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HÚSVÉTI KÖRLEVÉL 
 

„Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség 

világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” Ef 6,12 

Kedves Református Testvéreink, Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! 

 

A Biblia tanítása szerint, amíg élünk ezen a földön, szüntelen harcban állunk: a világgal, a testünkkel 

és a kísértővel. Eddig úgy éltük ezt meg, hogy értettük is, meg nem is. Láthatatlan ellenség volt, s láthatatlan 

győzelmeket, vagy veszteségeket éltünk meg.  

A mostani világjárvány, ami szintén egy láthatatlan ellenséggel való harc, megtanít sok mindenre. 

Jobban odafigyelni egymásra, önmagunkra, egészségünkre, és megtanít jobban bízni Istenben. 

Különös módon fogjuk ünnepelni Krisztus feltámadásának ünnepét. Nem gyülekezhetünk 

templomokban, nem úrvacsorázhatunk közösségben, nem köszönthetjük egymást a megszokott módon. 

Ilyet, mi még nem éltünk meg. 

Ez az ünnep azonban arról szól, hogy van feltámadás. Minden rossz után jó következik. Jézus 

kereszthalála a legnagyobb fájdalom, keserűség volt a tanítványok életében. Azt élték meg, hogy Nélküle 

értelmetlen lett az életük, nincs reménységük, örömük. De harmadnapra feltámadt! 

Isten erre bátorít bennünket ezen az ünnepen: lesz feltámadás. Van folytatása az életnek. Lesz 

győzelem a betegség felett, a vírus felett, mert az élet élni akar. Jézus él! 

Bár nem a megszokott módon, de istentiszteletet tartunk, melyet a gyülekezetünk honlapján és a 

gyülekezet zárt facebook csoportjában közvetítünk. A különös helyzetre való tekintettel úrvacsorai 

közösséget házi istentiszteleti formában oldjuk meg. Akik a közvetítést nézik, azok is alkossanak házi 

istentiszteleti közösséget. Ezúttal készítsenek elő kenyeret, esetleg kis darabokra szelve, és bort, esetleg 

külön poharakban. Amikor a közvetítésben a lelkész az úrvacsorai liturgiát vezeti, ők is kapcsolódjanak be, 

az úrvacsorai kérdésekre ők is válaszoljanak hallható módon Isten és a jelen levő családi, házi gyülekezet 

színe előtt, a jegyeket pedig osszák szét egymás között, az úrvacsorázás rendje szerint. Jelzem, magányosok 

is készíthetnek maguknak kenyeret és bort és vehetik a közvetítés során, hiszen egy valóságos házi 

istentiszteletbe kapcsolódnak be.  

Internetes honlapunk elérhetősége, melyen az istentiszteletek bármikor visszanézhetők: 

https://honlap.parokia.hu/lap/isaszeg/cikk/mutat/hireink-esemenyeink-2020-tol/ 

 

Facebook elérhetőség: Isaszegi Református Egyházközség zárt csoportja 

 

A húsvéti ünnepkör alkalmai gyülekezetünkben: 

2020. április 10. (Nagypéntek) de. 10 óra:           istentisztelet 

2020. április 12. de. (húsvét 1. napja) 10 óra:      úrvacsorás ünnepi istentisztelet  

 

Köszönjük a testvérek adományait, mellyel hozzájárulnak gyülekezetünk fenntartásához. Tudjuk azt, 

hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. 

Kérjük a gyülekezetünk tagjait, hogy ebben a rendkívüli helyzetben sem feledkezzenek meg 

gyülekezetükről. Perselyes adakozásra most nincs lehetőség, ami nagyon megviseli a gyülekezet 

fenntartását. Így kérjük, hogy adományaikat a fent megjelölt bankszámlaszámra utalják.  

Az évi hozzájárulás is utalással teljesíthető, melynek alsó határa 2020-ban 10.000 Ft.  

 

Az Isaszegi Református Egyházközség presbitériuma nevében áldott feltámadás ünnepet kívánok 

minden kedves testvéremnek.  

Isaszeg, 2020. április hava 

Gergely Szabolcs 

        lelkipásztor   
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