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„ De nem értük könyörgök csupán, 

hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem” 
János evangéliuma: 17, 20  

 

Kedves Testvérünk! 

 

Egy esztendővel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy még 2021 Húsvéti ünnepkörét is a koronavírus 

járvány fogja beárnyékolni. Arra pedig egyáltalán nem számítottunk, hogy rosszabb lesz a helyzet, 

mint egy éve… És mégis, úgy tűnik, hogy minden egyre rosszabb?! Egy esztendővel ezelőtt a Zsi-

dókhoz írt levél 13, 8-ban leírt igét idéztük Húsvéti levelünkben: „Jézus Krisztus, tegnap, ma és 

mindörökké ugyanaz.” Jézus Krisztus nem változik?! Mit jelent ez? Egy folyton változó világban, 

van egy állandó? Igen! A bizonytalanságok között van egy biztos pont! Jézus Krisztus! Az Ő sza-

vait idézzük, az úgynevezett Főpapi imádságából:  „De nem értük könyörgök csupán, hanem azo-

kért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem”. 

 

Mi az a több, amit Jézus Krisztus kérése ad nekünk? Vegyük észre: értünk imádkozik! Mi va-

gyunk, akik az egykori tanítványok szavára benne hiszünk! És még mindig imádkozik értünk! 

Jézus emberileg kilátástalan helyzetben van a Gecsemáné-kertben, ahol a fenti szavai elhangzanak: 

egy tanítványa (Júdás) már nyíltan elfordult tőle, egy másikról (Péter) tudja, hogy nemsokára leta-

gadja, hogy ismerné. Imádkozik, és akiket magával vitt, hogy társai legyenek a nehéz órán: alsza-

nak. Az ellenség, aki el akarja fogni, meg akarja öletni, pedig már feltartóztathatatlanul közeledik! 

Ez egy emberileg kilátástalan helyzet! Mégis, minden emberi tény ellenére, ott a magányában van 

kihez fordulnia: az Atyához! Mégsem rendült meg az Atyában a bizalma: pedig lenne oka! Miért 

nem rendült meg Jézus bizalma? Mert tudja, hogy mindez az Atya tudtával és így az Ő akaratával 

történik! Így imádkozik azokért, akik majd egykor hasonló helyzetben lesznek, azokért, akiknek 

életbiztonsága megrendül! Igen, értünk imádkozik! 

Egész pontosan, azokért imádkozik Jézus, akik hisznek benne! Amikor annyi minden korábban 

biztosnak tűnő dolog lett bizonytalanná, amikor annyi ember lett elérhetetlenné, akkor az igazi kér-

dés mennyire biztos a hitünk, mennyire bízunk abban, hogy Isten elérhető! Egész egyszerűen: van-

e hitünk a Szentháromság Istenben? Hiszünk-e abban, hogy fontosak vagyunk neki: tudja, mi tör-

ténik velünk, és mindezt a javunkra fogja formálni? 

Jézus tudta, hogy lehetne más is az az este! De tudta, hogy ahhoz, hogy az Övéit megszabadítsa a 

bűn átkától mindannak a rossznak meg kell történnie! El kellett fogadnia a helyzetét! A jövőre 

gondolva pedig imádkozott értünk, hogy mi is el tudjuk fogadni a helyzetünket és bízzunk abban, 

hogy végül Isten dicsőséges terve valósul meg! Jézus az imádság utáni délután, Nagypénteken 

meghalt, három nappal később Húsvét napján feltámadt és végül több, mint negyven nap múlva 

felment a mennybe, Mennybemenetel ünnepén! És most az Atya mellett könyörög érettünk! Van 

egy biztos támaszunk, segítségünk! Figyeljünk viszont arra, hogy Jézus miért jött: hogy bűnbocsá-

natunk, örök életük legyen! Vigyázzunk, hogy a mostani nehéz próbák között el ne nehezedjék a 

hitünk és meg ne keményedjen! Figyeljünk Jézus Krisztusra, aki a Gecsemáné-kerti magányában, 

kilátástalan helyzetében is az Atyához kiáltott és értünk könyörgött! Ezért ne csüggedjünk el! 

 

Ebben az Ünnepben be kell látnunk, hogy bár lehetne másképp, de Isten mégis megengedi, hogy be 

legyünk zárva sok mindenben. Fogadjuk el, hogy nem élhetünk az Úrvacsora sákramentumával se. 

Biztasson minket református hitünk: az üdvösségünk nem a kenyérért és a borért van! Az üdvössé-

günk Jézus engedelmességéből és kereszthatlából van! Ezért nem baj, ha nem tudunk a megszokott 

időben Úrvacsorával élni, amíg biztosak vagyunk a bűnbocsánat valóságában! 

 

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


Ebben az évben az ünnepi alkalmainkat a jogszabályok által engedett keretek között tudjuk megtar-

tani, kérjük megértésüket, türelmeket, bizalmukat! 
 
 

 

 

Tervezett alkalmaink az ünnepkörben: 
 

 

NAGYHÉTEN: SZERDÁN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN (március 31-április 1.) 18 óra: 
 

Bűnbánati Istentisztelet – interneten élőben közvetítve 

 
 

NAGYPÉNTEK, április 2.: 
 

10 óra: ÜNNEPI ISTENTISZTELET - interneten élőben közvetítve 
 

18 óra: ÜNNEPI ZENÉS ISTENTISZTELET - interneten élőben közvetítve 
 

 

HÚSVÉT VASÁRNAP, április 4.: 
 

10 ÓRA: ÜNNEPI ISTENTISZTELET - interneten élőben közvetítve 

 

18 ÓRA: ÜNNEPI ESTI ISTENTISZTELET - interneten élőben közvetítve 
  

 

HÚSVÉT HÉTFŐ, április 5.:  
10 óra: Ünnepi Istentisztelet - interneten élőben közvetítve 

 

 

Minden alkalmunkat igyekszünk online, az interneten is közvetíteni a kkre.hu oldalon a honlapun-

kon keresztül elérhető youtube csatornán. 

Sok Istentiszteletünket vesz fel a Kispest Tv is, amik egy későbbi időpontban tekinthetők meg. 

Éljenek ezekkel a lehetőségekkel, hogy Isten igéje erősíthesse Önöket! 
 

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

alakult helyzethez igazodva. Ha van rá lehetőség, hogy az ünnepkörben eljuttassák, akkor köszön-

jük, ha ez nem lesz lehetséges, akkor később is elhozhatják, amikor erre lehetőségük lesz. 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! Bízunk abban, hogy a honlapunkon a 

Hirdetésekben feltüntetett gyermek és gyülekezeti csendesheteket a nyáron meg fogjuk tudni tarta-

ni, hiszen tavaly is nagy örömmel vettek részt gyermekeink a gyenesdiási héten! 

Istentől kapott békességben és benne való bizalomban kívánunk áldott ünnepet, várva a 

személyes találkozást! 

Budapest-Kispest, 2021 Böjtjében 

   Áldás, békesség! 
 

 

 

 

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

           gondnok-kurátor         lelkipásztor 


