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„…Bizony, Isten Fia volt ez!” 
Máté evangéliuma: 27, 54 

 

Kedves Testvérünk! 
 

Virágvasárnap Jézus egy szamárcsikó hátán vonult be Jeruzsálembe, ahol ujjongó emberek 

fogadták. Sokan voltak, de nem volt ott mindenki, akinek a Messiást üdvözölnie kellett vol-

na. Sőt néhányan csendre intették az örvendező tömeget. Ekkor mondta Jézus: „Ha ezek el-

hallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lk: 19, 40) 5 nappal később Jézus a Golgota hegyén ke-

resztre feszítve meghalt. A tanítványai csendben voltak, a virágvasárnap még ünneplő tö-

meg hallgatott: egy római katona szólal meg: „…Bizony, Isten Fia volt ez!” Mintha egy kő 

szólalt volna meg! Egy hitetlen, Messiást nem váró pogány mondja ki, azok helyett, akik el 

sem mentek, vagy némán hallgattak, ha ott is voltak, „Bizony, Isten, Fia volt ez!” A helyzet 

ma sem változott a megfeszített Krisztussal közösséget kell vállalni és meg kell vallani. Eh-

hez pedig szükséges ott lennünk személyesen a gyülekezetben. Aki nem jön el, nem tud 

nyilvánosan hitvallást tenni. A mi távolmaradásunkkal nem Isten lesz szegényebb –hiszen ő 

a kövekből is tud fiakat támasztani-, hanem mi magunk. Így hívunk mindenkit ebben az ün-

nepkörben jöjjön el templomba és valljuk meg együtt Jézus Krisztus Isten fia és általa ke-

gyelemből mi is Atyánknak vallhatjuk Istent és így az ő kegyelemből örökbe fogadott 

Krisztus vére által megváltott gyermekei lehetünk. 

Hálát adunk azért, hogy újra lehet egy olyan Nagypéntekünk, majd Húsvétunk, amikor re-

ménység szerint, az elmúlt évek után újra eljöhetünk a templomba. 

Imádkozunk azokért, akik ebben az ünnepben háború miatt nem tudnak nyugodtan ünnepel-

ni. Egyházközségünk is csatlakozott a Magyarországi Református Egyház közös segélyezési 

programjához, és emellett segítjük a kárpátaljai Técsői Református Egyházközséget is. Az 

ünnepig reménységünk szerint már a második segélyszállítmányunk is eljut Kárpátaljára, és 

így több mint 3 tonna élelmiszert és több százezer forint adományt juttatunk el rászoruló 

testvéreinknek. Az adakozás lehetőségről folyamatos tájékoztatást adunk a vasárnapi hirde-

tésekben, amik honlapunkon is olvashatók. 

A Szőlőskert Református Óvoda bővítését megkezdtük és ennek eredményeként reméljük 

belátható időn belül az óvoda négy csoporttal, egy önálló ingatlanon fog működni. Az új 

telephelynek az adás-vételi szerződését már alá is írtuk. Bátorítjuk a testvéreket, hogy óvo-

dáskorú gyermekeik számára válasszák saját intézményünket, amely immár nyolcadik éve 

működik, jelenleg maximális létszámmal. 

Az Ady Endre Református Általános Iskolában is örömmel tapasztaljuk a gyermeklétszám 

növekedését. Ez év szeptemberében már kettő első osztályt fogunk indítani. A Szőlőskert 

Református Óvoda gyermekeit már felvettük, de szeretnénk elsőbbséget nyújtani a közössé-

günkhöz tartozó családoknak is, ahol első osztályos gyermekek vannak. Április 12-én tart-

juk a következő „Tudás hörpentő-szörpentő” foglalkozásunkat az iskolába készülő óvodá-

soknak, ami után, -de még az állami beiratkozást megelőzően lehet- jelentkezni az Adyba. A 

mi iskolánk nem „körzetes” iskola, így az óvodához hasonlóan bárhonnan vehetünk fel 

gyermekeket, akiknek a szülei református köznevelésben szeretnék elhelyezni gyermeküket. 

Ebben az évben is szervezünk gyülekezeti csendeshetet családoknak, és egyedülállóknak 

Tahiban. Reménységünk szerint július 11-17-ig lehetünk együtt a Tahi Sion-hegyi konfe-

renciaközpontban. Jelentkezni április végéig az Istentiszteletek után lehet. 

A gyermekek számára szervezett „Csendeshét” Gyenesdiáson lesz június 27-július 3. között. 
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Tervezett alkalmaink az ünnepkörben: 
 

 

 

NAGYSZERDA, április 13.: 
 

11 óra: ÜNNEPI ISTENTISZTELET 

Ady Endre Református Általános Iskola közösségének a templomban 
 

18 óra: BŰNBÁNATI ISTENTISZTELET – a templomban 

 

NAGYCSÜTÖRTÖK, április 14.: 
 

18 óra: BŰNBÁNATI ISTENTISZTELET – a templomban 

 
 

NAGYPÉNTEK, április 15.: 
 

10 óra: ÜNNEPI ISTENTISZTELET – úrvacsorai közösséggel 
 

18 óra: ÜNNEPI ZENÉS ISTENTISZTELET - úrvacsorai közösséggel 

Orgonál: Szotyori Nagy Gábor, énekel: Szakács Ildikó operaénekes 

 

HÚSVÉT VASÁRNAP, április 17.: 
 

10 ÓRA: ÜNNEPI ISTENTISZTELET - úrvacsorai közösséggel 

18 ÓRA: ÜNNEPI ESTI ISTENTISZTELET 
  

 

HÚSVÉT HÉTFŐ, április 18.:  
10 óra: Ünnepi Istentisztelet - úrvacsorai közösséggel 

Igehirdető: Boross Sámuel Géza legátus 

 

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

kon keresztül elérhető youtube csatornán. 
 

Ebben az évben is elfogadjuk az ÜNNEPI HÁLAÁLDOZATot, Istentisztelet előtt, vagy után oda 

lehet adni a presbitereknek egy borítékban. Ha van rá lehetőség, hogy az ünnepkörben eljuttassák, 

akkor köszönjük, ha ez nem lesz lehetséges, akkor később is elhozhatják, amikor erre lehetőségük 

lesz. Akik csekken postai befizetéssel illetve banki átutalással szoktak adakozni, most is megtehe-

tik a szokott rendben a mellékelt csekken, vagy 11719001-20221627-es OTP bankszámlaszámon. 

Adományaikkal Egyházközségünk szolgálatát támogatják! 

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

személyes találkozást! 

Budapest-Kispest, 2022 Böjtjében 

   Áldás, békesség! 
 

 

 

 

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

           gondnok-kurátor         lelkipásztor 
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