik, és az idillikus képből egy 
probléma keletkezik. Sőt nem is egy, ha-
nem egy problémasorozat. Mintha nem 
is a Mennyországról lenne szó. Hiszen 
én úgy képzeltem el, hogy a Mennyor-

szágban már nem lesznek problémák. 
Ott már minden rendben lesz. Valami 
nem stimmel nekem ezzel a példázat-
tal. Hiszen furcsa módon a példázatból 
teljesen kimarad a menyasszony emlí-
tése, és a vőlegény sem jut igazából a 
színre. Kicsit mintha sántítana ez a pél-
dázat. Mintha nem is a mennyek orszá-
gáról szólna. Az eleje még igen, na de 
a folytatása és a vége?! És egyáltalán 
hogy lehet, hogy a mennyek országában 
valamiféle probléma adódna? Én nem 
úgy képzeltem el a mennyek országát. 
És erre azt olvassuk, hogy nem jönnek a 
meghívottak, akik pedig eljönnek, azok 
valamiféle idegenek, illetve egy ember 
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méltatlan ruhában jelenik meg az ün-
nepségen! A király pedig haragra lobban 
és kidobja őt.  Nem, ez a példázat kissé 
sántít!
Pedig Jézus csak tudja, hogy miről be-
szél. És azt is tudja, hogy miért beszél 
erről. Tudja, hogy embereknek mondja 
el, akik problémákkal küszködnek. Nem 
egy jánosi jelenések könyvébe illő láto-
mást mond el, nem a Bárány menyegző-
jének a képét festi le, hanem itt a földi 
helyzetbe helyezi azt bele, és azzal rá-
mutat arra, hogy milyenek vagyunk  mi. 
Hogy a lényeges dolgokat hajlamosak 
vagyunk felcserélni és inkább a lényeg-
telen dolgokat előtérbe helyezni, fon-
tosságot tulajdonítani neki. Rámutat, 
hogy mi hajlamosak vagyunk elvéteni a 
Mennyországot pl. a külsőségek miatt. 
Mintha a ruha lenne a legfontosabb do-
log a menyegzőn. Nem inkább az embe-
ri szív a fontos? Hogy szereti-e egymást 
a vőlegény és a mennyasszony?
Úgy gondolom, hogy a legnagyobb 
probléma ebben a példázatban az, hogy 
nem tudjuk felfogni, hogy miért volt 
olyan kegyetlen a király azzal a sze-
gény emberrel, aki talán koszos, tépett 
ruhában jelent meg. Hiszen ha egyszer 
szegény volt és nem volt más ruhája? 
Annak idején a királyi lakodalomba a 
király maga kínálta fel a vendégeknek 
az ünnepi ruhát. Mindenki választha-
tott magának ruhát, még mielőtt belé-
pett volna a díszterembe. Ez az ember 
viszont nem élt ezzel a lehetőséggel! 
Neki jó volt a saját koszos hétköznapi 
ruhája. De szerintem mégsem a ruha a 
probléma, hanem az, hogy ő egyedül 
van, talán nem volt senkije, aki taná-

csot adott volna neki, hogy ne tegye ezt. 
Nem jó az embernek egyedül lenni, ezt 
mi is tudjuk. Ha nincsen lelki támasza 
az embernek, ha nincsen közössége, ha 
kiközösítve érzi magát az ember,  akkor 
védtelen. Testvéreim, ne engedjük meg 
magunknak, hogy egyedül bolyong-
junk, hogy lelki közösség nélkül éljük 
életünket, mert az veszélyes! Az nem 
jó! Sajnos ennek az embernek nincs 
senkije. De még nagyobb baj az, hogy 
ő nem is ismeri azt, akinek a menyegző-
jére behozták! Ő nem ismeri a királyfit! 
Nem szól semmit, amikor a király kér-
dezi! Nem hozott semmilyen ajándékot 
az ifjú párnak. Nem a ruha a legnagyobb 
gond, hanem az üres szív! Pedig én meg 
vagyok róla győződve, hogy a királyfi 
nem engedné, hogy a barátját kidobják 
az ünnepségről. 
Ismered a király fiát? Készülsz-e Jézus 
Krisztus menyegzőjére? Szeretnél-e ott 
lenni? Szeretnél hozni valamit ajándék-
ba?
Mi most egy kórusként vagyunk itt Prá-
gában nálatok. Valakinek közülünk ta-
lán hiányzik ebből a példázatból a zene, 
a kórus, akik ünnepivé tennék a lakodal-
mat. Talán valakiben fölébredt a vágy, 
hogy szívesen énekelne egy mennyei 
kórusban. Mint kórus nem egy esküvőn 
énekletünk már, ami nagyon jó. Bárcsak 
minél több esküvőn énekelhetnénk, ha 
már Jézus egy esküvőhöz hasonlítja a 
mennyek országát!
És végül rájövök, hogy tulajdonképpen 
ebben a példázatban azért van annyi föl-
di probléma, mert a mennyek országa 
már itt van közöttünk, ahogy azt Jézus 
mondta. A mennyek országa nem oda-
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Október 12-14. közt a FIRESZ (Fia-
tal Reformátusok Szövetsége) Cantate 
Domino kórusa Prágában tartotta so-
ron következő kórushétvégéjét, melyre 
26-an gyűltek össze, mondhatjuk egész 
Szlovákia területéről. A csapat pénteken 
este érkezett meg, ki autóval, ki busszal 
tette meg az utat, de Isten segedelmével 
még pénteken mindenki Prágában volt. 
A szombati nap egy kiadós reggeli után 
városnézéssel telt. A cseh ebédet este a 
hazaiból összeállított „magyar vacsora” 
váltotta, majd egy rövid próbára is sor 
került. Vasárnap délelőtt az Evangélikus 
Teológiai Karon egy kiadós kóruspróbá-
ra került sor. Ezek után gyors (a fővárosi 
tempóhoz nem szokott kórustagok szá-
mára kissé kimerítő) ütemű séta követ-
kezett, melynek jutalma az elmaradha-
tatlan „knedlo-zelo” volt az U Benedikta 
nevű étteremben. Mivel az istentisztelet 
helyszíne szinte a szomszédban volt, 
még egy rövid kávészünetre is jutott idő, 

majd a kórus átvonult a 
Szt. Kelemen templom-
ba, ahol délután 3-kor 
megkezdődött a zenés 
istentisztelet. Az alka-
lom elején Éles György helyi lelkész 
köszöntötte az egybegyűlteket, majd 
átadta a szót Süll Tamás ifjúsági lel-
késznek. Rövid fohász után a kórus éne-
kelt, majd a nagy énekként kitűzött 122. 
zsoltárt a kórus és gyülekezett közösen 
énekelte.  Az igehirdetés után a liturgiá-
ban megszokott imát ezúttal mondott és 
énekelt könyörgések váltották fel, majd 
pár kórusmű következett. Az istentiszte-
let végén a korábbihoz hasonló módon a 
gyülekezet és a kórus közösen énekelte 
a záró 89. zsoltárt. A bő másfél órás al-
kalom után a gyülekezeti teremben, kis 
szeretetvendégségen alkalom nyílt egy 
rövid beszélgetésre, majd a kórus lassan  
elindult hazafelé. Isten áldása legyen a 
énekükön és életükön!                 - sszk -

át kezdődik, hanem itt. Ezért jó, ha egy 
olyan közösségbe, gyülekezetbe tar-
tozunk, ahol meg tudjuk élni Isten or-
szágának szépségeit de harcait is. Ahol 
szeretetben együtt tudunk élni, de a fel-

merülő küzdelmekben, problémákban 
nem csüggedünk el, hanem keressük az 
utat. Mert ott szeretnénk lenni Jézus ki-
rályi menyegzőjén! 
Erről szól az egyik énekünk is: 

Elhangzott 2012. október 14-én, 
az igét Süll Tamás rév-komáromi ifjúsági lelkész hirdette.   

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exultemus, et in ipso iucundemur. 
Timeamus, et amemus Deum vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero.

Ahol irgalom és szeretet, ott az Isten.
Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe,
Örvendezzünk és Őbenne vigadozzunk.
Tiszteljük és szeressük az élő Istent,
És szeressük egymást, tiszta szívvel.
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Kedves Üzenet-olvasó,

mivel a gyülekezet két évvel  
ezelőtt létrehozott levelező-
listája (e-mail cím-gyűjteménye) 
gondozás hiányában időköz-
ben elavult, úgy döntöttük,  
belevágunk egy új levelezőlista  
kialakításába.

A cél az, hogy alulról építkezve, „add-tovább, ha 
tetszik” módon alakítsunk ki egy élő levelezőlistát.  
A további ok, hogy az Üzenet olvasói között is jócs-
kán akadnak olyanok, akik nem tagjai a prágai gyü-
lekezetnek, 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/ 

család...)

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:
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
– A Firesz Cantate 
Domino felvidéki magyar 
fiatalok kórusa október 
12-14. között Prágába látogatott. Ez al-
kalomból vasárnap gyülekezetünkben 
szolgáltak. Az eseményről lapunk 3. ol-
dalán közlünk rövid beszámolót.
– A SzRKE Zsinati Elnöksége októ-
ber 21-én, a vasárnapi az istentiszte-
letet követő presbiteri ülésen találko-
zott a prágai gyülekezet tagjaival és 
presbitereivel. A találkozón a gyüleke-
zet jövőjéről – az egyházbejegyzésről és 
a lelkészkérdésről – volt szó, melyet a 
Zsinati Tanács a november 15-i ülésén 
is programra tűz.  

Vasárnapi
Iskola

A hitoktató távol-
léte miatt a va-
sárnapi iskolai foglalkozás november 
18-ig szünetel. 
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.


