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„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” 
Zsidókhoz írt levél: 13, 8 

 

Kedves Testvérünk! 

 

Rendkívüli időben keressük meg Önöket ezzel a levéllel! Ebben az időben igazi vigasztalássá lehet számunkra 

az ige: „Jézus Krisztus, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” 

Kurátor úrral azt beszéltük meg, hogy most valami jót kell írni a Testvéreknek! Most, amikor annyi minden 

megváltozott és még mindig változik körülöttünk, ami a megszokott életünkhöz hozzá tartozott, ez egy csodá-

latos hír: Jézus Krisztus nem változott, nem változik és nem fog változni! Mi pedig benne találhattuk, találhat-

juk meg a földi életünk biztonságát és az örök életünk bizonyosságát! Mikor biztonságérzetünk jelentősen 

csökkent, akkor ez teljes biztonságot adhat: Ő ugyanaz ma is, aki tegnap volt, és aki holnap lesz! Amikor annyi 

mindenkivel nem lehet közösségünk, Ővele most is ugyanúgy meg lehet a közösségünk, ma, mint tegnap volt, 

és holnap lesz! 

 

Ma rendkívüli időket élünk! Sok nyugtalanság lehet bennünk, sokakkal nem tudunk találkozni! De ne felejtsük 

el: Megváltónk változatlan, Üdvözítőnk szava ma is ugyanaz, amit először tanítványainak mondott Nagycsü-

törtökön: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!” (Jn, 14, 1) és „Nem 

hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.” (Jn, 14, 18).  

A tanítványok az Úrvacsora sákramentumának szereztetésénél nem is gondolták, hogy Jézus néhány óra múlva 

meg fog halni, és valósággá válik a kenyér megtörése, és a bor kiöntése, mert teste töretik meg és vére onttatik 

ki! Mi sem gondoltuk március 8-án böjt első vasárnapján, amikor a Böjtfői úrvacsorát készítettük, az Úraszta-

lára és szokott módon, találgattuk mennyien lesznek a sákramentumi közösségben, hogy néhány nap múlva, 

már sokan a Templomba sem tudnak eljönni, és hogy mikor tudunk újra sákramentumi közösségben lenni a 

Templomban?! Jó tudni: Jézus Krisztus nem hagyott magunkra, akkor sem, ha ebben az ünnepben a nagy csa-

ládi étkezések, vendéglátások és vendégjárások – valószínűleg - el fognak maradni!  

Ezekben a napokban jó tudni, hogy Jézus Krisztus szeretete, akkor sem múlt el a tanítványok iránt, amikor ők 

már nem ölelhették vagy csókolhatták meg, mert feltámadása után a Mennybe ment! Jó tudnunk, hogy ez a 

Krisztus most ott van a Mennyben és könyörög értünk, hogy megmaradjon a bizalmunk: mindazok, akik most 

nem ölelnek meg bennünket, nem adnak nekünk egy puszit, vagy nem fognak velünk kezet azért még valósá-

gosan szeretnek! 

A fentiek alapján bátorítjuk a Testvéreket, különösen azokat, akik úgy tervezték, hogy Nagypénteken, Húsvét-

kor az Úrvacsora sákramentumával fognak élni a Templomban, ne csüggedjenek Isten szeretete nem múlt el! 

Lehet, hogy sokan, sokféle pótmegoldásokkal fognak próbálkozni! Legyünk nyugodtak azért, mert ebben az 

ünnepben nem jutunk el esetleg a Templomba, még Jézus Krisztus szeretete nem múlt el: golgotai keresztáldo-

zata érvényes! Ezért nem támogatjuk, hogy otthonainkban próbáljuk most valahogy a sákramentumot magunk-

nak kiszolgálni. Inkább készüljünk arra, hogy ha véget ért ez a bennünket megszokott közösségeinktől elszakí-

tó időszak, akkor a Templomban Hálaadó Istentiszteleten meg fogjuk teríteni az Úrasztalát, és akik ebben az 

ünnepben a sákramentum vétele nélkül is együtt lehettünk Jézus Krisztussal, akkor együtt lehetünk egymással 

is! Ebben az ünnepkörben tehát, így készüljünk: Jézus Krisztus akkor is velünk lesz, ha mi nem tudunk a kö-

zösségben az úrvacsorával élni, és szeressük azokat mi is, akikkel most test szerint mi sem lehetünk együtt! 

 

Természetesen a mostani helyzethez igazodnak az előttünk levő, már szervezés alatt levő alkalmaink, program-

jaink! Egyenlőre a májusra tervezett konfirmációt elhalasztjuk, hiszen az ifjak sem tudnak rendesen felkészül-

ni. Szintén május végén terveztünk gyülekezeti kirándulást Kárpátaljára, amit egy későbbi időpontra teszünk 

át. A többi alkalmunk, programunk majd igazodik ahhoz, amit a jogszabályok lehetővé tesznek! 

 

A Testvérek figyelmébe ajánljuk Egyházközségünk honlapját (www.kkre.hu) három okból is! 

Az első, hogy jelenleg ott találja meg azt az oldalt, amin mindig jelezzük, mikor közvetítjük a következő al-

kalmat. Ezek a közvetítések valós időben történnek, és minden alkalmunk így elérhető, a korábbi technikai 

hibákat most javítottuk! Az igehirdetést kinyomtatva is el tudjuk jutatni azokhoz, akiknél nincs internet! 

http://www.kkre.hu/
mailto:cfharkai@hu.inter.net


A második: a Szőlőskert Református Óvoda felvételi rendjéről is innen lehet tájékozódni, hiszen elérhető az 

óvoda oldala is! Ez azért fontos, mert ha egy gyermeket szeptember 1-jétől ide szeretnének hozni, akkor ha 

nem jelentkeznek most a megadott időn belül, akkor automatikusan felvételre kerül a körzetes önkormányzati 

óvodába. 

A harmadik: erről az oldalról érhetik el az Ady Endre Református Általános Iskola oldalát is, ahol szintén a 

beiratkozáshoz fontos információk vannak. Az általános iskola esetében is hasonló a helyzet, ha szeretnék, 

hogy gyermekük szeptembertől ebben az egyházi intézményben kezdje az első osztályt, akkor mindenképpen 

jelentkezzenek időben, mert különben gyermekük automatikusan a körzetes állami iskolába kerül felvételre 

április végén! 

 

Ebben az évben az ünnepi alkalmainkat a jogszabályok által engedett keretek között tudjuk megtartani, kérjük 

megértésüket, türelmeket, bizalmukat! 
 
 

 

 

Tervezett alkalmaink az ünnepkörben: 
 

 

NAGYHÉTEN: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG (április 6-9-ig) 18 óra: 
 

Bűnbánati Istentisztelet – interneten élőben közvetítve 

 
 

NAGYPÉNTEK, április 10.: 
 

10 óra: ÜNNEPI ISTENTISZTELET - interneten élőben közvetítve 
 

18 óra: ÜNNEPI ZENÉS ISTENTISZTELET - interneten élőben közvetítve 
 

 

HÚSVÉT VASÁRNAP, április 12.: 
 

10 ÓRA: ÜNNEPI ISTENTISZTELET - interneten élőben közvetítve 

 

18 ÓRA: ÜNNEPI ESTI ISTENTISZTELET - interneten élőben közvetítve 
  

 

HÚSVÉT HÉTFŐ, április 13.:  
10 óra: Ünnepi Istentisztelet - interneten élőben közvetítve 

 

 

 

Ebben az évben is elfogadjuk az ÜNNEPI HÁLAÁLDOZATot, csak a módján változtatunk a kialakult hely-

zethez igazodva. Ha van rá lehetőség, hogy az ünnepkörben eljutassák, akkor köszönjük, ha ez nem lesz lehet-

séges, akkor a már fentebb jelzett Hálaadó Istentiszteletre hozzák el. Akik csekken postai befizetéssel illetve 

banki átutalással szoktak adakozni, most is megtehetik a szokott rendben a mellékelt csekken, vagy 11719001-

20221627-es OTP bankszámlaszámon. Adományaikkal Egyházközségünk szolgálatát támogatják! 

Istentől való békességben kívánunk áldott ünnepet, várva a személyes találkozást! 

Budapest-Kispest, 2020 Böjtjében 

   Áldás, békesség! 

 

 

 

 

Józsa József s.k.      Harkai Ferenc Csaba s. k. 

           gondnok-kurátor         lelkipásztor 


