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Kedves testvéreim!
Az áldozócsütörtök talán a legnehezebben érthető keresztyén ünnep. Nem is
csoda, hiszen itt nem érkezést vagy feltámadást ünneplünk, hanem búcsúzást.
És mint tudjuk, a búcsú nem könnyű.
Főleg akkor, ha nem tudjuk, vagy nem
értjük, miért is van. Vannak olyan közösségek, akik egyszerűen elhagyják
ezt az ünnepet, és például apák napját
tartanak helyette. Ez is egy megoldás,
de szerintem ennél azért bonyolultabb

ismét az elszakadást Attól, Aki biztos
pont volt az életükben, nem volt egyszerű.
Az első, nagyon fontos üzenet, mint egy
preambulum áll Jézus mondanivalójának elején: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” (Mt 28,18)
Ezt az az ember mondja, akit negyven
nappal korábban a legkínosabb kínhalálra ítéltek és kigúnyoltak több oldalról
is. Ezt az az ember mondja, aki a kereszten még úgy kiáltott fel: „Én Istenem,
én Istenem, miért hagytál el engemet?”

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és
földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket,
hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek;
és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
Mt 28,18-20

a kérdés, és érdemes ezzel az ünneppel
is foglalkozni. Különlegessége ennek az
ünnepnek még az is, hogy talán a legrövidebb rész szól róla a Bibliában. Lehet,
hogy ez is az oka annak, hogy kevéssé
emlékezünk meg róla. De talán ha lépésről lépésre nézzük, jobban meg fogjuk érteni az üzenetét.
Először is, Jézus búcsúzott. Azoktól,
akik a legközelebb álltak hozzá emberileg is és hitben is. Akik látták a csodákat, osztoztak Vele az utolsó vacsorán.
Megérteni, hogy most valami új kezdődik, biztos nem lehetett könnyű, átélni

(Mt 27,46). Most azonban Jézus olyan
dolgot mondott, amit a tanítványoknak
tudniuk kellett: Övé a valódi hatalom,
hiszen nem azok győzték le az ősellenséget, a halált, akik Őt kigúnyolták,
hanem Ő maga. Ezzel a hatalommal
azonban Ő soha nem élt vissza, nem
tekintette zsákmánynak isteni mivoltát.
Sőt, inkább sokszor elrejtette.
Jézus azonban feladatot is adott, nem is
kicsit: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19a),
szól a felszólítás. Ahhoz azonban, hogy
valakit is, akár csak egyetlen embert is

mint egy régi emlék? Nem lehet ilyen
egyszerűen túllépni ezen. Amíg én magam nem vagyok tanítvány, másokat
sem tehetek azzá. Ez pedig örök az élet
kérdése. Sem megkerülni, sem más úton
megoldani nem lehet. Amikor a tanítványok tanítvánnyá lettek, otthagytak
mindent. Ma erre a szó mindennapi értelmében nincs szükség, hiszen Isten ott
akar látni minket, ahová Ő állított. De
arra nagyon gyakran szükség van, hogy
gondolatokat, hagyományokat hagyjunk magunk mögött. Ez sem könnyű
út. Krisztus nem véletlenül nevezi az Ő
követését keskeny útnak.
Ez ma is a feladat. Mi is alkalmatlanok
vagyunk, talán nem árultuk el Jézus, és
talán a szó szoros értelmében nem is tagadtuk meg . Van viszont számos olyan
dolgunk, tulajdonságunk, ami emberileg alkalmatlanná tenne minket Isten
ügyének képviseletére. Azonban ahogy
áldozócsütörtökön a tanítványok, úgy
mi is felhatalmazást kaptunk erre a szent
szolgálatra, és ezt ma is komolyan kell
venni.
Ámen

tanítvánnyá tegyünk, nekünk magunknak kell előbb igaz tanítvánnyá válni.
Ez pedig nem csak emberi elhatározás
kérdése, hanem Isten Szent Lelkének az
ajándéka. A tanítványság nem könnyű,
elég csak végignézni a tizenkettőt. Az
egyik áruló lett, a másik háromszor tagadta meg a Mestert, és csak egy volt,
aki elment Vele a Golgota keresztjéig.
Hol volt akkor a tanítványság? Elszállt,

(Illusztráció: Fecske Orsolya festőművész „Pünkösd” című festmémye)

A Lélek ünnepén
A Lelket lesem én.
A Lelket, amely több, mint költemény.
A Lelket, amely sosem volt enyém.
A Lelket, amely sosem lesz enyém.
A Lélek ünnepén
Szomorún zendül egyetlen igém:
„Hogy születhetik újjá, aki vén?”...
(Reményik Sándor: Pünkösdi szomorúság)
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„... erőt kaptok,
amikor eljön hozzátok a Szentlélek,
és tanúim lesztek...”

(ApCsel 1,8a)

Szeretett Református Testvéreink!
„KRISZTUS A JÖVŐ, EGYÜTT KÖVETJÜK ŐT!” – ma is ez a fő üzenete a Kárpátmedencei református egyházak összetartozásának. 2009 óta május 22. a református egység
napja. Ezen a napon hirdettük ki egy évvel ezelőtt a Magyar Református Egyház megalakulását a Debreceni Református Nagytemplom előtt. A Kárpát-medencében és a világszerte szétszórtságban élő magyar reformátusság számára ez az évforduló mindenkor a hálaadás ünnepe lesz.
Az elmúlt egy esztendő a csöndes építkezés, megerősödés időszaka volt. Tudomásunk van
arról, hogy további testvérkapcsolatok születtek a Kárpát-medencén belül, de azon túl is.
Folytatódott az egységes Alkotmány által meghatározott keretek kitöltése. Tovább dolgoztunk az egységes liturgián és elérhető távolságba került a lelkészképesítés egységesítése,
mindezt azért, hogy egyházi szervezetünk, lelki közösségünk erősödhessen. Istennek
adunk hálát a lehetőségért és az egységért, az elmúlt esztendő megannyi közösen átélt
ajándékáért.
Az évfordulónak különleges hangsúlyt ad Pünkösd közelsége, a Szentlélek kitöltetésének
ünnepe. „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket
a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel
20,28) zeretettel ajánljuk református gyülekezeteink figyelmébe és használatára a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága által elkészített javaslatot: a május 23-i pünkösdi ünnepi
istentiszteletünk liturgiájába beépítve hangozzon el ugyanaz a lekció, csendüljön fel ugyanaz az ének és imádság, így éljük át valamennyi Kárpát-medencei gyülekezetünkben az
egység és összetartozás örömét és áldását.
Egységünk tartalmat, értelmet az általunk elvégzett szolgálatban nyer. Létrejött egységünk
értelme és célja, hogy az egyház Urára irányítsa a figyelmet. Meggyőződéssel valljuk:
„Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!”
2010 májusa

A Dunamelléki-, Dunántúli-, Tiszáninneni-, Tiszántúli Református Egyházkerület,
az Erdélyi Református Egyházkerület, a Kárpátaljai Református Egyház,
a Királyhágómelléki Református Egyház, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház,
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke és főgondnoka
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Gyülekezeti
Alkalmak

Gyülekezetünk
életéből

Istentisztelet:
Vasárnap 17.00 órától (nyári időszámítás alatt). (Prága 1, Klimentská 18, 3.
emeleti gyülekezetei terem.)
Az istentisztelet idejére gyermekmegőrzést vállalunk (ugyanebben az épületben). Az igény bejelentése szombat
estig a +420-723-960913 telefonszámon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer; a következő bibliaóra időpontja egyelőre ismeretlen, kérjük kísérjék figyelemmel a hirdetéseket.
Konfirmációi felkészítés: vasárnaponként 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 18.30tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)

– Eddig négy család jelezte részvételi szándékát
az idei Tahi Egyházzenei
Héten. Az alkalomra 2010. augusztus
16-22. között kerül sor. Az árkedvezményes jelentkezés határideje június 13.
Bővebb információ, illetve jelentkezés
a milledoremi@reformata.cz címen.
– A gyülekezet ismét részesült a Bécsi Kóreai Gyülekezet anyagi támogatásában, amelyből a lelkészlakás
bérleti díjának egy részét fedezi.

Pilzen – istentisztelet június 17-én
(csütörtök) – a helyszínt és időpontot
még pontosítjuk.
Brünn – istentisztelet június 19., 11.00,
a Nemzetiségek Házában (Radnická 8).
Teplice – az istentisztelet helye és időpontja egyelőre ismeretlen.
Egyéb információ: www.reformata.cz

Programajánló
– Május 27-30. között kerül megrendezésre a „Prága, a nemzetek szíve”
című nemzetközi folklórfesztivál. A
magyar nemzetiséget az idén a felvidéki
Szőttes Kamara Néptáncegyüttes képviseli. (www.prahasrdcenarodu.cz)
– A CsMMSz Prágai Alapszervezete
szeretettel hív mindenkit a május 29én, a PMKK-ban 15.00 órakor kezdődő, a Magyar Tudományos Akadémia
fennállásának 185. évfordulójára rendezett ünnepi műsorra. A rendezvényen
a Mille DO(re)MI kórus is fellép.
– Május 19. – szeptember 19. között, a PMKK-ban tekinthető meg a
„CAFFART” kiállítás. A kiállításon
többek között Filp Csaba, Papp Gitta és
Sütő Róbert képei tekinthetők meg.
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