
„Jöjjön el a te Országod.” Mt. „Jöjjön el a te Országod.” Mt. „Jöjjön el a te Országod.” Mt. „Jöjjön el a te Országod.” Mt. 6666::::    10101010 v. v. v. v.    

 

 
Budapest Pestszentlırinc Erzsébet Bélatelep Református EgyházközségBudapest Pestszentlırinc Erzsébet Bélatelep Református EgyházközségBudapest Pestszentlırinc Erzsébet Bélatelep Református EgyházközségBudapest Pestszentlırinc Erzsébet Bélatelep Református Egyházközség    

2020202011112222. . . . ÁPRILISÁPRILISÁPRILISÁPRILIS                        HÍRLEVÉLHÍRLEVÉLHÍRLEVÉLHÍRLEVÉL    22226666.... szám szám szám szám    

HÚSVÉTHÚSVÉTHÚSVÉTHÚSVÉT    
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Nagypénteken Jézus meghalt, csend lett. Hallgatott Jézus, hallgattak az 

angyalok, hallgatott Isten. Az ember kiáltott: Feszíttessék meg! Van, aki a kezét mosta. 
Nagypéntek az ember cselekvésének ideje. 

Húsvétkor megszólalt Isten. Földrengéssel mozdította el a követ a sír szájáról. 
Húsvétkor megszólaltak az angyalok. Húsvétkor üzent Isten: Feltámadott. Húsvétkor 
megszólal Jézus: Békesség néktek! Csodálatos, mikor megszólal Isten. Mikor beárad az 
élet a halálba és elnyeli azt. Mikor az ember lelkében megszólal és megremegnek a lelki 
kısziklák az örömhírtıl: Jézus él!  Csodálatos lesz majd, mikor az idık végén megszólal, 
és mindenki térdet hajt elıtte.  De addig marad húsvét története és örömüzenete. Az élet 
nagy fordulója Jézus halála és feltámadása volt. 

Jézus feltámadásával az ember számára két irányban vált szabaddá az út: fölfelé 
Isten felé, és lefelé a halál felé. Isten felé a Szentek Szentje kárpit kettészakadása által, 
míg a sír szájáról elhengerített kı mutatja a másik utat lefelé. Ez az egyetlen temetı, 
ahonnan élve lépett ki az, aki meghalt. Jézus. Templom és temetıTemplom és temetıTemplom és temetıTemplom és temetı. Mindkettı szakrális 
hely, és a világ fordulópontja ma is. Félelemmel és nagy örömmel mentek ki az asszonyok 
a temetıbıl, de a Jézussal való találkozás kivette a félelmet a szívükbıl, és azt mondta 
nekik: ne féljetek, hanem örüljetek. Ekkor lett igazi húsvétjuk, és akkor lesz nekünk is. 
Mert a húsvét nem csak ünnep. Több annál. Találkozás. A feltámadott Krisztussal való 
találkozás ki tudja venni a félelmet szívünkbıl. Csak az tudja, hogy a húsvét nem a 
terített asztalból áll. Nem is a vendégségbe jövık számától függ, hanem az élet útján 
Krisztussal való találkozástól. Innen lehet tájékozódnunk önmagunkon túlra nézve a 
templom csöndjében fölfelé és lefelé a mélységbe a halál titka felé. Errıl szól 
történelmünk és az életünk. Fölfelé és lefelé való tájékozódás. Mert húsvét elıtt úgy 
látszik, hogy a halál elnyeli az életet, minden errıl szól! De húsvétkor éppen az derül ki, 
hogy Jézus halála által meghalt a halál. Jézus a halál birodalmába viszi be az életet. 
Feltámadásával az Feltámadásával az Feltámadásával az Feltámadásával az élet éélet éélet éélet éllll. Krisztus az élet gyızelmét aratta a halál felett. Ez fontos 
üzenet a számunkra.  

Olyan korban élünk, ahol hamar megrendülnek az élet alapjai és megjelenik a 
félelem. Romok maradnak az életbıl, és azok mindent betemetnek. Nem a romok 
gyıznek, nem a halál gyız, hanem az élet. Ahogyan ezt húsvétkor énekeljük: „Nincs már 
szívem félelmére, nézni sírom fenekére. Mert látom Jézus példájából, mi lehet a holtak 
porából.” (347.3.v.) 
 

L. Molnár István 



Éves jelentésÉves jelentésÉves jelentésÉves jelentés
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Nehéz szorítások között élünk. Anyagi, gazdasági nehézségek mellett egyre erısebb az erkölcsi 
nyomás a gyülekezetünk népére. Családok kerülnek nehéz helyzetbe anyagilag és erkölcsileg 
egyaránt. Mégis jó úgy visszatekinteni az elmúlt esztendıre, hogy megláthatjuk benne Isten 
gondviselı kegyelmét, szeretetét és megtartó erejét. Együtt valljuk Pál apostollal, mert mi is átéljük, 
hogy az Isten által vetett szilárd alap megáll. Legyen áldott a megtartó Úr!  
 

• Az esztendı elején sikerült két alkalmat megtartani az Egyetemes imahét keretén belül a 
katolikus testvéreinkkel. Nagy erıfeszítést kell tennünk a jövıben, hogy megmaradjon a 
közös találkozás, mert a másik részérıl nincs motiváció. 

• Február 24-én meglátogatta gyülekezetünket az egyházmegye elnöksége az esperes és a 
gondnok úr Canonica visitació alkalmából. 

• Április végén egyházmegyei közös konfirmandus találkozón vettek részt a fiataljaink. 

• Május 14-én Tiszafüreden jártunk az Otthon lakói Anyák napi mősorral fogadtak. 

• Szép emlékeket ırzünk a Konfirmáció kétnapos ünnepségérıl.  

• Július 9-én Családi nyílt napot tartottunk. A programról bıvebben szóltunk már korábbi 
hírlevelünkben. Idén is szeretnénk megrendezni.  

• Augusztus elején Erdélyben jártunk gyülekezeti kiránduláson és meglátogattuk a 
testvérgyülekezetünket Rettegen. 

• Augusztus végén 3 napos Szupervisori képzést tartottak gyülekezetünkben a 
Börtönlelkészek. 

• Szeptember 3-án Tiszafürediek látogattak meg minket 50 fıvel, ıszi presbiteri 
szeretetvendégségünk is emlékezetes volt. 

• Szeptember 25-én diakóniai vasárnap alkalmából Kelenföldön szolgáltam. Hozzánk Ajtony 
Artúr lelkipásztor jött el. 

• Október 22-én meglátogattuk Szeghalmi Erzsébet sírját és megemlékeztünk a 
gyülekezetünk hitvalló ısérıl. Nagy Péter lelki-pásztor méltatta az itt töltött évtizedeket. 

• November 25-én búcsúztunk Sallós Frigyes presbiter testvérünktıl. 

• Advent vasárnapjain szeretetvendégséget tartottunk az egyedül élık és özvegyeknek, a 
házaspároknak, a fiataloknak és gyermekkarácsonyi programot szerveztünk a Vajk utcai 
általános iskola alsó tagozatos gyermekeivel. Ajándékcsomagot adtunk át a résztvevıknek. 

• December 4-én Presbiterválasztás volt. 16 presbitert, egyhangúan megválasztottuk. 

• December 10-én Tiszafüredre látogattunk, ahol karácsonyi programmal fogadtak a lakók. 

• December 17-én a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió tartotta gyülekezetünk nagyter-
mében éves konferenciáját. 

• December 19-én hétfın Ünnepi mősort és ajándékot adtunk a Pszichiátriai Otthon 
lakóinak, Szabó Lászlóné vezetésével. Köszönjük az egész éves hőséges szolgálatát, amit 
közöttük végez. Isten áldja meg az életét. 

• December 30-án évzáró presbiteri szeretetvendégséget tartottunk. 

Végignézve az évet, megláthatjuk, hogy az Isten által vetett szilárd alap megáll és megtart minket a 
szolgálat és az abból következı áldásain keresztül. 

Soli Deo GloriaSoli Deo GloriaSoli Deo GloriaSoli Deo Gloria    
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Mi is úgy vagyunk a napi eseményekkel, történésekkel, ahogyan a tanítványok 
voltak. Sok mindent nem értünk a mindennapokból. Jó volna, ha valaki segítene 
eligazodni benne. Nekünk is meg kell, hogy nyíljon az elménk a dolgok megértésére. 
Ezért jó dolog hallgatni, meghallani Jézus válaszait, értelmezését az eseményekrıl. Így 
volt ez azokkal a tanítványokkal, akik húsvéti eseményekben nem értették meg Jézus 
szenvedését, halálát és a feltámadását. Nekünk is ezek a legnehezebben érthetı 
kérdéseink. Szenvedés, halál, örök élet. 

 
Sokszor a szenvedés jelenti életünk legsötétebb idıszakát, az élet fájdalmát 

kudarcként éljük meg. Sok miért kérdést hoz elı bennünk. Jézus a szenvedést is az 
ember megváltása részének tekinti. Azt mondja „Avagy nem ezeket kellett e szenvedni a 
Krisztusnak?” (26.v.) És elkezdte nekik magyarázni az Szentírást. Hozzá tartozik az 
életünkhöz. a szenvedés is mondja. Ezt mi is csak Isten Igéjén keresztül tudjuk 
megérteni. Nincs senki, aki ezt megmagyarázná nekünk, csak Jézus. Mert İ magára 
vette szenvedésünket és társunk lett benne. Ezzel összeköti az ember szenvedését, 
halálát és feltámadását a sajátjáéval. Ez a húsvét hármas üzenete. Nem csak 
szenvedünk, meghalunk, hanem fel is támadunk az örök életre. Ebben a reménységben 
hívjuk a húsvéti ünnepkör alkalmaira testvérünket, hogy együtt csatlakozzunk Jézushoz 
és tanuljunk Tıle a szenvedés, a halál és a feltámadás titkairól 

2012. Április 
1. vasárnap de. 10 óra VIRÁVIRÁVIRÁVIRÁGVASÁRNAPGVASÁRNAPGVASÁRNAPGVASÁRNAP – Istentisztelet 
4. szerda du. 6 óra Elıkészítı alkalom 
5. csütörtök du. 6 óra Elıkészítı alkalom 
6. péntek du. 6 óra NAGYPÉNTEKNAGYPÉNTEKNAGYPÉNTEKNAGYPÉNTEK – Istentisztelet 
8. vasárnap de. 10 óra HÚSVÉTHÚSVÉTHÚSVÉTHÚSVÉT – Istentisztelet és Úrvacsora 
9. hétfı de. 10 óra HÚSVÉTHÚSVÉTHÚSVÉTHÚSVÉT – Istentisztelet és Úrvacsora 
12. csütörtök du. 6 óra Bibliaóra 

A találkozás örömében bízva kívánok áldott, békés húsvéti ünnepeketA találkozás örömében bízva kívánok áldott, békés húsvéti ünnepeketA találkozás örömében bízva kívánok áldott, békés húsvéti ünnepeketA találkozás örömében bízva kívánok áldott, békés húsvéti ünnepeket!!!!    
 

Budapest, 2012. Március     
       L. Molnár István 

          lelkipásztor        

„…maga Jézus is melléjük „…maga Jézus is melléjük „…maga Jézus is melléjük „…maga Jézus is melléjük szegıdött és szegıdött és szegıdött és szegıdött és 
egegegegyütt ment velük.yütt ment velük.yütt ment velük.yütt ment velük.””””    
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GONDOLATOKGONDOLATOKGONDOLATOKGONDOLATOK    

 
„Az arra menık káromolták, a papi 
fejedelmek és írástudók: csúfolták, a vele 
együtt megfeszített lator szidalmazta. Egy 
keresztre feszítettet: káromolnak, csúfol-
nak, szidalmaznak. Sokáig túlzottnak 
éreztem ezt a jelenetet valahogy úgy 
gondoltam, hogy az evangélisták kicsit 
megnyomták a pennát. Mindaddig úgy 
éreztem, míg egy napjainkban készült 
dokumentumfilmet nem láttam, hogyan 
rugdosnak, köpdösnek egy felakasztott 
embert a keresztyén Európában, 2000 
évvel Jézus halála után. Azóta tudom 
miért kellett Jézusnak még ezt is 
elszenvednie. A bennünk lakó vadállatért. 
Vadállatért? Az csak megöli, de nem 
csúfolja az áldozatát. Tehát inkább a 
bennünk lakozó pokolért. Itt kezdıdik 
Jézus alászállása a poklokra.” 

Gyökössy Endre 
 
„Ha egy vak kiáll a fényre, érik ugyan a 
nap sugarai, de a fény az ı számára nem 
létezik. Akinek nincs Istene, szívében vak. 
Mit tehet tehát? Tisztítsa meg szemét, 
hogy meglássa Istent.” 
 
„Istennek nincs szüksége ránk, hogy jó 
legyen. Nekünk van szükségünk Istenre, 
hogy jók legyünk.” 
 
„Ha hallgatsz, szeretetbıl hallgass. Ha 
kiáltasz, szeretetbıl kiálts, ha korholsz, 
szeretetbıl korholj. Ha kímélsz valakit, 
szeretetbıl kíméld. A szeretet gyökere 
legyen meg benned és ebbıl a gyökérbıl 
csak jó fakad. 

Szent Ágoston 
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SegítekSegítekSegítekSegítek    

Háztartási szerelést vállalok: 
víz, lakatosmunka elvégzésére 

hívhat, korrekt, szakszerő 
munka. 

Fekete Bertalan 
Tel.: 293-9283 

Bp. 1183. Csongor utca 53. 
 

Lırinci VirágházLırinci VirágházLırinci VirágházLırinci Virágház    

Menyasszonyi és alkalmi 
csokrok, koszorúk. 

Tel.: 291-7552 
H-P: 7-18 óra 
Sz-V: 9-17 óra 

Bp. 1183. Felsıcsatári út 7. 


