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„Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.  
Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt.”

Mt 28,6

Kedves Testvérek!

Ahogy ismételten végigolvastam a hús-
véti történetet, végig az volt az érzésem, 
hogy az egész történeten két párhuza-
mos történet fut végig. Az egyik történet 
az isteni szándék, mely az emberi nem 
megváltását, megszabadítását szolgálta, 
a másik az emberi logika szerinti esemé-
nyek láncolata. Az isteni tervben szerep-
lő események nem voltak azok, melyek 
megfeleltek volna az emberi tervben 

szereplő történéseknek. Ez már a virág-
vasárnapi történet leírásában is tetten ér-
hető, de az egész hét során meghatározó 
eleme maradt Jézus szereplésének. 
Nagyszombatról nem sok mindent tu-
dunk, de gondolatban már egészen biz-
tos, hogy a temetésre készültek. Aggód-
tak persze valószínűleg a saját sorsuk 
miatt is, hiszen kivégzett bűnöző (ami 
lényegében Jézus volt a hatóságok sze-
mében) köréhez tartozni sosem volt túl 
jó ajánló levél. Péter megtagadta Jézust 
háromszor is, amikor összefüggésbe 
akarták Vele hozni. Az viszont biz-
tos, hogy meg akarták adni Jézusnak a 
végtisztességet. Emberileg nézve nem 
is lenne ezzel semmi probléma, hiszen 

természetes dolog, hogy aki meghal, an-
nak kijár valami féle végtisztesség. Ezt 
nemcsak az emberi szokások kívánják 
meg, de tapasztalataim szerint a gyászo-
ló gyülekezeten is egyfajta megnyugvás 
lesz úrrá, amikor a temetés szép rendben 
lezajlik és elhelyezik a koszorúkat. 
Azonban semmiképpen nem ezzel a 
szándékkal kellett volna Jézus sírjához 
közelíteni. Kijelentette nem is egyszer, 
hanem háromszor, hogy meg fog halni 
és harmadnapon fel fog támadni. Ki-

nek jutott ez a jövendölés akkor és ott 
az eszébe? Valaki is gondolt arra, hogy 
ezt komolyan kellene esetleg venni? 
Szerintem nem. Szerintem csak arra 
gondoltak, hogy a temetéssel kapcsola-
tos cselekményeket, melyekre nagypén-
teken a sabbat beköszöntése miatt már 
nem volt idő, minél előbb és az ószö-
vetségi törvények tiszteletben tartásával 
befejezzék. 
Most, húsvétkor nagyon fontos gondo-
lat: képesek vagyunk-e meglátni azt, 
hogy ez az ünnep meghaladja az emberi 
logikát? Hogy húsvét ünnepének nem 
lehet csak emberi dimenziója, mert ak-
kor kiürül és értelmetlenné válik. Ahhoz 
azonban, hogy ne csak az emberit lássuk 
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meg, amely az ünnepi istentiszteletek, 
családi találkozások formájában, áldott 
alkalmakban nyilvánul meg, ahhoz Is-
ten Szent Lelkére van szükség. 
Az első és legfontosabb kérdés ezen az 
ünnepen, hogy mi mit keresünk? Meg-
látni az üres sírt, sokkoló lehetett az asz-
szonyoknak. Ahogy az egész történetet 
végigolvasom, olyan érzésem van, hogy 
magukban még csak a lehetőségét sem 
adták meg annak, hogy esetleg Jézus 
feltámadjon.
A gondolat, hogy Jézusnak még csak 
az elvi lehetőséget sem adjuk meg arra, 
hogy bizonyítsa isteni mivoltát és a mi 
életünkben is elvégezze a természet 
felettit, mindennél fenyegetőbben áll a 
mai nemzedék felett. Meddig akarunk 
ellátni és mit akarunk meglátni, vetődik 
fel a kérdés. A ma embere talán minden 
korábbinál zárkózottabb észrevenni azt, 
ami meghaladja a racionálist, az éssze-
rűt. Ebben a zárkózottságban azonban 
vannak hatalmas veszélyek is. Mert ha 
bezárul a szívem arra, hogy a Biblia 
igazságaiból ismerjem meg azt, ami nem 
evilági, attól az igény a lelkem mélyén 
még megmarad arra, hogy foglalkozzak 
a fizikai léten túli valósággal. Azonban 
más út mégsem adatott erre, hogy „le-
gális” módon foglalkozhassak a lelkem-
mel és azzal a valósággal, melyet puszta 
kézzel megfogni nem lehet.  
Ha mi Jézust a sírban keressük, akkor 
igazunk lehet. Mert nagypénteken meg-
halt. Ez azonban csak emberi igazság le-
het, melynek nincs sok haszna. A sírban 
csak egy pár gyolcsdarabot fogok talál-
ni, de semmi egyebet. 
Jézust keresni az élők között kell. An-

nak a felelőssége, hogy Jézust az élők 
között keressem, lényegesen nagyobb. 
Egy halott már nem képes semmilyen 
cselekményt végrehajtani, szemben egy 
élővel. 
Vége lesz ennek az ünnepnek is egy-
szer, és könnyen járhatunk úgy, mint az 
emmausi tanítványok. Mentek az úton 
és egymásra figyeltek. De nem figyeltek 
a vándorra, aki hozzájuk csatlakozott. 
Csak egymással foglalkoztak, és nem 
voltak képesek másra is odafigyelni, 
hogy van más, van több, mint a földi. 
Az én életemben is ez a nagy kérdés. 
Van-e számomra több, mint a földi, 
képes vagyok-e észrevenni, hogy nem 
csak az itt és a most létezik? Felvető-
dik-e bennem az igény, hogy Jézust az 
élők között keressem? Természetesen ez 
sokkal több, mint amit az ember képes 
elfogadni és emberi elmével befogadni. 
Ezt tudta Jézus is és az angyal is. Nem 
is szólt egyikük sem egy rossz szót sem, 
amikor az asszonyokkal beszélt, de nem 
kapott intést Tamás sem, amikor csak 
akkor volt hajlandó hinni, amikor sa-
ját kezével megérinthette Jézus sebét.  
Jézus érti ma is, hogy az ember nem ké-
pes saját erejéből túllépni az evilágin, 
ezért nem is várja el tőle. De lehetősé-
get ad arra, hogy kinyíljon nekünk egy 
másik világ, és meglássunk valami sok-
kal többet, mint amire mostani létünk, 
életünk predestinálna bennünket.
Merjük tehát kérni a húsvét hitét, hogy 
tudjunk hinni benne, hogy nem a lezárt 
sír a végállomás, hanem van annál sok-
kal több is.

Ámen!
(Elhangzott 2012. április 8-án) 
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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

Meghívó

A Prágai Református Missziói Gyülekezet  
és a Csehtestvér Egyház Libiš-i gyülekezete  

szeretettel hív és vár minden érdeklődőt 
 

az április 22-én 9.30-kor kezdődő ünnepi istentiszteletre. 
A kétnyelvű ünnepi istentisztelet után a templomkertben sor kerül  

a magyar prédikátorok sírjainál elhelyezésre kerülő  
kétnyelvű tájékoztató tábla felavatására.  
Az istentisztelet szeretetvendégséggel zárul. 

megj. Prágából 8.55-kor indul autóbusz a Holešovice-i állomásról. 



Gyülekezetünk
életéből

– Április 29-én gyülekeze-
tünkbe látogat Ft. Géresi 
Róbert püspökhelyettes. Az istentiszte-
letet követően sor kerül a február 29-én 
tartott presbiteri gyűlésre kapcsolódó 
következő presbiteri gyűlésre, melyen 
a jelenlevők számba veszik az elmúlt 
két hónap történéseit, a februári gyűlé-
sen megbeszéltek fényében. 

Baba-hírek

– Örömmel és hála-
adással tudatjuk, hogy 
április 4-én megszü-
letett a Hlavács házaspár második  
gyermeke, Marcell. Istenünk gazdag 
áldása legyen az újszülött, szülei  
és testvérkéje életén!

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és  
következő foglalkozások témái:
Április 22.:
A vasárnapi iskola elmarad.
Április 29. 
(15.) Izráel az Ígéret földjén  
(Józs.7-9;14;24)

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


