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REMÉNY 

Életünk egyik meghatározó tényezője a remény. Nem véletlenül, a Bibliában sokszor és 

sokféleképpen jelenik meg. Húsvét ünnepére készülve ott van a mi életünkben is a kérdés: Miben 

reménykedünk? Mit várunk az életünktől? A remény a megoldás felé emel. Túlmutat a mostani 

helyzeten. Így volt ez, az első keresztyének idejében is. 

Jézus többször említette a tanítványoknak, hogy sokat kell szenvednie, majd meghalnia, 

de feltámad. Három tényezőt fog körül a húsvét.  A szenvedéstől a keresztig, a kereszttől a halálig 

és a haláltól a feltámadásig. Mindhárom magába foglalja a reményt. A remény „biztos és erős hor-

gonya lelkünknek” Zsid. 6:19.v. Korunk nem akar hallani Jézus szenvedéséről, keresztjéről sem fel-

támadásáról. Pedig nekünk ebben a kérdésben azóta nem tudott újat mondani senki. A remény 

Jézusnál éppen a valóság útmutatója. A Biblia eseménye ebben hiteles, mert a tanítványok sem 

hitték el azt, amit Jézus mondott nekik, mégis meglátták a feltámadott Jézust. Azóta a valóságot, a 

világot ebből a reményből kell nézni az embernek. 

A modern ember elveszítette ezt a reménységet, és helyette álmodik a jövőről és illúzió-

ba menekül, amiből hiányzik a szenvedés, a halál és a feltámadás is. Ez az álom hamar szertefosz-

lik, és a kétségbeesés veszi át a szerepet. Hol van a biztos és erős horgonya lelkének? Isten nélküli 

és kétségbeesett életében mit vár a jövőtől? Megoldást? Anyagit? Majd csak jobb lesz életérzéssel, 

ebben a mai világban és a mostani helyzetben? 

Nekünk a reményünk Krisztusban van. Húsvét erre figyelmeztet, hogy merre vezet az 

ember útja, ha ez az élet véget ér. Jézus útja a szenvedéstől a feltámadásig, Nagypéntektől Húsvé-

tig az örökéletbe vezet. Ez a reményteli jövő. Ebből lehet erőt meríteni a jelen számára. „Ha csak 

ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde 

Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak.”  I. Kor. 15:19-20.v. 

Felismerhetjük, hogy a föld nem siralomvölgy, ahol nincs remény, hanem egy olyan kert, 

ahol én is tudok tevékenyen élni és vetni az élet magját, hogy egyszer arathassam az örök élet 

gyümölcsét. Kétezer éve ezt a reménységet mutatta meg Jézus, és megígérte övéinek ennek betel-

jesedését:  

„Azután mikor az asztalnál ültek, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá 

hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy azoknak akik őt feltámadva látták nem hittek.”  
Márk 16:14.v. 

L. Molnár István 



Gyülekezeti Élet 

Nagy Gyula (1915–1983) 

 Idén emlékezünk meg Nagytiszteletű Nagy Gyula lelkipásztor úr halálának 30 éves évfor-

dulójáról. Gyülekezetünk, mai lelki arculatát meghatározó módón tőle kapta. Hiszen evangéliumi 

igehirdetése, gyönyörű karakteres hangja a református kegyesség hordozója. Gyülekezetépítő és 

gyülekezetformáló munkája kitörölhetetlen. Egyháztörténeti távlatok szerint is az. Mindaz, amit 

szolgálatával elért, ma is helytálló és tiszteletet érdemel. 

 1948. március 13-án kezdte meg szolgálatát gyülekezetünkben. Ő volt az első megválasz-

tott lelkipásztor. Előtte sok kisegítő, beosztott és helyettesítő lelkész szolgált az imaházban. Ennek a 

dinamikus és fiatalos lelkipásztornak az első dolga a cél kitűzése volt. Református hitvalláson alapu-

ló igehirdetés, közösségformáló lelki munka és evangéliumi értékek megtartása. Nehéz volt ennek a 

végrehajtása, hiszen erősödött az egyházra mért politikai nyomás. Sorra szűntették meg a jól műkö-

dő egyházi egyesületeket (Bethánia Szövetség, KIE… stb), ami a lelki élet megnyomorításával és 

megfélemlítésével is együtt járt. A vasárnap délelőtti igehirdetést a délutáni hitvallás magyarázat 

segítette. Havi rendszerességgel megtartott Csendes napok is ilyen hitmélyítő alkalmak voltak. A 

tanítás mellett hangsúlyt kapott a közösségformálás. A családlátogatások a különböző testvéri kap-

csolatok segítették ezt a munkáját. A forradalom ideje alatt tekintélyével nyomást tudott gyakorolni 

a fiatalokra, ezzel is elkerülvén a nagyobb bajt. A lelki munka mellett megjelent a külföldi segélyek 

gyülekezeten belüli szétosztása. Motorosan hordta szét és osztotta el azok között, akik rászorultak, 

tekintet nélkül vallási hovatartozásukra. Elismert és megbecsült munkása volt Istennek. Egyházme-

gyei tevékenysége is meghatározó volt. Kiállt a tiszta hitért és szolgált is érte, de ellenállt a kiszolgáló 

szolgalelkületűeknek. Telefonbeszélgetéseit többször le és kihallgatták, de ez nem zavarta őt. Egyre 

nehezebb körülmények vártak a lelkipásztorokra, így rá is. Volt időszak, mikor lakatosmunkával 

kellett kiegészíteni fizetését, mert a gyülekezet nem tudta eltartani. 

Kevesen voltak, de erősen állták a vihart Nagy Gyula vezetésével a gyülekezet tagjai.  Sok család 

kapott tőle vigasztaló és bátorító szavakat, tanácsokat, ami nekik is segített a nehéz helyzetben. 

 Munkájának koronája a parókiaépítés volt. A távlatokban gondolkodó lelkipásztor jól látta, 

hogy állandó szolgálati lakást kell építeni ahhoz, hogy a gyülekezet fennmaradjon. Ugyan neki volt 

egy tanács által kiutalt lakása, de az nem az egyházközség tulajdona volt. Ezért 7 éven keresztül 

minden évben kérvényezte az építést, de mindig visszautasították. Majd 1977-ben a Budapest Fővá-

rosi Tanács VB Egyházügyi Hivatala engedélyezte a kérést. Ennek az anyagi megteremtése is Nagy 

Gyula lelkipásztor feladata volt, amit kitűnően meg is oldott. 1980-ban megépült és át is adták. A 

lelkészlakás átadása után 1980. szeptember 28-án ünnepi Istentiszteleten elköszöntek Tőle. 

 Élete teljében volt még a lelkipásztor úr, és nem ő kérte nyugdíjazását. Alázatosan elfogad-

ta az egyházi hatóság döntését. 3 év múlva 1983. április 22-én visszaadta lelkét teremtőjének. 

Az ilyen lángon szolgáló életeket a szívük érzi meg leginkább. Nála is így volt. 

Emlékező Gyülekezet 



M E G H Í V Ó 
„Békesség nektek…” János 20:19.v. 

 

Húsvét vasárnapja a tanítványok életében a bizonytalanságot, és a félelmet hozta. Mária 

Magdaléna elmondta, hogy látta a feltámadott Jézust és beszélt is vele. Ebben az állapotban voltak 

együtt és az „ajtók is zárva voltak” olvashattuk. Ők nem várták Jézust, mert elfelejtették azt, amit 

mondott nekik. Sokszor ezért vagyunk mi is ilyen bezárt állapotban, mert nem emlékezünk, és nem 

akarunk emlékezni arra, amit Jézus mondott vagy mond. A bezártság érzése ott van a hétköznapja-

inkban, mert nem engedjük be a szívünkbe Jézus szavát. Korunk emberére ezért nem hat az ünnep, 

mert az egyik napot olyannak tartja, mint a másikat és nem tudja kimozdítani a számítógép, a tele-

vízió világából a templomhívogató harangja. 

„Jézus megállt középen” 

Jézus húsvétkor az emberi élet középpontjába áll. Feltámadásával elfoglalja az élet közepét. Milyen 

sok embernek, családoknak elveszett a középpontja. Távol élnek egymástól, pedig egy fedél alatt 

laknak, egy nevet viselnek, és egy nemzethez tartoznak. Ha az ember nem megy Jézushoz, akkor ő 

jön el hozzánk és köszönti a bezárkózókat. 

„Békesség néktek” 

A félelmeink megszüntetésének hangja ez. Nem tudom, hogy ki mit vár ettől a húsvéttól, de ez a 

köszöntés bizalmat ébreszt a szívünkben. Ha nincs békességünk, akkor Jézus meghozza, ha pedig 

van, úgy megerősíti azt bennünk. A feltámadott Jézus nem csak a belső békességet teremti meg a 

félelemtől bezárt lelkünkben, hanem, túlmutat azon. Azzal, hogy megmutatta sebeit a tanítványok-

nak, a külső világnak is üzent. Mondjátok tovább az embereknek. Ezzel nem csak a tanítványoknak 

szerez örömöt, hanem a környező világnak is. 

„A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat” 

Örömöt hoz Jézus a tanítványoknak és ezen a húsvéton nekünk is. Meg lehet tapasztalni együtt 

közösen a családdal és a gyülekezettel. Ezzel az örömhírrel hívjuk testvérünket szeretteivel együtt 

ünnepi alkalomra a templomunkba és kívánunk áldott, békés húsvéti ünnepet.  

2013. Március 

 24. vasárnap 10 óra Virágvasárnap - Istentisztelet 

 28. csütörtök 18 óra Előkészítő 

 29. péntek 18 óra Nagypéntek - Istentisztelet 

 31. vasárnap 10 óra HÚSVÉT - Istentisztelet és Úrvacsora 

2013. Április 

 1. hétfő 10 óra HÚSVÉT - Istentisztelet és Úrvacsora 

Budapest, 2013. Húsvét 

L. Molnár István 

   lelkipásztor 
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Gyülekezeti Hírek 

• 2012. Adventjétől gyülekezetünk egy új orgoná-

val gazdagodott. A három manuálos elektromos 

orgona anyagi fedezetét, testvéreink támogatá-

sából sikerült összegyűjteni, biztosak vagyunk 

benne, hogy mindannyiunk örömére lesz. 

Köszönjük, akik adományaikkal támogatták 

a közös ügyünket. 

 

• Idén is megtartottuk egyetemes imahetünket 

az Attila utcai római katolikus gyülekezettel kö-

zösen. Templomunkban, január 24-én volt a záró 

alkalom, melyet követően szeretetvendégséggel 

zártuk az imahetet gyülekezeti nagytermünkben. 

 

• Szabó Csaba Sándor kántor úr szervezésében 

újraindult gyülekezetünk énekkara, amely gi-

tárral, nagybőgővel, hegedűvel és orgonával kie-

gészülve egy új hangzásban mutatja be a sokunk 

által jól ismert evangéliumi énekeket. 

 

• Istentiszteleteinket letölthető és meghallgatható 

formában, illetve aktuális gyülekezeti híreinket 

nyomon követhetik gyülekezeti weboldalunkon: 

www.olajag.atw.hu címen. 

„Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy 

tova, vigadozással jön elő, kévéit emelve.”  Zsoltárok 126: 5-6. v. 

Szomorú szívvel vettük a hírt, hogy Dr. Hegedűs Loránt püspök úr visszaadta lelkét terem-

tőjének. Püspök úr lelke közel állt hozzánk. Két ünnepi alkalommal is volt közöttünk. 1993-

ban templomunk 50 éves évfordulója alkalmával, és 2008-ban gyülekezetünk 75 éves jubile-

umán. Már terveztük, hogy idén ismét meghívjuk a 80 éves évfordulónkra. Sajnos ez már nem 

lehetséges. 

Isten akaratát elfogadva őszinte együttérzéssel kívánunk a családnak, a gyülekezetnek 

vigasztalást és Isten szeretetében való megbékélést a zsoltáros szavaival. 


