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„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután 

halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.”(Péter első levele 3:18. vers) 

 

HÚSVÉTI LELKIPÁSZTORI ÜDVÖZLET  

 
Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

 

A rendkívüli böjti hetek után húsvét ünnepe köszöntött ránk. Az elmúlt időszakban a koronavírus-

járvány miatt felbolydult életünk jellemzői, mindennapjaink témái a járvány miatti megszorítások, az 

óvintézkedések, statisztikák, mindennapjaink eszközei az arcmaszk, a fertőtlenítőszer, 

mindennapjaink tevékenységei a kézmosás, a távolságtartás, élelmiszervásárlás, voltak. 2020 

tavaszának fő céljait így fogalmazhatnánk meg: tisztának és egészségesnek maradni, vigyázni 

magunkra és egymásra.  

Más volt ez a böjti készülés lelki értelemben és más lesz húsvét ünnepe is. Hiszem azt, hogy a minket 

Fiában oly nagyon szerető Isten a korlátozások és a zárt templomok ellenére, új keretek között ünnepet 

szentel nekünk és velünk. Húsvét kairosza köszönt ránk, mikor Isten a folyó időbe és a múló napokba 

aláhajol, és ünnepi idővé szenteli napjainkat. Éljük meg úgy ezt az ünnepi időt, hogy meghalljuk Isten 

hozzánk szóló üzenetét, megtapasztaljuk kegyelmének kiáradását. Húsvéti örömmel teljen meg a 

szívünk, lelkünk, otthonaink. Az elmúlt hetek zaklatott időszakát váltsa fel annak a békességnek a 

megtapasztalása, amit Jézus ajándékoz nekünk. Maga a Feltámadott köszöntsön otthonainkban úgy, 

mint feltámadása után a tanítványait és az övéit: Békesség néktek! 

 

Békés ünnepszentelést, áldott húsvéti ünnepet kívánok a közeli találkozás és 

viszontlátás reményében! 
Karvansky Mónika, ref. lp.  

 
ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÉS ÚRVACSORA 

 
A jelenleg kialakult helyzet nem teszi lehetővé, hogy húsvétkor a templomban ünnepeljünk úrvacsorai 

közösségben. Ebben a rendkívüli helyzetben még inkább szükségünk van arra, hogy Isten igéje 

megszólaljon otthonainkban és a Feltámadt Krisztus evangéliuma közel jöjjön hozzánk. A rendkívüli 

helyzetre tekintettel húsvétkor otthonaink válhatnak templomokká, lelki hajlékká, hogy továbbra is 

imádkozó, közösen éneklő, igével táplálkozó közösség maradjunk. Példaként vehetjük az első 

keresztyéneket, akik – az Apostolok cselekedeteiről írott könyv tanúsága szerint – házanként törték 

meg a kenyeret (ApCsel 2,46).  

Rendhagyó keretek között van lehetőségünk részt venni a húsvéti istentisztelet és úrvacsora 

közösségében: 2020. április 12-én 9.00 órakor a DunaTV közvetítésével, úrvacsorai liturgiával 

egybekötött istentiszteleten Dr. Bogárdi Szabó István püspök hirdeti a húsvéti üzenetet.  
Aki ilyen módon szeretne bekapcsolódni az úrvacsorai közösségbe, az a hívő keresztyén otthonában 

készítse elő a kenyeret és a bort. A szolgálattevőt követve, vele együtt közösen mondja az úrvacsorai 

imádságot, az Apostoli Hitvallást, és az úrvacsorai kérdések megválaszolása után magához veheti az 

úrvacsorai jegyeket (családok esetében jó, ha a hívő családfő adja körbe a tálcán a kenyérfalatokat és 

a bort külön poharakba töltve, mindenki maga vegye el a tálcáról a kenyeret és a bort. Aki egyedül 

van otthonában, az egyedül él az úrvacsorával) Hisszük, hogy hitben egyek lehetünk egymással és az 

Úr Jézussal, s az Ő Szentlelke pedig minden helyet templommá tud szentelni.   

http://reformatus.at/


EGYHÁZI SZOLGÁLATOK A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉN 

 

KÖSZÖNET - Gyalai István művész úrnak, gyülekezetünk tagjának, aki rajzaival gazdagította az 

ünnepi igei üzeneteket. Isten áldja meg életét és további munkásságát! 

 

A „köszönet” címszó alatt szeretném megragadni az alkalmat és mindenkinek megköszönni azt a 

szolgálatot, amivel hozzájárult és hozzájárul ahhoz, hogy az ausztriai külhoni magyarság körében 

nehéz körülmények és korlátozott lehetőségek között működő szórványgyülekezetként olyan testvéri 

és gyülekezeti közösségnek lehetünk tagjai, élő kövei, melyben mindenki kapott talentumaival építi, 

gazdagítja és élővé teszi az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatot! Együtt és 

közösen szolgálva élhetjük meg hitünket, gazdagíthatjuk egymást, nálunk lelki otthonra talál a 

hozzánk érkező és visszalátogat a tőlünk távozó. Isten áldása legyen és maradjon továbbra is ezen a 

maroknyi seregen, élő kövekből épült lelki templomon, ahol Krisztusban Testvérként örülhetünk 

egymásnak! 
„Nagy bizalmam van irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden 

nyomorúságunk ellenére, csordultig vagyok örömmel.” (2 Korinthus 7,4. vers) 

 

LELKIGONDOZÁS - EGYHÁZI SZOLGÁLATOK – temetés, esketés, keresztelő alkalmaival 

kapcsolatban a lelkipásztor telefonon, e-mailben elérhető. Halaszthatatlan megbeszélés esetén, 

egyeztetés után személyes találkozásra is van lehetőség. 

HIVATALI ÜGYEK – EGYHÁZADÓ (Kirchenbeitrag): A Testvérek az elmúlt időszakban 

kaphatták meg valamelyik osztrák református gyülekezettől az egyházadó befizetéséről szóló 

értesítést. Ha ezzel kapcsolatban kérdésük lenne, forduljanak a lelkipásztorhoz bizalommal. 

 

DIAKÓNIAI SEGÍTSÉG – Segítsünk egymásnak! Gyülekezetünk önkéntesei szívesen ajánlják fel 

segítségüket bevásárlás, ételhordás, gyógyszerek kiváltása és más diakóniai segítségnyújtás 

szolgálatában.  

 

DIAKÓNIAI ADOMÁNY – HÚSVÉTI ADAKOZÁS - Támogassuk egymást! 

A koronavírus-járvány nemcsak az emberek egészségét veszélyezteti, hanem sokaknak 

egzisztenciálisan is nagy fenyegetettséget jelent. Sokan veszítették el munkahelyüket, kevesebb 

fizetésből kell beosztaniuk a mindennapi élet költségeit. Gyülekezetünkben is több személyt érint ez 

a nehéz anyagi helyzet, akiknek most a mindennapi kenyér problémájával kell szembenézniük.  

Ezúton HÚSVÉTI ADAKOZÁST, PERSELYFELAJÁNLÁST hirdetünk Isten dicsőségére és a 

szükségben levő Testvérek megsegítésére. Akit a Lélek arra indít, hogy ilyen formában legyen 

segítségére a szükségben szenvedőknek, az adományával támogathatja rászoruló Testvéreinket. 

A gyülekezetünk bankszámlájára utalható az adomány, a húsvéti perselybe szánt összeg. Kérjük, a 

megjegyzésben tüntessék fel: COVID-Spende. A megadott megjegyzés alatt beérkezett adományok 

teljes összegét a rászorulók támogatására használjuk fel! 

 

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW 

Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „COVID/Spende” 

 
Jézus mondja: Mert éheztem, és ennem adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és 

felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok… Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket 

akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. (Máté 25:35, 40)  

 

 

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA – IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT!  



NAGYPÉNTEK – SZAKADT KÁRPIT, LEDŐLT VÁLASZFAL 

 
Tizenkét órától három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja 

pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én 

lelkemet! És ezt mondva meghalt. (Lukács 23,44-46) 

„És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt.” (Máté 27,51) 

 
Nagypéntek – a világtörténelem megismételhetetlen alkalma. Az alázatos Isten legmélyebbre hajolt, hogy a 

bűntől, a gőgtől, a vélt hatalomtól, a gyilkos indulattól fűtött embert felemelje. Golgota - a kereszten Jézus, 

a szenvedő Isten; a kereszt alatt a bűnös ember: a sorsot vető katonák, a csúfolódó, gúnyt űző főemberek 

és a példájukat követő nép, a keresztrefeszítésben szenzációt megélő elvadult tömeg, kissé távolabb a Jézushoz 

tartozó tanítványok. Déli tizenkét órakor a tűző nap fényességét sötétség váltotta fel. Hirtelen minden 

elsötétült, a megdöbbenés és az értetlenség lett úrrá mindenkin. Szó bennszakad, hang fennakad, lehellet 

megszegik … „Bizony, ez az ember Isten Fia volt!” – hangzik a pogány százados döbbent felismerése.  

A déli sötétség idején a jeruzsálemi templomban a Szentek Szentjét eltakaró és az emberektől elválasztó kárpit 

felülről az aljáig kettéhasadt. Lehullott a lepel arról a helyről, ahová egyedül a főpap léphetett be évente 

egyszer, hogy Istennek áldozatot mutasson be a nép bűnéért. A szakadt kárpiton át látható az áldozat helye, 

mely a szemek elől takarva volt. A Golgotán bemutatott áldozat megnyitotta az utat Istenhez. Ezért az 

áldozatért minden válaszfal ledőlt Isten és az ember között. A templom szentélyét eltakaró kárpit elveszítette 

funkcióját, mert „Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s 

mindenkorra. … Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” (Zsidókhoz írt levél 

10, 10. 14.) A nagypénteki golgotai áldozat utat nyitott és hidat épített Isten és az ember, a föld és a menny 

között, mert nekünk Őáltala van szabad utunk az Atyához. 

Most, amikor a járvány miatti körülmények annyi mindentől és mindenkitől elválasztanak minket, még inkább 

megérthetjük, hogy mit is jelent az, hogy Nagypénteken Jézus az Istentől elválasztó falat ledöntötte. 

Gondoljunk csak bele, mekkora öröm lesz majd megölelni azokat, akiket a szigorú rendelet, a félelem, az 

aggodalom, a féltő szeretet elválaszt. Milyen értékes találkozás, értékes ölelés lesz az, ha újra együtt lehetünk 

mindazokkal, akiktől falak, határok, rendelkezések választanak el.   

Jézus a minden értéket és minden áldozatot meghaladó atyai ölelést adta vissza nekünk Nagypénteken a 

Golgotán! A kárpit meghasadt, a válaszfal ledőlt, Isten Jézus Krisztusban nyújtja felénk atyai karjait.   

És aki arra képes volt, hogy a ledönthetetlent ledöntse, az elhordozhatatlant elhordozza, az képes arra is, hogy 

a mi életünk válaszfalait ledöntse, a körülmények miatti 

kárpitokat szétszakítsa. A kárpitokon és válaszfalakon 

túllátva álljunk oda Nagypénteken a kereszt alá, felismerve 

Jézusban Megváltó Istenünket! „Nézzünk fel Jézusra, a hit 

szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett 

– a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet” 
(Zsidókhoz írt levél 12,2) érettünk, miattunk, és helyettünk! 

Ámen. 
 

* * * 
 

Ó, Krisztus láttam szenvedésed, s borzongásom véget nem ért. 

Jaj, hogy halálkín lett a részed érettem, árva bűnösért. 

 

A természet velünk zokogja halálodért fájdalmait, 

elbújt a nap, gyászukba rogyva siratnak választottaid. 

 

Szent áldozat, tedd, meg ne szűnjünk kereszten látni tégedet! 

Szent véred mossa csak le bűnünk, lelkünk előtt az tár eget. 

 

Jóságod mély és mély a hála, amellyel hozzád fordulunk, 

Bűnünkért mentél kínhalálba, egyetlen Megváltó Urunk. 

(Református énekeskönyv 343. dicséret) 

  



KENYÉRTÖRÉS EMMAUSBAN 

 
„Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvanfutamnyira volt, és 

amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és 

vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. … Így érkeztek el ahhoz a faluhoz, amelybe 

igyekeztek. De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement 

hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és 

nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. … Még abban az órában útra 

keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Ők 

elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton 

történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. (Lukács 24, 13-35 – válogatott versek) 

 

Húsvét vasárnap hajnalán a temetőkertbe végtisztességet tenni 

érkező asszonyok a sírbolt elől elhengerített követ találtak, a 

sírbarlangban hiába keresték Jézus testét, a sír üres volt. Az 

ijedt asszonyokhoz két férfi lépett és megszólították őket: 

„Miért keresitek a halottak között az élőt? Nincsen itt, hanem 

feltámadt.” (Lukács 24,5-6). Húsvéti öröm: Jézus él! És mégis 

van olyan, aki a feltámadás estéjén még szomorúan, 

kiábrándultan, reményt veszítve kullog Emmaus felé. Az 

elképzelt győzelem helyett szertefoszlott nagy remények, 

csalódás jellemzi a feltámadás örömhíre nélkül otthonába 

igyekvő két tanítványt. Egyszer csak melléjük szegődik Valaki 

és a lelkigondozásnak egyik legcsodálatosabb útján kíséri őket. 

Bár a két tanítvány elkeseredésük miatt még nem érti, nem 

látja, hogy a halálon győzelmet vett feltámadott Krisztus van 

mellettük, de a szívük és a lelkük már valamit megérzett. 

„Maradj velünk, gyere a mi otthonunkba” – kérik őt, mert aki 

ilyen vigasztaló hatással van a gyász és a reményvesztettség 

fájdalmára, őt szeretnénk mindig magunk mellett tudni, 

otthonunkba hívni, rá szükségünk van! Jézus elfogadja a 

meghívást, velük marad. Mikor pedig asztalközösséget 

vállalva velük megtöri a kenyeret az asztaluknál, már minden 

kétséget kizáróan tudják, hogy ki ment utánuk, ki kísérte őket 

a szomorúság és a reményvesztettség emmausi útján, és ki tért 

be szerény hajlékukba.  
A Feltámadott Krisztus így van velünk ma is útitársként, 

vigasztalóként emmausi útjainkon. Ezzel a szeretettel látogat 

meg minket is hajlékunkban, otthonainkban és töri meg 

számunkra a mindennapi kenyeret.  

Fájdalom, szomorúság tölt el mindnyájunkat, akik 2020 

Húsvétján nem mehetünk templomainkba ünnepet szentelni, a kegyelem asztalánál az úrvacsora jegyeit 

magunkhoz venni, hálát adni Istennek a Feltámadottért, aki érettünk és helyettünk elhordozta az 

elhordozhatatlant, és aki harmadnapon feltámadt a halálból, aki által az örök élet ígérete már a miénk is. Ez a 

szomorúság viszont húsvéti örömmé válhat, mert ahogyan 2000 évvel ezelőtt is, a feltámadás napján az Úr 

Jézus Krisztus maga ment azokhoz, akiknek a szívét még nem érintette meg az örömhír, úgy Ő kísér ma is 

minket, betér otthonainkba, hogy az ünnepi asztalnál és a mindennapok asztalánál megtörje számunkra a 

kenyeret. A felismerés öröme töltse el szívünket, otthonainkat, töltse be ünnepeinket és életünket, mert az az 

Úr, aki a Golgotán győzött, a mindennapok elkeseredésének útján kísér, velünk marad ígérete szerint ennek a 

világnak a végezetéig. A Feltámadott Krisztus látogasson meg mindnyájunkat Húsvét ünnepén, Ő legyen a mi 

húsvéti örömünk. És ezzel a megélt és újra megtapasztalt örömmel várjuk a találkozás csodáját, mikor a 

templomban, a gyülekezet közösségében beszélhetjük el egymásnak, hogy miként ismertük fel a nehézségek, 

a nyomorúságok, a 2020 tavaszát, nagyböjtjét és Húsvétját övező járvány miatti aggodalmak között is életünk 

útitársát, a Feltámadott Urat! Ámen. 

Karvansky Mónika, református lelkipásztor 


