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HÚSVÉTI KÖRLEVÉL 
 

„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a 

világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” János evangéliuma 14,27 
 

Kedves Református Testvéreink, Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! 

A húsvét nagy örömhíre az, hogy Jézus feltámadt a halálból. A Feltámadott üzenete az övéi számára 

pedig így szólt: „Békesség néktek!” Ezt mondja a félelemtől megrettenő, bezárkózó tanítványoknak Jézus. 

Az Ő üzenete ma sem változik meg, sőt különös értelmet nyer. Ma, amikor háború van országunk 

szomszédságában, amikor nap, mint nap látunk menekülő embereket, amikor félelem van nagyon sok ember 

szívében, akkor Jézus ezt mondja: „Békességet hagyok nektek!” Ó, de nagy szükségünk van erre, hogy Isten 

nyugtasson meg, és belső békével ajándékozzon meg.  

A világban azt látjuk, hogy fegyverekkel akarnak békét teremteni a nagyhatalmak. A fegyverkezés 

viszont mindig háborút szül. Békesség ott van, ahol leteszik a fegyvert, ahol rendezik a kapcsolatokat Istennel 

és egymással az emberek. Ady Endre csodálatosan fogalmazza ezt meg: „Uram … Békíts ki Magaddal s 

magammal, Hiszen Te vagy a Béke.” 

A feltámadás ünnepén ezért imádkozunk mi is, és hívogatunk mindenkit, hogy együtt tegyük ezt 

gyülekezeti közösségünkben amennyiben lehetőség van rá.  

A húsvéti ünnepkör alkalmai: 

2022. április 14. csütörtök du. 18 óra:  úrvacsorai előkészítő bibliaóra 

2022. április 15. Nagypéntek de. 10 óra:  istentisztelet 

2022. április 17. Húsvét vasárnap de. 10 óra:  úrvacsorás ünnepi istentisztelet 

2022. április 18. Húsvét hétfő de. 10 óra:  úrvacsorás ünnepi istentisztelet 

Azok a testvérek, akik betegségük miatt nem tudnak eljönni és úrvacsorával élni, de szeretnének 

részesülni a szent jegyekben, kérjük, hogy a fenti elérhetőségek valamelyikén jelezzék, és az ünnepkörben 

házhoz visszük az úrvacsorát. 

Hálás szívvel osztjuk meg mindenkivel örömünket azért, mert a Magyar Kormány pályázati 

támogatásainak, - mintegy 50 millió forintnak - köszönhetően az elmúlt tíz évben duplájára növelhettük 

gyülekezeti termünket, felújíthattuk és energiahatékonnyá tehettük parókiánkat, valamint megújíthattuk 

templomunk külsőjét és belsőjét is. Szintén köszönjük azoknak a támogatását, akik anyagilag, fizikai vagy 

szellemi munkával, illetve imádsággal hozzájárultak ennek a tevékenységnek a sikeréhez.  

Köszönjük a testvérek egyházfenntartói hozzájárulásait, perselypénzeit és adományait, amelyekkel 

biztosítják gyülekezetünk működését, mert erre pályázati támogatás nem kapható. A templom és a parókia 

rezsije (a fűtés, a világítás, a víz, a szennyvíz, a szemétszállítás, a telefon, az internet, a posta és az épületek 

biztosítási költségei), valamint a lelkész fizetése, a fizetés utáni 21 %-os munkáltatói nyugdíjjárulék 

nyugdíjpénztárba történő befizetése kizárólag csak a hívek adakozásaiból finanszírozható. De tudjuk azt, hogy 

a jókedvű adakozót szereti az Isten! 

Lehetőség van most is arra, hogy húsvéti adományaikat „borítékos adakozásként” juttassák el hozzánk. 

Az egyházfenntartói hozzájárulás és az adomány személyesen a lelkészi hivatalban vagy a körzeti 

megbízottaknál fizethető be, illetve bankszámlánkra történő átutalással rendezhető. Az utóbbi esetben kérjük, 

hogy a közlemény rovatba írják be a „fenntartói hozzájárulás” vagy az „adomány” megnevezést is.  

2022-ben az egyházfenntartói hozzájárulás összege 12.000 Ft, de ez csak a működési kiadásaink felét 

fedezi. Ezért kérjük, hogy - aki teheti - ezen felül adományként vagy perselypénzként még legalább ilyen 

összeggel támogassa gyülekezetünket. 

Az Isaszegi Református Egyházközség presbitériuma nevében áldott feltámadási ünnepet és jó 

egészséget kívánunk minden kedves testvérünknek.  
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