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Hírlevél
Húsvét

"Mélység s magasság
végtelen - Isten nélkül
a lét védtelen." T.E.I.

Három sor, 9 szó ? mennyi gondolat, érzés s?r?södik benne!
Hova futhatunk a bizonytalanság el?l, a fenyeget? káosz el?l? Mi
marad, amikor minden tervünk, számításunk egyszerre elillan ?
az egyik a naptárunkból, a másik a pénztárcánkból, a harmadik a
szívünkb?l, ? ?
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Ha máskor azért nehéz ünnep a húsvét, mert a feltámadás túl
radikális gondolat földhözragadt, tapasztalatra és tudományos
bizonyítékokra épül? racionális gondolkodásunk számára ? mit
mondjunk most? Most, amikor az, ami a világban történik,
egyáltalán nem racionális? Amikor vállalkozások, termel?k,
egész iparágak mennek cs?dbe? Amikor közösségek, családok
inognak meg? Mindennapi beidegz?dések és évszázados
hagyományok szakadnak meg?
Nem, nem túl radikális gondolat a feltámadás! Most kezdjük
érteni. Az egyetlen racionális válasz mindarra, ami a világban
történik, hogy Istenre bízzuk magunkat. Mert ? az Úr, akinek a
Lelke a kezdet kezdetén is ott lebegett a káosz felett. S ugyanez
a Lélek az, aki életre kelti Jézust a halálból, hogy többé soha meg
ne haljon. A Lélek teremt új rendet, életet a felbomlás alkotó
elemeib?l ? bennünk és közöttünk is.
Sosem lehet magabiztosan ünnepelni húsvétot, de hálásan, de
reménységgel telve, de hittel bízva igen. Csak most igazán!
?Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.??
Mt 28,5-6
Van okunk ünnepelni, Testvérek! Ünnepre készüljetek,
mert ez ad értelmet és er?t a hétköznapokhoz!
Ünnepi rendünkben a közös hely elérhetetlen. De a közös
id? és a ?közösség?most is összeköt minket.
Most kivételesen nem egy helyen tartjuk nagyheti
alkalmainkat, és még csak nem is egy weboldalon, hanem
otthon, nálatok! Száz és száz helyen, ahol csak szükség van
a feltámadás üzenetére, reménységre, hitre, szeretetre.
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Nagyhét
Április
06-13.

A nagyhet i est i ist ent iszt elet eink ? hétf?t?l csütörtökig ?
otthoni, családi ist ent iszt elet ek
lesznek.
Lelkészeink minden napra írnak
egy rövid igehirdetést, istentiszteleti liturgiát, melyet otthonainkban egyedül ? vagy az egész
családot összegy?jtve ? mindannyian felolvasunk, imádkozunk
és énekelünk. Beszéljük meg ezt
el?re, legyen ez közös döntése a
családnak!

El?készület ek:
A kezdési id?pont ? csak úgy,
mint a templomban ? közös: este
6 óra, harangszóra. Ekkorra gondoskodjunk az igehirdetés letöltésér?l a honlapunkról, kinyomtatásáról. Készítsük oda az énekeskönyvet és a Bibliát is. Kapcsoljunk ki minden olyan eszközt, ami elvonhatja a figyelmünket ? szent id? ez közösségünkben. Akik családban élnek, gy?ljenek össze mind egy szobában ?
milyen nagy kiváltság, hogy ezt
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együtt élhetik meg! De akár
egyedül, akár családi körben vagyunk, mind tudjuk, városszerte
sok helyen vesznek részt ugyanazon az istentiszteleten a testvéreink ? nem vagyunk egyedül. A
Lélek összeköt minket!
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AZ ISTENTISZTELET:
Kövessük az el?re elkészített liturgiát. Legyen az
apa, vagy az anya a család papja ? vezesse ? a többieket az istentiszteleten. Énekeljük el énekeinket,
imádkozzunk, olvassuk el a Bibliából a kijelölt részt
? azután pedig olvassuk fel az igehirdetést.

imádkozhatnak együtt ? konferenciahívással akár
többen is, mint ketten! Olyan jó lenne úgy megélnünk ezt a járványt, hogy lelki testvérre, imatársra
találtunk! Legyetek bátrak!

Visszajelzés:

Adjunk utána magunknak id?t a csendre, hogy
megfogalmazódhasson bennünk, hol érint minket
mindaz, ami elhangzott.

Az istentisztelet után rögtön fogalmazzuk meg egyszer? mondatokban, amit megéltünk, és küldjük el a
gyülekezet e- mail- címére, hogy megoszthassuk azt
honlapunkon. Küldjünk egy képet a családi istentiszteletr?l. Ez fontos! Most így tudjuk megélni közösségünket, így hallgathatjuk meg mások élményeit, a megértett üzeneteket, kapcsolódhatunk be
mások imádságába, épülhetünk egymás hite által.
Mert hisszük, hogy valóban velünk van és összeköt
minket a Szentlélek!

Ezután a csendes elmélkedés után imádkozzunk
együtt. Ha nem megy saját szavainkkal, olvassuk fel
a javasolt imádságot, majd mondjuk el együtt a Miatyánkot. Olvassuk fel, mondjuk el fennhangon és
közösen az áldást!
Akik magányosan élnek, azok telefonon, számítógépen keresztül egymással is összekapcsolódhatnak,

AZ ÚRVACSORA
Egyházunk rendje szerint konfirmált református egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített
istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját
követjük, akik súlyos helyzetükben ?házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek
az ételben?. (ApCsel 2,46)
Az istentisztelet közvetítésének kezdete el?tt ? a higiénés szabályok betartása mellett ? készítsenek el? személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban.
Kövessék figyelemmel a szolgálat tev?t és a közvetített istentisztelet résztvev?it, velük közösen mondják az
úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hit vallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.
Megértjük azokat a gyülekezeti tagokat is, akik különböz? okok folytán nem kívánnak vagy nem tudnak élni
az otthoni úrvacsorázás lehet?ségével. Kérjük ?ket, kövessék imádságos lelkülettel az úrvacsorai liturgiát.
3

Szentendrei Református Egyházközség

NAGYPÉNTEK ÉS HÚSVÉT

A nagypénteki és a húsvéti istentiszteleteket valós id?ben fogjuk közvetíteni az elmúlt vasárnapok mintájára. Nagypént eken 10 órakor tartunk istentiszteletet, és este 18 órakor is. Este egy áhítat után kántorunk,
Szotyori Nagy Gábor orgonajátékát hallgathatjuk a gimnáziumból. Ezt csak hang formájában fogjuk sugározni, felvételr?l.
Húsvét vasárnap nem közvetítünk istentiszteletet templomunkból, azért, hogy mindannyian a DunaTV-n sugárzott istentiszteleten vegyünk részt ? sok más református gyülekezettel együtt. Ez a rendkívüli helyzet lehet?vé teszi, hogy Kárpát-medence-szerte valamennyi gyülekezet egy istentiszteleten vegyen részt. Milyen
különleges lehet?ség ez Trianon százéves évfordulóján! Milyen jó így megélni egységünket: együtt figyelni
Isten igéjére, és együtt úrvacsorázni határon innen és túl. A közvetítés 9 órakor kezd?dik.
Húsvét hét f?n templomunkból közvetítünk istentiszteletet, a megszokott 10 órai kezdettel. Mindkét húsvéti
istentisztelet úrvacsorai közösség is lesz. Az úrvacsorát nem virtuálisan, hanem valóságosan fogjuk venni,
házi istentiszteleti körben. Ennek pontos módját a a honlapunkon is megtalálják, és a nagypénteki istentiszteleten is el fogjuk mondani.

ÜNNEPI ALKALMAINK RENDJE:
ID? PONT:
Április 6-9. 18 óra

Nagyheti esti otthoni családi áhítatok

Április 10. 10 óra

Nagypénteki istentisztelet ? online közvetítés templomunkból

Április 10. 18 óra

Nagypénteki áhítat és orgonakoncert

Április 12.

Kárpát-medencei közös istentisztelet úrvacsorai közösséggel ? a Duna TV
közvetítésében

9 óra

Április 13. 10 óra

Húsvéti istentisztelet úrvacsorai közösséggel ? online közvetítés templomunkból
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Hirdetések adománygy?jtéssel kapcsolatban
A járványhelyzet következtében kialakult országos veszélyhelyzet sok családot és embert anyagilag is nehéz
körülmények közé sodort, vagy sodorhat. Fontos, hogy ebben a helyzetben gyülekezetünk és egyházunk
segít? kezet tudjon nyújtani a bajba jutottak felé folyamatos imádság, szeret? közösség és nem utolsó sorban
pénzügyi adományok formájában. Erre kiváló példát mutattak az els? keresztyén gyülekezetek is, ahogyan
összefogtak, és segítették a másik gyülekezetet, embertársukat. Pál apostol korinthusiakhoz írott második
levele 8. és 9. fejezetében szépen írja le azt, hogy milyen módon történt az adakozás, érdemes ezt az
igeszakaszt most is olvasnunk, tanulmányoznunk. Most csak egy vers álljon itt az említett szakaszból.
?Ezért ahogyan mindenben b?velkedtek: hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a t?lünk rátok
áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban islegyetek b?kez?ek.?(2Kor 8,7)

Három adakozási lehet?ségre szeretnénk a testvérek figyelmét felhívni.
1. Tit usz segélyalap ? gyülekezet i céladományozás: Gyülekezetünk presbitériuma úgy döntött, hogy pénzügyi tartalékaink
terhére 5 M Ft összeget elkülönít
egy segélyalap felállítására. A segélyalap célja, hogy az országos
veszélyhelyzet
következtében
szociálisan rászoruló családok és
magánszemélyek részére szociális segélyt nyújtson nehézzé vált
élethelyzetük enyhítésére. A
kedvezményezettek gyülekezetünkkel kapcsolatban álló (akár
közvetlenül, akár intézményeink
révén) családok és magánszemélyek lehetnek. 2020. évi gyülekezeti céladományozásunkat ehhez
az alaphoz való hozzájárulás for-

májában hirdetjük meg. Az adományokat az OTP banknál vezetett 11742087-20000679 számú
bankszámlánkra fogadjuk. Kérjük, a közleménybe írják be: ?Titusz segélyalap?.
2. Összefogás az újrakezdésért :
A Magyarországi Református
Egyház Zsinati Elnöksége a kialakult járványhelyzet következményeinek enyhítésére gy?jtést
hirdet ?Összefogás az újrakezdésért?elnevezéssel. A gy?jtés háttere és részletei a következ? oldalon érhet?ek el: Összefogás az
újrakezdésért
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3. Dorkász gy?jt és: A Dorkász
szolgálat minden évben húsvét
el?tt tartós élelmiszert gy?jt rászorulók részére. Idén a gy?jtés
szokásos formájában nem valósulhat meg, így egy weboldalon
keresztül lehet Kék vödröket
megtölteni élelmiszerrel, amit
majd a szolgálat eljuttat a rászorulók részére. A gy?jtés részletei
a következ? oldalon találhatóak:
Dorkász Kék vödör gy?jtés
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Gyülekezeti pénzügyeink
Gyülekezetünk presbitériuma
már korábban úgy döntött,
hogy kéthavi m?ködési költségünknek megfelel? összeget
tartalékol nem várt helyzetek
esetére. A kialakult országos
veszélyhelyzet okán ezt az
összeget a presbitérium hat
havi szintre emelte meg. Tanácsoljuk a testvéreknek is, hogy
érdemes a jelenlegi helyzetben
? lehet?ségeikhez mérten ?
tartalékokat képezni.
Napi pénzügyeink kapcsán két
tételt érdemes megemlíteni.
Perselypénzbevételünk az els?
negyedévben terv szerint ala-

kult, amiért hálásak vagyunk, és
köszönjük, ha az online istentisztelet folyamán is gondoskodnak a testvérek a perselypénz eljuttatásáról.
Egyházfenntartói járulékaink
id?arányosan 20%- os elmaradást mutatnak, ami összegszer?en kb. egymillió forintot jelent. Köszönjük mindenkinek,
aki rendszeresen fizeti a járulékot, és kérjük a testvéreket,
hogy amennyiben tehetik, akkor havi rendszerességgel juttassák el a járulékukat, hiszen
kiadásaink is ilyen módon
jelentkeznek.

Elérhet?ségeink:
honlap: szre.hu
e-mail: szentendre@reformatus.hu

:

imakérés: imakeres@szre.hu
segítség: diakonia@szre.hu
tel: +36 30 164 2229
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