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„Legyetek tehát éberek, és szüntelen
könyörögjetek, hogy legyen erőtök
kimenekülni mindazokból, amik történni
fognak, és hogy megállhassatok az
Emberfia
előtt.”
Lukács 21,35

H

árom hét karantén után jött el
az újabb húsvét családom számára. Nem elég egy év bezártsága,
most még a betegség is, most még az
újabb „hullám” is. Körülöttünk versenyfutás zajlik: egyik oldalon oltásért állnak sorba, hogy a másik oldalon csökkenhessen a betegek száma.
Oly sokan remélik, hogy a húsvét lelki-testi megújhodást hoz. Jézus fenti
búcsúszavai számunkra azonban
most is fontos üzenetet hordoznak:
józanság és imádság kísérjék Krisztus-váró, megváltást remélő életünket! Könyörögjünk betegeinkért, ne
lankadjunk imádságunkban. Hordozzuk szíveinkben a „Pozsi” szeretetteljes közösségét. Legyen elmélyülésünkben segítség ez a mostani, csupán online Hálaadás újság. Szeretettel
a szerkesztők nevében:
Mátyás Imre, presbiter
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Szószék
Amint tovább haladtak az úton, valami
vízhez értek, és így szólt a főember: Íme, itt
a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? ApCsel 8,36

H

a belegondolok, mennyire igaz,
sok történetben ez a mennyei
keverőasztal! Drága Mennyei Atyánk
de sokszor elrendezi időre a dolgainkat! (...) Bízzuk oda nyugodtan: az
Úristen tudja, mit akar. Kirendeli,
amit ki kell rendelni, és kellő időben.
Nem hamarabb, és nem később.
Berkesi Gábor 2021. 03. 21.
Bárcsak felismerted volna ezen a napon te
is a békességre vezető utat! De most már el
van rejtve a szemed elől. Lukács 19,42

I

sten népének ma is vigyáznia kell,
hogy mit tesz. Isten népének ma
sem a hatalom a küldetése. Nem az a
küldetése, hogy tényező legyen, hanem hogy igét hirdessen. Nem kardot kell csörgetni, hanem felmutatni
az Isten beszédét, az Isten igazságát.
Tanítani az Istennek békességét.
Székely Tamás, 2021. 03. 28.
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Amit a templom adhat nekünk

A

mikor még ősszel bezárták a
templomokat,
elhatároztam,
hogy a vasárnapot mindig komolyan
fogom venni az online időszakban is.
Mindig felöltözöm ünnepibb ruhába,
és úgy ülök le a tévé elé követni az alkalmat. Nem veszem kezembe a
mobilomat, minden zsoltárt és dicséretet énekelek,
nem állok fel alkalom közben, próbálok csak oda figyelni.

I

gyekeztem ezt
mindig betartani, de persze a gyerekek mellett nem lehetett tökéletesen kivitelezni. Az idei virágvasárnapon azonban nem sikerült úgy ünnepelni, ahogyan szerettem volna. Volt
egy kis rossz érzésem emiatt. Ezen
töprengve ébredtem rá, mit is jelent
számunkra a templom, az élő istentisztelet, a gyülekezet közössége.

S

ok éve mindig virágvasárnap énekelünk a Hálaadás kórussal templomunkban. Ezt mindig több hétnyi pró-

bafolyamat előzi meg, amely segíti az
ünnepre való hangolódást. Maga az
éneklés méltó módja virágvasárnap örömének átadására. Az otthon, templom
nélkül töltött hetek varázsa kezd elmúlni. Az online istentiszteletek követése
kezd a hétköznapokba belefakulni.
Közben lehet, hogy
főzünk, gyerekekkel beszélgetünk,
más egyéb dolgokkal foglalkozunk.
Az a teljes áhítat és
elmerülés nem tud
megvalósulni úgy,
mint a templomban.

M

ost tapasztalhatjuk meg azt,
hogy egyedül mennyire kevesek vagyunk. Hogy a hitünk milyen
gyenge lábakon állhat. Hogy mennyire könnyen kalandoznak el a gondolataink, ha nem Isten házában vagyunk. Hogy a hétköznapjainkban,
otthonainkban mennyivel nehezebben megy az elcsendesedés, az Istenre való figyelem. Hogy mennyire
könnyen beleszürkülhetünk a hétköznapokba hitbelileg is.
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M

Hálaadás

ost láthatjuk, érezhetjük igazán, hogy mit is kaphatunk a
templomba járás során. Egy olyan
helyet, ahol muszáj aktívan megélnünk a hitünket: ahol elcsendesedünk, ahol csak Istenre figyelünk,
ahol az Ő szavát halljuk. Amikor
nyitva van a templomok kapuja, felkelünk időben, felöltözünk, az ünnepi ruhával a szívünket is ünnepi díszbe öltöztetjük. Elindulunk, időt szánunk az alkalomra. Érezzük, hogy ez
valahogyan más, ez az Úr napja. A
mostani nehéz időkben tapasztalhatjuk meg, hogy egyedül milyen gyengék is vagyunk, mennyire fontos,
hogy hetente az Úr színe elé járul-
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junk. Hogy milyen okosan rendelte
Istenünk, hogy szenteljük meg a hetedik napot. Hogy muszáj aktívan élnünk hitünket, különben könnyen kialudhat bennünk a láng. Hogy cselekednünk kell magunknak is, nem csupán kapnunk. Hogy felelősségünk
van, hogyan és miként ápoljuk hitünket. Hogy mennyi de mennyi áldást
kaphattuk eddig hetente a templomban, amit talán már természetesnek is
vettünk.
mádkozzunk, hogy javuljon a járványhelyzet és kinyissanak újból
templomunk kapui! Őrizzük meg
emlékezetünkben ezt az időszakot,
hogy tudjuk újult erővel, cselekedve
növelni hitünket, ha majd újra személyesen is találkozhatunk. Hogy ne felejtsük, mennyi jót tett velünk az Isten, mennyi áldást kaptunk Tőle.
zúton szeretném megköszönni
lelkészeinknek, kántorunknak
és az online istentisztelet technikai
megvalósítóinak, hogy hétről hétre
kaphatjuk Isten üzenetét! Hogy gyenge hitünket erősítik, szürke és egyhangú napjainkat megszínesítik Isten
igéjével.

I

E

A

nagypénteki szürkeség és sötétség nem a végállomás, mert ott
van utána húsvét ragyogása. Hiszem,
hogy készíti számunkra is Isten a
fénnyel teli jövőt. Készülünk rá mi is?
Berkesi Anna
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Ima a tömegért

U

runk, mikor kereszteden szemlélünk Téged,
a barbár kivégzés borzalmaitól gyötrődő tested,
s a keserű pohártól elgyötört lelked,
feldúltan, mégis hálásan valljuk meg:
Te ezt értünk tetted.
Megtörted a kenyeret,
s adtad kelyhedet:
így adtad értünk testedet, véredet,
s szereztél nekünk örök életet.
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S néha magamon is azt észlelem,
hogy cserben hagy az értelem,
tombol bennem megannyi feszítő érzelem,
külső nyugalmamat önfegyelmemnek
köszönhetem,
hisz’ egyedül tud okos lenni az ember, s higgadt,
de ha összeverődik a tömeg, a felelősség el is illant,
akkor már előkerül kiabálás, lázadás,
késszúrás,
ma is a türelmetlen gyűlölet a pusztító óriás,

S miközben ezt nézzük zavartan, kicsit boldogan,
eltorzult arcok „feszítsd meg” kiáltásaitól komoran,
köpködő-gyalázkodó torzult ábrázatoktól elborzadtan,
felismerjük halkan: ma is minden
egészen változatlan.

mellyel szemben Egyvalaki lehet csak
megoldás:
ki türelmes Szeretetként éltető forrás,
hozzád
imádkozunk,
szabadító
Krisztusunk, világunk,
sötétségünkben Te légy a mi Szabadítónk!

Az elégedetlenség akkor elnyomásnak nevezett okát
vírusfertőzésnek nevezik manapság,
s az emberekben feszül a kirobbanni
készülő indulat,
bennünk a lélek ma is rémisztően ingatag.

S Te adj békességet a békétlen tömegnek,
a megannyi értelmetlen gyásztól keserű embernek,
ketrecbe zárt oroszlánként rácsainak
feszülő fiataloknak,
aggódó családfenntartóknak, kisbabát ringató édesanyáknak,
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rettegő időseknek, s az őket féltő családoknak,
esküvőben reménykedő pároknak,
szeretett népedért aggódó egyházadnak,
templomodba visszavágyó mindanynyiunknak!
Oly sok a sötét kilátás: szenvedés, halál egy bombák, fegyverek és tisztek
nélküli háborút vívunk,
bájos apokalipszis ez: játszótéren
hancúrozó gyermeki gyanútlanság,
folyóparton csaholó kutya,
a boltok bőségpolcain tanácstalanul
válogató polgár,
s közben az intenzív osztályokon
ágyról-ágyra jár a halál.
Feltámadott, élő Urunk: légy a mi
szabadítónk, hadd legyen feltámadásünneppé húsvétunk! Ámen.
Székely Tamás

2021 húsvét

Húsvéti fény
Az Élők Istene
aki sötétségben világosságot támaszt
áldjon meg téged
Ragyogjon rád Isten feléd forduló arcáról
a Feltámadott Krisztus tekintetéből
az öröm meleg fénye
a remény mindent átjáró ragyogása
amelyet nem tarthat fogva
egyetlen sötét sír sem

Az Élet áradása
A hajnal szürke derengéséből
a gyász fásultságából
a széttört álmokból
a sziklasír mélyéből Élet támadt
Összekuszálódott emlékek szálait bogozza
a szétszéledteket összetereli
csalódott, kihűlt hitekből újat teremt
és a kétségekből egységbe vezet
fényre és szabadságra
Talpra állít, mozdulásra hív
a Létezés ereje
Az Élet itt árad szét közöttünk
ma is
Varga Gyöngyi
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Gyülekezeti hírek

Ajánló

Református szálláshelyek a járvány idején

Balog Zoltán: Nem csak
kenyérrel…
Beszédek, imádságok, írások a
koronavírus idején

K

ifejezetten nehéz helyzetbe kerültek a koronavírus-járvány
gazdasági hatásai miatt a református
üdülők, konferencia-központok. Nagyon nehéz szezon elé néznek, ezért
arra kérik az egyháztagokat, hogy
akik el mernek indulni idén nyaralni,
válasszák valamelyik református szálláshelyet. Aki idén református üdülőt
választ pihenéséhez, az mentőcsónakot, testvéri segítséget ad ezeknek a
szálláshelyeknek.
Néhány református szálláshely, amely
kiváló lehetőség a pihenésre, feltöltődésre:
SDG Családi Hotel és Konferenciaközpont, Balatonszárszó
http://www.sdghotel.hu
Ráday Konferencia-központ, Mátraháza
https://matrahaza.parokia.hu
Megbékélés Háza, Berekfürdő
http://megbekeleshaza.reformatus.hu
Hét Csillag Üdülő és Konferencia
Központ
https://www.hetcsillag.hu

A
budapesti
Hold
utcai
református templomban papi
palástban ott áll a lelkész az Úr
asztala előtt készen arra, hogy
megtartsa
a
vasárnapi
istentiszteletet. Szemben vele
nem tölti meg gyülekezet a
templomot. Csak a csend tölti
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meg, engem pedig az a mondás,
hogy „a csendben ott van az
Isten” – írja Vásáry Tamás
világhírű
zongoraművész
és
karmester,
a
Hold
utcai
református gyülekezet egyik tagja
a kötet ajánlásában.
A kötetben Balog Zoltán református
lelkész, a Dunamelléki Református
Egyházkerület
püspökének
gondolatait, imádságait, igehirdetéseit
olvashatjuk, a koronavírus első
hullámának idejéből.
Kairosz Kiadó, 2020. 2700 Ft (internetes ár)

2021 húsvét

1% – Egyszerű: 0066
Személyi jövedelemadónk egy százalékát 2021-ben is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatának támogatására.
Második egy százalékát szívesen várjuk gyülekezetünk Pro Missione Alapítványa (Adószám: 18082683-1-41)
számára. Az idei határidő is május 20.
Hogyha tavaly már felajánlotta egyházának adója egy százalékát, akkor
többé nem kell fáradnia vele, mert az
visszavonásig érvényes!
http://egyszeruenreformatus.hu
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Mivel működési költségeinket saját perselypénzünk fedezi, kérünk mindenkit,
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