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Kedves testvéreim!

A mai Ige azon kevés igék egyike, ame-
lyek a nagyszombatról szólnak. Talán 
rendjén valónak is tarthatnánk, hogy 
eme szomorú napról ilyen keveset ír a 
Biblia, viszont én mégis úgy gondolom, 
hogy érdemes ennek a napnak az üze-
nete felett is megállni, és megpróbálni 
megérteni azt. 
Az első kérdés, hogy vajon mi lehetett 
a tanítványok szívében. Erre a kérdésre 
nem is olyan könnyű a válasz. Nem sza-
bad elfelejteni, hogy ezek az emberek 

mindenüket hátrahagyták, hogy Jézus 
követői legyenek. Felszámolták egzisz-
tenciájukat, és három évi vándorlás után 
most egy üldözött, sőt, kivégzett próféta 
tanítványai lettek. Ettől a „tisztségtől” 
Péter még meg is próbált szabadulni, 
azzal, hogy megtagadta Jézust, de a lát-
ványos tagadásban részt nem vevő tanít-
ványok közül sem kísérte el mindenki a 
keresztig a Mestert. Talán megválaszol-
hatatlan, súlyos kérdések terhelték a lel-
küket, és gondolkoztak azokon. Miért 
jöttem én ide, mit keresek itt? Volt-e, 
van-e értelme Jézust hallgatni? De ez 
csak néhány a lehetőségek közül. Sze-
rintem ami biztosan benne volt a szí-

vükben, és ami mindennél erősebb lehe-
tett, a félelem volt, éppen a fent leírtak 
miatt. Ez még akkor is érthető, ha három 
évig minden napjukat Jézussal töltötték, 
hiszen a nagypéntek mindent megvál-
toztatott emberi mércével mérve. Együtt 
voltak, de mit is mondhattak egymás-
nak? Mivel biztathatták egymást? Lett 
volna mivel, hiszen Krisztus háromszor 
is kijelentette halálát és feltámadását. 
Érdekes, hogy szinte semmi nem ma-
radt fenn erről a napról. Pedig mindenki 
életében vannak, lehetnek nagyszom-
batok, amikor úgy érzi, nincs tovább. 

Valami, valaki elvétetett tőle, ami fon-
tos lett volna neki, hogy továbbra is vele 
legyen. Nekünk van egy nagy előnyünk 
a tanítványokkal szemben: Krisztus azt 
ígérte, hogy velünk lesz minden napon a 
világ végezetéig, így nekünk egy napig 
sem kell nélkülöznünk Őt. Ez az igazi 
evangélium.
Az Ige tanúsága szerint együtt voltak 
a nyugodalom napján. Tudvalevő, ez 
mennyire fontos volt a népnek, és meny-
nyire sarkalatos pontja volt a törvény-
nek. Isten ezt a napot azért rendelte el, 
hogy minden embernek legyen egy nap-
ja a héten, amikor megpihen. Ha az em-
ber megnézi a tízparancsolatot, feltűnő, 

Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és keneteket.
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hogy a többi parancsolathoz képest ez 
mennyire részletesen ki van fejtve. Ez 
mindenkire vonatkozott, még a kapukon 
belül lévő idegenekre is. Most nem tér-
nék ki ennek a rendkívüli jelentőségére, 
hogy ez mennyire előremutató volt ab-
ban a korban. Persze éppen az evangéli-
umokból tudjuk, hogy Jézus korára ezt a 
törvényt mennyire sikerült a visszájára 
fordítani, és éppen olyan hatást elérni ál-
tala, melyet a törvény Adója, Isten nem 
kívánt. Az emberek nyomorgatását, azt, 
hogy ez elviselhetetlen teher legyen a 
számukra. Erre is el lehet mondani, igaz 
más összefüggésben, amit Poncius Pilá-
tus mondott nagypénteken: ecce homo, 
íme az ember. Pilátus ott talán arra gon-
dolt, hogy íme egy ember, aki semmi 
rosszat nem tett, most ezzel kapcsolat-
ban viszont meg kell állapítani, hogy 
íme, erre képes az ember saját erejéből. 
Átokká tenni az áldást, lidércnyomássá 
a felüdülés idejét.
Azonban ez a nyugodalom is más volt, 
mint amit Isten eredetileg a szombatra 
adni akart. Ez nem egy csendes pihe-
nés volt a tanítványok számára, vagy a 
lelki feltöltődés ideje, sokkal inkább a 
félelemtől dermedt nyugodalom napja 
lett ez. Egész biztos, hogy a fent leírta-
kon kívül sok mindennel foglalkoztak, 
csak talán azzal nem, hogy mit is mon-
dott Jézus. Pedig nagyszerű alkalom lett 
volna arra ez a nap, hogy átgondolják 
Jézus szavait és tetteit. Érdekes, hogy 
még a tanítványai sem jutottak el ezen 
a napon arra a következtetésre, amire 
a római katona, hogy ez Isten fia volt, 
vagy legalábbis nem tudatosult bennük, 
pedig Péter, igaz más körülmények kö-

zött, már megmondta. Most azonban 
hallgattak. És talán mi is sokszor va-
gyunk így ezzel. Nem vagyunk képesek 
Isten ígéreteit komolyan venni, vagy 
akár csak a szívünkben lévő Igékre, 
már megtörtént eseményekre figyelni, 
amikor nehézségek jönnek, amikor nem 
látjuk a jövőt. Sőt, Isten még ennél is 
többet vár el tőlünk: még ilyenkor is bi-
zonyságot kell tenni, a próbák közepet-
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te, mert a csodát majd csak így érthetjük 
meg. Ha tovább gondoljuk ezt a napot, 
akkor rájöhetünk arra, hogy mennyire 
rosszul használták fel: talán a kenete-
ket, a temetési kellékeket készítették el, 
magukat pedig lelkileg arra, hogy a hét 
első napján majd a halott Krisztus testét 
készítik elő a temetésre, illetve fejezik 
be, amit pénteken elkezdtek. Természe-
tesen emberileg nézve helyesen jártak 

el, hiszen a temetés nagy feladat volt 
akkor is. De a temetés emberileg néz-
ve egy végső búcsút jelent. Jézus pedig 
egészen mást mondott, és főképp ígért. 
A húsvét vasárnapi történetből egyér-
telműen kiderül, hogy az asszonyokban 
fel sem merült a lehetősége annak, hogy 
üres sírt találjanak. Igen, erre a látvány-
ra fel kellett volna készülni emberileg, 
lelkileg. Biztosan nem lett volna köny-
nyű, de éppen Krisztus volt az, Aki már 
korábban is, több esetben megmutatta, 
hogy Ő erősebb a halálnál, Ő az, Aki 
képes ezt az ősi ellenséget legyőzni. Az 
már csak teológia történeti érdekesség, 
(de talán tárgyilagosabb, ha súlyos el-
tévelyedésnek nevezzük), hogy voltak 
olyan időszakok, amikor komoly (vagy 
magukat annak mondó) teológusok is 
olyan dolgokat tanítottak a feltámadás-
ról, amelyek a legsúlyosabb eretneksé-
gekkel érnek fel. 
Ma testben nincs velünk Jézus, de el-
küldte az Ő Szent Lelkét. Ezért ma is 
tovább kell látni a halálon, és látni kell 
a feltámadás örömüzenetét. Nekünk, 
evangéliumi keresztényeknek jogunk és 
kötelességünk nem csak a magunk szá-
mára venni ebből a felüdülést, hanem 
tovább is adni. Ezért a nagyszombat 
már nem a vég, hanem már csak a meg-
nyugvás napja lesz. De ez a megnyug-
vás már Istentől való, az Ő Szent Lelke 
által megáldott alkalom. És már gondo-
latban lehet és kell készülni az üres sír 
látványára.
                 Ámen

(Ez az igehirdetés ötrészes húsvéti 
igehirdetés-sorozatunk 

harmadik  része.)



Gyülekezetünk 
életéből

– A gyülekezet és a 
CsMMSz támogatásával 
működő Mille DO(re)MI 
kórus helyet kapott az AED honlapján 
(www.aed.cz). Az AED múlt heti hírle-
vele tájékoztatott a gyülekezet új hon-
lapjának elérési lehetőségeiről is. Re-
méljük a honlap segít a prágai magyar 
diákság hívogatásában.
– A gyülekezet vezetősége presbiteri 
gyűlést tartott: 
– 3 x 2.000,- Kč honoráriumot szavazott 
meg a www.reformata.cz honlap készí-
tőinek,
– Megvitatta a honlappal kapcsola-
tos lehetőségeket: regisztráció révén a 
gyülekezet a honlap által világos képet 
kaphatna arról, milyen esélyek van-
nak a csehországi református egyház 
bejegyzésére,
– Tisztázta a következő pilzeni, ostra-
vai, brünni istentiszteleti alkalmak 
helyét és idejét,
– Megvitatta a gyülekezet mellett mű-
ködtetendő polgári társulás előnyeit, 
hátrányait – alapító okiratának tartalmát 
és a tanácskérési lehetőségeket,
– Megvitatta a lakástámogatások (lel-
készlak) megszűnésének problémáját 
(Kóreai gyülekezet), a további pályázá-
si lehetőségeket és a PT megalapításával 
kapcsolatos lehetőségeket.
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet: 
Vasárnap 17.00 órától (nyári időszámí-
tás alatt). (Prága 1, Klimentská 18, 3. 
emeleti gyülekezetei terem.) 
Az istentisztelet idejére gyermekmeg-
őrzést vállalunk (ugyanebben az épü-
letben). Az igény bejelentése szombat 
estig a  +420-723-960913 telefonszá-
mon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer; a követke-
ző bibliaóra időpontja egyelőre ismeret-
len, kérjük kísérjék figyelemmel a hir-
detéseket. 
Konfirmációi felkészítés: vasárnapon-
ként 14.30-tól a Palladium üzletház 3. 
emeletén
A lelkipásztor 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)

Vidéki istentiszteletek 
Pilzen – május 22., 14.00, a helyszínt 
még pontosítjuk. 
Brünn – május 15., 11.00, a Nemzeti-
ségek Házában (Radnická 8). 
Teplice – az istentisztelet helyét és idő-
pontját a következő számokban közöl-
jük. 


