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Kedves testvéreim!

Elmúlt a nagyszombat, a bánat igazi 
napja, és eljött a hét első napja. A gyász 
az asszonyok szívében más dimenziót 
kapott, mert cselekedni kellett, a szo-
kásnak és a törvénynek megfelelően elő 
kellett készíteni a holttestet a temetésre. 
Talán még ekkor is ott volt a sok kér-

dés,  a félelem bennük, hogy most mi 
is lesz, hiszen a nagyszombat szörnyű 
magánya nem múlhatott el nyomtalanul 
a szívükből, még akkor sem, ha a va-
sárnappal már egy új nap virradt rájuk. 
Előkészültek, összeszedték a megfelelő 
illatszereket, eszközöket és elindultak. 
Lelkükben azonban nem az volt, ami-
nek lenni kellett volna. Érdekes, sőt 
számomra megfoghatatlan, hogy ezek 

az asszonyok is évekig hallották Krisz-
tust, aki csak az evangéliumok szerint 
háromszor jelentette ki halálát és fel-
támadását. Tudhatták, sőt láthatták is, 
hogy a Mesternek milyen hatalma van 
– még a halál felett is. És mégis, a halott 
Krisztussal való találkozásra készültek. 
Ez persze jóval egyszerűbb lenne, hi-
szen a halott Krisztus nem  tisztít temp-

lomot, nem tesz fel sokszor kínos kér-
déseket, hanem csak függ a kereszten, 
vagy fekszik a sírban. A sír viszont üres 
volt, mert nem lehetett a holtak közt az 
Élő. És ebben az esetben még csak nem 
is egyszerűen élő, hanem maga az Élet 
Fejedelme. Aki ugyan két napig halott 
volt, de ekkor már ismét élt, sőt megdi-
csőült testben élt. Az asszonyok keres-
tek, de nem találtak, mert nem azt keres-

A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített 
illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták 
az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhá-
ban. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: 
„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, 
hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe 
kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia.” Ekkor visszaemlékez-
tek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. 
A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok 
elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem 
hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket 

látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. 
Lk 24,1-12



ték, akire szükségük volt. Az ember oly 
sokszor keres, kutat, de nem talál. Keres 
válaszokat is kérdésekre, de nem kapja 
meg azokat, mert nem jó helyen kere-
si. Keresi élete értelmét, de nem találja, 
mert délibábok után futkos, melyekről 
azt hiszi, ha csillognak, értelmük is van, 
pedig nem hogy értelmük, de valóság-
alapjuk sincs. Ha egy kicsit túlozni aka-
rok, akkor azt mondom, hogy az egész 
élet egy folyamatos keresés. Ezzel talán 
nem is lenne baj, de sokszor mennyivel 
könnyebb a világ által kínáltnak hinni, 
mint szembe nézni az üres sírral!
És itt jön a nagyon fontos kérdés: szá-
m o m r a 
K r i s z t u s 
élő, vagy 
halott? Szá-
momra még 
a sírban van, 
vagy feltá-
madt? Ami-
kor ezeket a 
kérdéseket 
tesszük fel, 
nem általánosságban kell megkérdezni, 
hanem konkrétan, saját magamtól. Ezen 
ugyanis nagyon sok múlik. Ha a Szent-
lélek által nem tudom vallani Péterhez 
hasonlóan, hogy Krisztus az Isten Fia, 
és számomra nem támadt fel, akkor az 
én hitem hiábavaló. Persze ez mesz-
sze felette van a felfoghatónak, túl van 
a józan ész határán. Isten Szent Lelke 
mégis kijelentheti számomra is. Ez egy 
egészen személyes kérdés, melyet ma-
gamnak kell tisztázni. Más  nem vála-
szolhatja meg helyettem.
Az Élő Krisztust keresni egészen más, 

mint a halottat. Oda nem illatszerekkel 
és hasonló eszközökkel kell készülni, 
hanem lélekkel. Isten Krisztusban meg-
adta nekünk, hogy szembenézhetünk 
Vele, és már nem kell eltakarni a sze-
münket, mint Mózesnek. 
A sírban levő két férfi nem korholó-
an beszél az asszonyokkal az ő hitet-
lenségük miatt, hanem sokkal inkább 
szeretettel emlékeztetik őket azokra az 
igékre, melyeket hallottak korábban, és 
amik alapján meg kellett volna érteniük 
a történteket. Vajon én képes vagyok-e 
szeretettel fordulni a testvéreimhez, 
akik talán még nem járnak ott a hitben, 

ahol én, és 
tudok-e ne-
kik az Ige 
által valódi 
vigasztalást 
n y ú j t a n i ? 
Még akkor 
is, ha a test-
vérem nem 
követte az 
Ige üzene-

tét? Isten megértette ezeknek az asszo-
nyoknak a viselkedését, és szeretettel 
magyarázta el nekik a történteket, mert 
tudta, hogy most erősítésre van szüksé-
gük.
Az asszonyok visszatértek a tanítvá-
nyokhoz, és elmondták nekik azt, hogy a 
sír üres volt, és nem találták ott Jézust. 
Most, hogy nemsokára vége van az ün-
nepnek, felvetődik-e bennem a kérdés, 
hogy nekem is bizonyságot kell tenni a 
húsvét csodájáról azoknak, akik nem is-
merik, vagy legalábbis nem ismerik el? 
Mert ez volt az első igazi evangelizáció, 
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ha még oly rövid is volt, de a lényeg 
benne volt. A sír üres, a Mester legyőzte 
a halált! Ebben az egy mondatban benne 
van a legfontosabb.
A mai ige másik fontos szereplője Péter. 
Péter, aki péntek délben még tagadott, 
elutasította a Jézussal való közösség 
gondolatát. Most felkelt, és elindult, 
mert látni akart, hogy hihessen. Péter 
elbotlott, nem is egyszer, háromszor, és 
most mégis, a tanítványok közt egyedü-
liként adva komolyan hitelt az asszo-
nyok szavának elindult, hogy megnéz-
ze, mi is történt, tényleg üres-e a sír.
Egy nagyon fontos dolgot szeretnék ki-
emelni Péter viselkedésében: a komoly, 
igaz bűnbánatot. Mert miután ráeszmélt 
bűnére, nemcsak leborult, és keservesen 
zokogott, hanem megváltozott az élete 
is. Még fontosabb lett számára Krisz-
tus követése. Megértette, hogy kevés 
szavakkal követni a Mester, vagy néha 
karddal hősködni, az életét kell oda-
szánni, és figyelni az Ő szavára. Hogy 
húsvét vasárnap mit gondolt magában 
Péter, nem tudjuk. De látni akart, és ér-

teni. Neki már nem jelentek meg a fehér 
ruhás emberek, mert ő már hallhatta a 
bizonyságot a Feltámadottról. Ő talán 
ott már nem is kereste, hanem csak az 
üres sírt akarta látni. Ez persze önma-
gában is gyönyörű látvány, hiszen azt 
szimbolizálja, hogy legyőzetett az örök 
ellenség, és diadalt aratott a Megfeszí-
tett.
Ez a sír ma is üres, és nekünk is büszkén 
hirdeti az Örökkévaló győzelmét a halál 
felett. Ne keressük ott Krisztust, mert 
nincs ott.
Feltámadt, az én számomra, a mi szá-
munkra is. Erről nem elég csak hallani, 
mert a hallás kevés, bizonyságot is kell 
tenni. Persze a világ számára ez bolond-
ság, és sokszor értelmetlennek tűnik, de 
csak az ebbe vetett hit nem lesz soha 
délibábbá, és nem kell szégyent vallani 
vele.
                 Ámen

(Ez az igehirdetés ötrészes húsvéti 
igehirdetés-sorozatunk 

negyedik  része.)

Ökumenikus 
istentisztelet „a hazáért”

Gyülekezetünk lelkipásztora és néhány 
tagja 2010. április 18-án első ízben vett 
részt a prágai szlovák nyelvű evangéli-
kus, római- és görög katolikus gyüle-
kezet által már hagyományosan szer-
vezett ökumenikus istentiszteleten, 
amelynek mindenkori témája a haza. 
A Prágában élő szlovák evangélikusok 

közössége 2002-ben elhatározta, hogy 
újra bevezetik az imádkozást eredeti 
hazájukért, ahonnan ők vagy elődjeik 
származnak, tudatosítva, hogy szülő-
hazájukat nemcsak anyagilag, hanem 
imádsággal is segíthetik. Egy évvel 
később csatlakoztak hozzájuk a Szlová-
kiából származó Prágában élő katoliku-
sok is. Nem sokkal ezután „a hazáért“ 
szervezett ökumenikus istentiszteletek 
feletti védnökséget felvállalta a prágai 
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Szlovák Nagykövetség.
Az évek során ezen alkalmaknak a szer-
vező gyülekezetek felváltva adtak he-
lyet. Az idén a Prága 1, V Jirchářích ut-
cai Szt. Mihály templom evangélikus 
gyülekezete volt a vendéglátó. A meg-
jelent hívőket az evangélikus egyház 
szuperintendense, Dušan Tillinger kö-
szöntötte. A reszponzórikus bűnbánati 
zsoltárt és a közösen elmondott apostoli 
hitvallást Kornel Baláž görögkatolikus 
lelkész vezette le. Az Igét (Jel 5,11-14 és 
Ján 3,1-17) Éles György református és 
Ladislav Radvanský róm. katolikus 
lelkészek olvasták fel. Igemagyarázattal 
a felolvasott igerészekhez kapcsolódóan 
Miloš Szabo róm. katolikus lelkipász-
tor szolgált, rámutatva többek között 
arra is, hogy ne feledjük: e földi hazánk 
csak ideiglenes, az igazi, örök hazát 
Jézus Krisztus ment számunkra elő-
készíteni az Atyánál. Ezután Ladislav 

Radvanský imádságában a keresztyé-
nek közötti egységért fohászkodott, 
az Úr megőrző kegyelmét kérve mind-
nyájunkra és az egész teremtett világra. 
Az Úri imádság, a Kuzmány-litánia és 
az áldás után a testvérek kézfogással 
kívántak egymásnak békességet. Az is-
tentisztelet után a Szlovák Köztársa-
ság prágai konzul asszonya, Jozefína 
Škorupová köszönte meg az egybe-
gyűltek részvételét. Az alkalom gazdag 
szeretetvendégséggel zárult. 
Az istentisztelet során elhangzott egyik 
ének első verse legyen számunkra az 
üzenet: 
„Bár sok minden különválaszt minket, 
kik Krisztusban hiszünk,
de a szeretetben, melyet szívünkben 
hordozunk, egységesek lehetünk;
élő egyház csak ott lehet, 
ahol igazi a szeretet.”

-Dienes Kornélia-

A szlovák 
konzul-
asszony, 
Jozefína 
Škorupová 
köszönti az 
egybe-
gyűlteket



EGYHÁZZENEI HÉT
a Tahi Református Konferenciaközpontban!

2010. augusztus 16-22.

A Tahi Egyházzenei Hét idén is várja az énekelni szerető és testi-lelki 
felüdülésre vágyó gyülekezeti tagokat és családokat. 

A hét programjában gyülekezeti énektanulás, kóruséneklés, lelki alkalmak, 
kirándulás, vetélkedő egyaránt szerepelnek. A hét záróprogramja vasárnap este 
a pócsmegyeri református templomban lesz, ahol a megtanult kórusműveket 
szólaltatjuk meg. Szeretnénk, ha szülők és gyermekek együtt tudnának részt 

venni az alkalmon, éppen ezért egyházunk támogatásával kiemelt kedvezményt 
nyújtunk családok számára. A gyerekeknek az énekkari próbák idejére külön 

foglalkozást szervezünk.
Vezetők: Hargita Péter és Tömöl Gabriella. Kórusvezetők számára szakmai 

konzultációra is van lehetőség, hangképzés, zenei formálás témakörben. 
A hét lelki vezetője: Csuka Tamás

Kedvezményre jogosító jelentkezési határidő: 2010. június 13. 

Gyülekezetünk a Mille DO(re)MI kórus által két éve képviselteti magát 
a Tahi Egyházzenei Héten. A Hét iránt érdeklődő gyülekezeti- és kórustagok 

jelentkezését a milledoremi@reformata.cz címen várjuk minél előbb.
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A 
V Jirchářích 

utcai 
Szt. Mihály 

templom 
padjaiban 
szlovák és 

magyar
békésen 
megfért 
egymás
mellett

fotók: É.Gy.



Gyülekezetünk 
életéből

– A Tahi Egyházzenei 
Hét az idén augusztus 16-
22. között kerül megren-
dezésre. Jelentkezni a milledoremi@
reformata.cz címen lehet.

A II. világháborúban 
elesett magyar katonák 
sírjának megkoszorúzása

– A CsMMSz mindenkit szeretettel 
vár a Zlatá Korunában 2010. május 
8-án megrendezendő emlékünnepség-
re. Indulás busszal Prágából 7.30-kor 
a Hl. Nádraží-val szembeni parkolóból 
(útiköltség 250,- Kč). Jelentkezés má-
jus  4-ig: telefon: 271 746 932, e-mail: 
csmmsz@volny.cz.

Anyák napjára
Ha én nagy leszek, Te kicsi

tiéd lesz a babakocsi
Én dolgozom, Te játszol
várat építsz, fára mászol
Leviszlek a játszótérre,
lepkét kergetni a rétre,

Boltba is én megyek,
veszek tejet, kenyeret,

banánt is mert szereted.
Hazaérek, ölbe veszlek,

úgy SZERETLEK, úgy SZERETLEK
(forrás: Internet)

Üzenet – A Prágai Református Missziós Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Éles György, Hlavács Pál, Hlavács Brocko Tünde, 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: 
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. 


