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„Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: „Hozsánna a Dávid Fiának! 
Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban.” Amint beért Jeruzsálem-
be, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: „Ki ez?”  A sokaság ezt mondta: 

„Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.”
Mt 21,9-11

Kedves Testvérek!
Minden Jézus életéről szóló film egyik 
legnagyszerűbb jelenete a virágvasár-
napi bevonulás Jeruzsálembe. Azonban 
ez a csodálatos ünnep csak a felvezetése 
annak az iszonyú harcnak, mely ezen a 
héten Jézusra várt. Hogy hogyan is lett 
ebből a gyönyörű bevonulásból golgotai 
kereszt, ahhoz messzebbre kell menni, 
hogy megértsük. Jézust üdvözölte a nép, 
mert már hallott a csodáiról, esetleg so-
kan a tömegből látták is. Éppen ezért 
vártak még nagyobb csodát. Azonban 

ennek a csodának az ő értelmezésükben 
e világinak kellett volna lennie. Szaba-
dításnak kellett volna lenni, azonban 
csak olyan szabadításnak, mely megsza-
badította volna őket a római megszál-
lástól. Igen, ez is egy rabság volt, és a 
történelemből tudjuk, hogy nem is olyan 
könnyű egy megszállást elviselni. Ebből 
egy szabadítás komoly dolog, mint azt 
a magyar nép is megélte már történel-
me során egynéhányszor. De van ettől 
sokkal komolyabb szabadítás is. Ez a 

szabadítás azonban már sokkal bonyo-
lultabb kérdés. Ugyanis itt egy belső 
szabadításról van szó, egészen pontosan 
a bűn, a halál hatalmából való szabadí-
tásról. Az első fontos kérdés, hogy az 
ember egyáltalán akarja-e ezt a szaba-
dítást? A szabadítás ezen formája azért 
is összetettebb kérdés, mert először is 
fel kell ismerni, ebben a dimenzióban 
is szükséges. A fizikai megszállót akkor 
is könnyű felismerni, ha azok sokszor 
felszabadítóként tüntetik fel magukat, 
és igyekeznek elhitetni magukat, hogy 

az általuk elkövetett megszállás való-
jában a szabadság korszakát hozta el az 
adott népnek. Tehát az ilyen megszállót 
könnyű felismerni. De mi van az olyan 
megszállóval, akivel részben mi ma-
gunk is azonosulunk? Itt nem egyfajta 
Stockholm-szindrómáról van szó, ahol 
az elrabolt ember szimpatizálni kezd az 
elrablójával, hanem sokkal inkább arról, 
hogy az ember nem veszi észre egészen 
egyszerűen, hogy rab. Hogyan lehetsé-
ges ez? Sokkal egyszerűbben, mint azt 
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az ember gondolná: a bűn beépül, részé-
vé válik az életének, méghozzá olyan 
szinten, hogy már természetessé válik, 
és nem is tűnik fel, hogy itt valamit 
változtatni kellene. Ha valaki pedig azt 
mondja, hogy az, amit mi természetes-
nek veszünk, az bűn, akkor nem hisszük 
el, vagy pedig el is utasítjuk. Mennyivel 
inkább erős a reakció, ha ezt egy olyan 
valaki teszi, akinek nem csak joga né-
ven nevezni a bűnt, hanem ő maga tel-
jes egészében bűn nélkül él, bár minden 
egyéb tekintetben hasonlatos hozzánk. 
Tehát a nép szabadítást várt, és mégsem 
akarta megérteni a szabadítót, sőt nem 
is akarta felismerni. Nem értették meg, 
hogy az ellenség, aki ellen eljött a sza-
badítás órája, ellensége rómainak, zsi-
dónak, samáriainak. A szamárcsikó pe-
dig elégséges jelzés kellett volna, hogy 
legyen. Ugyanis egyértelmű jelzése an-
nak, hogy nem világi uralkodó érkezett, 
és egészen más cél vezérli az utast, mint 
a világi hatalom megszerzése. Ha akarta 
volna, persze jöhetett volna lovon, cso-
dálatos paripán is. Mégsem tette. Nem 
tette, mert nem a világi hatalom meg-
szerzése volt a célja. Ezt azonban a nép 
a legkevésbé sem értette. Mint ahogyan 
nem értette a nagyhét eseményeit sem. 
Isten terve nem minden esetben egyezik 
az emberi tervekkel, azokat megérteni 
nem lehet még egy briliáns elmének 
sem, mert csak a Szentlélek jelentheti ki 
annak titkait. 
Ennek az isteni tervnek első állomá-
sa volt a virágvasárnap. Azonban nagy 
kérdés a mi számunkra is, hogy melyik 
Jézust üdvözöljük. Egészen pontosan, 
mit is akarunk Jézusból meglátni? És 

ez a kérdés azt kell mondjam, végig 
kíséri az egész egyháztörténelmet, de a 
személyes összefüggésében is meghatá-
rozó kérdés, számomra kicsoda Jézus? 
Megértem-e a szamárcsikó üzenetét? 
Hogy Jézus nem földi uralkodó akart 
lenni, és ma sem az. Ő a szívek uralko-
dója akar lenni, és leküzdeni azt a bűnt, 
ami talán még kedves is a szívünknek. 
Nem csak a templomot akarja megtisz-
títani, hanem a szíveket is, még akkor is, 
ha ez talán éppen olyan ellenkezést szül 
lelkünk mélyén, mint a templom meg-
tisztítása a nép körében. 
De mégis: ami virágvasárnap elkezdő-
dik, az egy út. Egy út, mely csodás mó-
don vezet a halál árnyékának völgyén át 
majd a feltámadásig. Ennek az útnak az 
első állomása a virágvasárnap. A húsvét-
vasárnap nyitott sírjához a virágvasár-
naptól indul az út. Rohanó világunkban 
már nincs minden nap istentisztelet még 
ezen a héten sem. Azonban talán érde-
mes megállni és elmélyedni a nagyhét 
történéseiben, hiszen ennek a hétnek a 
történései összefüggésben vannak egy-
mással, sőt egymásra épülnek. Így meg-
érteni talán annál is csodálatosabb, mert 
még inkább érezhető Jézus hatalmának 
nem e világi ereje és hatalma. Hiszen 
nem csak az válik világossá végérvé-
nyesen, hogy Jézus legyőzte a halált, 
hanem az is, hogy ehhez egy csodálatos 
út vezet el, ahol a halál mellett az em-
beri bölcselkedés is végleges vereséget 
szenved.  
Nem szabad azt sem elfeledni, hogy a 
történet szereplői ugyanazok a szemé-
lyek. Nem létezik, hogy a Jeruzsálem 
népe szűk egy hét alatt kicserélődött. 



Ugyanazok az emberek üdvözölték Jé-
zust, mint akik pénteken már a megfe-
szítését kívánták. Felvetődik a kérdés: 
nekem meddig tart a hitem, és az meny-
nyire személyes? Képes vagyok-e Jé-
zussal együtt végigjárni a nagyhét útját? 
Vagy pedig csak sodródok az esemé-
nyekkel, és lesz a vasárnapi üdvözletem 
péntekre átokká? Ahhoz, hogy számom-

ra nagypénteken is ugyanaz a Király 
maradjon Jézus, aki virágvasárnapon is 
volt, ahhoz Isten Szent Lelkét kell kérni. 
De mégis, csak így lehet számomra az 
út végén ott az üres sír.

Ámen!

(Elhangzott 2012. április 1-jén) 

3

IMAóra
Gyülekezetünkért

Szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

„TekInTeTeM  
A heGyekRe eMeleM: 

honnAn jön  
SeGíTSéGeM?
SeGíTSéGeM  

Az ÚRTól jön,  
AkI Az eGeT  
éS A földeT  

AlkoTTA.” 

zsolt 121,1-2
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Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír felé hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő suga-
rat vár,
és csattog az ének száll által a légen
fel, fel az ég felé… Csak úgy, mint 
régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttünk ment még,
és ajkán az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak a fáradtaknak!

Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szen-
tet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemé-
be,
és suhog a korbács és csattog az ostor.
Hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? – Mély csend ül az 
égen
s most hajnallik újra csak. Úgy… úgy 
mint régen.

Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt.
S még volt, ki gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.

Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet 
osztót.

Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír felé hárman,
nagypénteki gyásszal húsvéti sugárban.

Hogy látnak szemükben keserű köny-
nyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.
A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.

A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!

Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.

Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szí-
ved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állni feltámadottan.

Túrmezei erzsébet
                              húsvét hajnalán



Gyülekezetünk
életéből

– Április 22-én Libiš-
ben a Csehtestvér Egyház 
helybeli gyülekezete és gyülekezetünk 
közös ünnepi istentiszteletet tart a 
magyar prédikátorok sírjainál elhelye-
zésre kerülő kétnyelvű tájékoztató tábla  
felavatása alkalmából.

Gondolat

“Valamennyi kezde-
ményező és alkotó  
cselekedetet illetően 
egyetlen alapvető  

igazság létezik – abban a pillanatban, 
amikor valaki határozottan elkötelezi  
magát, a Gondviselés is működésbe 
lép.”

Johann Wolfgang von Goethe

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és  
következő foglalkozások témái:
Április 15.:
(15.) Izráel az Ígéret földjén  
(Józs.7-9;14;24)
Április 22.:
A vasárnapi iskola elmarad.

Üzenet – A Prágai Református Missziói Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina, Dienes Kornélia, Hlavács Brocko Tünde.

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) SOLACZPP

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Klimentská 18, 
3. em. gyülekezeti terem, Prága 1) 
Úrvacsora: 
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen. A következő foglalkozá-
sok témája a lap alján olvasható. 
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”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz


