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HÚSVÉTI KÖRLEVÉL 
 

„Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk,  

hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat.” 2Kor 1,9 

Kedves Református Testvéreink, Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! 
 

Gyakran hallottuk ezt a gondolatot az utóbbi időben: „az élet kemény, nehéz”. Mindenki másként éli 

meg ennek az igazságát. Van, aki érzelmileg bonyolódik bele egy helyzetbe, és számára elviselhetetlen lesz 

ennek a terhe. Van, aki fizikai gondokkal szembesül, vagy kapcsolati problémái vannak. Van, akit egy 

betegség gyötör hosszú időn keresztül. Mindannyian keresztül megyünk valamin. 

Még Pál apostol is keresztülment nehéz időkön. A Biblia azt mondja, hogy egyszer annyira maga alatt 

volt, hogy azt mondta Istennek, kész meghalni. Mégis hogyan sikerült túljutnia Pálnak ezen a nehéz 

időszakon? Jézus Feltámadási erejéből merített. Azt írja, hogy felhagytunk azzal, hogy saját magunkban 

bízzunk és megtanultunk bízni Istenben, aki feltámasztja a halottakat. 

Egyetlen feltétele van annak, hogy Isten ereje az életed része legyen: alázatosság. El kell fogadnod, 

hogy szükséged van Rá. Isten nem adja öntelt embereknek az erejét. Az alázatosság azt mondja az Úrnak: „Te 

vagy az Isten, nem én. Neked igazad van, nekem nincs. Nálad van az erő, nálam nincs. Te bölcs vagy, én nem. 

Nekem nincs erőm változtatni ezen a helyzeten, úgyhogy ezt a kezedbe teszem." Abban a pillanatban, amikor 

ezt megteszed, Isten Jézus feltámadásának erejét árasztja a helyzetedre.  

Talán nehéz állapotban vagy, úgy tűnik, minden kilátástalan. Sok mindent kipróbáltál már, de nem 

segített. Gondolj arra, hogy Istennél nincs lehetetlen. Ha Isten fel tud támasztani egy halott embert, akkor a te 

életedben sincs semmi elveszve. 

Kívánom, hogy ezen a szép ünnepen Isten ereje, reménye töltsön be minden szívet a feltámadás 

erejével.  

A húsvéti ünnepkör istentiszteleti alkalmaira hívjuk a testvéreket, amennyiben a járványügyi helyzet 

ezt lehetővé teszi. Amennyiben erre nem lesz lehetőség, úgy az online térben tartjuk az alkalmakat. 

Ezek az igehirdetések is elérhetőek lesznek a gyülekezet honlapján, melynek címe:  

https://honlap.parokia.hu/lap/isaszeg 

A facebook-ot használók számára létrehoztunk egy zárt csoportot, ahol szintén követhető az 

igehirdetés, ennek elérhetősége: Isaszegi Református Egyházközség zárt csoportja.  
 

A húsvéti ünnepkör alkalmai gyülekezetünkben: 

2021. április 2. (Nagypéntek) de. 10:00 óra:              istentisztelet 

 
2021. április 4. (vasárnap) és 5. (hétfő) (húsvét 1. és 2. napja) de. 10 óra:  

                                                                               úrvacsorás ünnepi istentiszteletek  
 

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. Lehetőség van most is arra, hogy húsvéti adományát „borítékos adakozásként” eljuttassa 

hozzánk, egyházi hozzájárulását pedig befizetheti a lelkészi hivatalban, vagy a gyülekezetünk pénztárosánál, 

illetve körzeti megbízottjainknál, vagy a következő bankszámlára való utalással: OTP 11742049-20340205.  

Az évi hozzájárulás összegének alsó határa 2021-ban 12.000 Ft.  
 

Az Isaszegi Református Egyházközség presbitériuma nevében áldott feltámadás ünnepet kívánok 

minden kedves testvéremnek.  

Isaszeg, 2021. március hava 

                                                                         Gergely Szabolcs 

                                                                              lelkipásztor 

https://honlap.parokia.hu/lap/isaszeg/

