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Húsvéti hírlevél – 2019. 
 
 

Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, 
ahol előbb Jézus teste feküdt; az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” Ő ezt 
felelte nekik: „Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették.” Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy 
Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Ő azt gondolta, 
hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: „Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom.” Jézus 
nevén szólította: „Mária!” Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: „Rabbuni!” - ami azt jelenti: Mester. (Jn 20,11-16) 
 
 
Elöljáróban egy személyes vallomással kezdem. A lelkipásztornak is szüksége van arra, hogy igehirdetést 
hallgasson, olvasson. Vagyis arra, hogy ne csak közvetlenül a Bibliából kapjon igét, hanem más igehirdetők 
igehirdetéseiből. Ez hozzátartozik ahhoz, hogy törődik a saját lelkével is. Én ezt régóta gyakorlom már, és 
ezen keresztül sok üzenetet, erőt, segítséget kaptam már Istentől. Most is ez történt. Dr. Gyökössy Endre 
egyik húsvéti igehirdetése teljesen magával ragadott. A következőkben ebből osztok meg néhány részletet.  
 
„Jézus feltámadott. Egyáltalán mit jelent az, hogy feltámadott? Nagyon szeretném hangsúlyozni: a 
feltámadás nem visszalépés az életbe, hanem előrelépés egy másik dimenzió felé. Tehát a feltámadásról 
nehogy azt gondoljuk, hogy ezzel a testünkkel valahonnan, valami sírgödörből fogunk kimászni! Mert 
vannak ilyen elképzelések.  
 
Szó sincs róla! Itt döbbenetes fokozat van. Először Isten nagy, misztikus ( = titokzatos – Sz.L.), kozmikus 
agapéja (agapé [görög]: nem emberi szeretet, az a szeretet, amellyel Isten szeret, nem értékel, nem 
feltételekhez kötött – Sz.L.) belesűrűsödik egy emberi testbe, Jézus testébe (egy cseppben a tenger), 
hústesbe – így mondja a görög szöveg. Ez az első szakasz. A feltámadott test azt jelenti, hogy szóma 
pneumatikum, szellemi test, nem hústest! Ez már nem a régi (földi – Sz.L.) teste Jézusnak, ezért nem 
ismernek rá. (…)  Első pillantásra senki sem ismeri fel Jézust. Mária előbb azt hiszi, hogy a kertész. Csak 
amikor néven szólítja, akkor döbben rá, hogy Ő az. Ahogy kimondja Jézus: Mária! – valami földereng 
Máriában, hogy mindig így szólt hozzá az ő szeretett Mestere. (…) Jézust nem a testéről lehet felismerni, 
hanem mindig a szeretetéről. Mária is arról ismerte fel, ahogy szerető módon szólt hozzá, mint azelőtt. A 
többiek is mind, mind a szeretetéről ismerték fel Jézust! 
 
Nagyon szeretném aláhúzni, ez ma is így van. Jézust ma is a szeretetéről lehet megismerni. Hogy jelen van 
valakiben, valaki által, valakinek az otthonában, valakinek az életében, szolgálatában. Az agapéjáról, a 
szeretetéről. Arról, hogy hirtelen szentséges szent erőtér keletkezik ott, ahol Ő jelen van … és 
valamiképpen vibrálni kezd a szeretet.” 
 
„A húsvét vagy ››esik‹‹ vagy ››történik‹‹. (…) Ha a húsvét csak annyi, hogy évente más és más napra esik – 
akkor legfeljebb volt két szabad napunk, amit nem érdemeltünk meg. Ám az igazi húsvét, a húsvét 
misztériuma (titka – Sz.L.) az, hogy történik. Ahol az Agapé megjelenik, ott húsvét történik.” „Szeretném, 
ha ezt komolyan vennénk, önvizsgálattal: számunkra esik-e, vagy történik? Mert ha esik, mi is kiesünk 
belőle.  
 
(…) Ott történik húsvét, ahol megbékélés történik. Jézus megjelenik a Tibériás tavánál, és megbékél Péterrel 
(aki korábban elárulta Őt – Sz.L.), megbékíti magát Péterrel, és Pétert önmagával, ahogy háromszor kérdi: 
Szeretsz-e? (Jn 21,15-17 – Sz.L.) Megbékélés nélkül nincs húsvét. 
 
Lehet, hogy piros tojás bőven lesz, lehet, hogy gyermekeink és unokáink az egész kertet felkutatják, és a 
kosár megtelik ajándékkal – de így még mindig csak két napra esett a húsvét! Húsvét még nem történt. 
Húsvét akkor történik, ha azon a napon szeretet történik, és az nem fér bele egy piros tojásba. Az több, az 
valami más. Ahol megbékélés történik talán egy anyós és meny között. Talán nincs nagyobb ajándék, csak 
két csók. Nincs kimagyarázkodás, nincs sok szó, csak egy idős asszony és egy fiatalabb átöleli egymást, és 
az unoka a kettő között örül. Ott húsvét történik, mert ott jelen a szeretet és jelen a megbékélés. 
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Húsvét ott történik, ahol elindul a szolgálat. Nézzétek, egy igazi közösségben, egy igazi Krisztus-testben 
nincs csak legeltetés, ott tejelgetés is kell, hogy legyen! Nincs olyan tanítványság, hogy két-három-öt-tíz évig 
járunk, iszunk az élő vízből, de mi nem itatunk meg senkit. (…) Szolgálat nélkül nincs tanítványság! 
Egyháztagság van, … felekezetiség is van, … minden lehet, de tanítványság csak odaszentelt szolgálatban 
lehetséges! Lehet, hogy Isten csak egyvalakit bízott rád, de őt számon kéri tőled! Egyedül még üdvözülni 
sem lehet! Ha csak egyedül akarom élvezni Jézust, akkor visszazuhanok oda, ahol valaha voltam. 
 
Megkérdezem még egyszer, hogyan is lesz: esik vagy történik a húsvét? – Ez a kérdés egész életünkre 
szolgálhat. Csöndesedjünk el, és azért imádkozzunk, hogy történjék.” 
 
 
VISSZATEKINTÉS 
Missziói terv 
2015 szeptembere óta új missziói terv alapján szervezzük gyülekezetünk életét. A teljes terv gyülekezetünk 
honlapján megtalálható és onnan letölthető (szentkiralyszabadja.ref.hu). 
 
Összesített adatok 
A 2018. év adatai. A tavalyi befizetések után az idei választói névjegyzékbe 111-en kerültek be. 
Megkereszteltünk 1 felnőttet. Hitoktatásban 2 gyülekezeti csoportban 9 gyermek részesül. Konfirmációi 
fogadalmat 4 ifjú tett. Velük és korábbi konfirmandusokkal megalakult gyülekezetünk ifjúsági csoportja. 
Az ifjúsági alkalmakat kéthetente, szombat délelőttönkét tartjuk. Gyülekezetünkben 1 pár házasságkötését 
áldottuk meg. Református egyházi szertartással eltemettük 8 egyháztagot.   
 
Az úrnapi istentiszteleteken átlagosan 34-en vettek részt, ebből a párhuzamosan tartott gyermek-
istentiszteleteken és gyermekfoglalkozásokon 9 gyermek volt jelen. Ünnepnapokon átlagosan 61-en voltunk 
jelen. A vasárnap délelőtti istentisztelet mellett továbbra is tartunk rendszeres hétközi alkalmat. Tavaly 
októbertől decemberig ismét tartottunk Alpha tanfolyamot, amely a keresztyén hit alapjaival ismertet meg 
korszerű, közérthető módon. Az Alpha esteken átlagosan 12-en vettek részt. Az újak közül mindenki 
beépült a gyülekezet életébe, rendszeresen részt vesznek a hétközi alkalmon, a vasárnapi istentiszteleten, 
és egyéb gyülekezeti alkalmakon. Közülük többen felnőtt konfirmációra készülnek.  
 
 
Kiemelkedőbb felújítási munkák 
A 2018-as évben tovább folytattuk épületeink és közösségi tereink korszerűsítését, felújítását. 
 
Parókiaudvar közösségi terein: 
Elkészült egy gyülekezeti szabadtéri tűzhely, és a pergolára árnyékolókat szereltünk. Erre azért volt 
szükség, hogy valahogyan tudjunk árnyékot biztosítani addig, amíg az elültetett fák megnőve át nem 
veszik azt a szerepet. Nagylelkű adományból a gyülekezetünk egy új játszóteret kapott, amely a 
gyülekezetbe járó családok gyermekinek nagy örömére szolgál. Egy másik nagylelkű adományból a 
játszótéren egy kültéri trambulint is el tudtunk helyezni. 
 
Gyülekezeti terem (imaház) teljes tetőzetének rekonstrukciója 
A szükséges szakipari munka mellett rengeteg közösségi munkával készült el. Ezúton is köszönöm 
mindazoknak a régi és új gyülekezeti tagoknak, akik kitartó munkájukkal hozzájárultak a tetőzet teljes 
megújításához. 
 
Temető 
Tájépítész által tervezett, a presbitérium és az Önkormányzat által elfogadott temetőrendezési terveknek 
megfelelően megépült a temető egy részén az ún. földprizma. Ennek az a legfontosabb szerepe, hogy 
rendszeresen kisodródó autókat a temető előtt megfogja. Ezzel közvetlen életveszélyt és temetői károkat 
hárítunk el. A terveknek megfelelően a prizmát szeretnénk füvesíteni, ill. sövénnyel beültetni. 
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A temetővel kapcsolatban sajnos szólnom kell még valamiről. A temetőben folyamatosan rongálások 
történnek. Polgármester asszonnyal egyetértésben, presbitériumunk megbízásából a Szabadi Szó legutóbbi 
számába írtam egy cikket, amelyet most itt is közlök. 
 
Tisztelt Falubeliek! Talán észrevették, hogy tavaly – a temető folyamatos karbantartása mellett – újabb 

fejlesztéseket hajtottunk végre. Elkészült a már régóta tervezett földprizma, melynek elsődleges feladata az, 

hogy védelmet adjon a sírhelyek, és még inkább a temetőlátogatók számára. Korábban rendszeresen 

előfordult, hogy a temető mellett elhaladó főút éles kanyarjából kisodródó gépjárművek a temetőben kötöttek 

ki, megrongálva a síremlékeket, veszélyeztetve az éppen ott tartózkodókat. Mivel a Közútkezelő KHT. nem 

járult hozzá szalagkorlát építéséhez, így tájépítésszel egyeztetve, a földprizma létesítése mellett döntöttünk. 

A terv része az is, hogy a földprizma mögé, a temető felől fákat ültetünk, a földprizma elé pedig majd 

sövényeket telepítenénk. Így egy olyan kulturált és biztonságot adó „kerítés” jönne létre, amely csak 

természetes anyagokból áll, és természetes módon határolja a temetőt. 

 

A fák telepítését is elvégezték a Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet presbiterei, saját költségükön, 

saját munkával. Munkájuk közösségi célt szolgált. Ezért is fájó, amit ez év február elején tapasztaltunk: 

valaki vagy valakik az összes elültetett facsemetét kiszaggatták a helyükről. Ezzel nem csak az áldozatot 

meghozó emberek munkáját károsították, hanem azok ellen is vétettek, akik szeretnék, hogy a köztemetői 

feladatot ellátó református temető épüljön, szépüljön. 

 

Sajnos, az elmúlt években nem ez az egyetlen ilyen eset. Fákat vágtak ki és vittek el, vizet loptak, 

tönkretették a temető kapuját, felgyújtották a temetői hulladéktárolót, ahova rendszeresen hoznak 

kommunális hulladékot is. A temetői hulladéktároló kizárólag a temetőben keletkezett szerves hulladékok 

(elszáradt virágok, koszorúk) tárolására szolgál. A hulladékszállítás költsége magas, egyetlen fuvar a 60.000 

Ft-ot közelíti. Nekünk emellett gondoskodni kell a fűkaszálásról is, amelynek költsége alkalmanként 160.000 

Ft. Ilyen költségek mellett ilyen mértékű károkozásokat nem tudunk, és nem is kívánunk újra és újra 

helyrehozni. Emiatt azt fontolgatjuk, hogy a temető bizonyos pontjaira kamerákat telepítünk.  

 

Addig is az lenne a kérésünk, hogy ha bármilyen károkozást tapasztalnak a temető területén, haladéktalanul 

szóljanak a Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet lelkipásztorának vagy gondnokának, vagy a 

Polgármesteri Hivatal munkatársainak. Mindeddig tartózkodtunk szabálysértési eljárás kezdeményezésétől, 

de a jövőben, ha hasonlót tapasztalunk, azonnal feljelentést fogunk tenni. 
 
 
ANYAGI HELYZETÜNK 
A fentebb ismertetett beruházások nem valósulhattak volna meg nagylelkű adományok nélkül. Ezeket 
Isten iránti hálával köszönjük ez úton is. Az adományok és elnyert pályázati összegek mellett továbbra is 
az egyházfenntartói járulék jelenti fő bevételi forrásunkat. Így ez utóbbiról külön is szólok. 
 
Az egyházfenntartói járulékról 
Presbitériumunk úgy határozott, hogy 3 év szünet után az egyházfenntartói járulék minimum összegét 
megemeli. Így az a 2019. évben ez 9000 Ft/év. Ismételten azt kérjük, hogy a fenntartói járulék fizetésénél 
az egyházi törvényben megállapított mértéket, tehát az éves jövedelem 1%-át vegyük figyelembe, a 
presbitérium csak a minimumot állapítja meg.  
 
A befizetéssel kapcsolatban már tavalyi hírlevelünkben is egy nagy változásra kellett felhívnom a 
figyelmet. A bankok - többek közt a miénk is - folyamatosan megszűntetik a csekkes befizetést. Emiatt 
csekken utalni már nincs lehetőségünk. Ezek után a befizetések háromféle módon történhetnek: 1, A régi 
rend szerint: tehát aki kéri, ahhoz elmennek a presbiterek. 2, Személyesen is be lehet hozni a parókiára, 
vagy a gyülekezet gondnokához. 3, Átutalással. Kérjük, hogy aki így fizeti, minden esetben tüntesse fel, 
hogy milyen célra adakozik (egyházfenntartói járulék, temetői vízdíj, vagy valamilyen céladomány). 
Gyülekezetünk számlaszáma: 72900068-10007187 (B3 Takarék) 
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ELŐRETEKINTÉS 
Gyülekezeti élet 
2018. március 3-án presbiteri napot tartottunk, amelyen áttekintettük az érvényes missziói tervünket, és 
körvonalaztuk azokat a területeket, amelyeket a jelenlegi helyzetben a legaktuálisabbnak látunk. A 
gyülekezet öt fő tevékenysége (misszió, istentisztelet, közösség, tanítás, szolgálat) közül a közösségépítéssel és a 
szolgálatra való felkészítéssel szeretnénk kiemelten foglalkozni. 
 
 
Felújítások 
Pályázat gyülekezeti vizesblokk kialakítására 
A 2018-as évben sikeresen pályáztunk gyülekezeti mosdó és wc helységek kialakítására és a 
gyülekezeti terem fűtésének korszerűsítésére. A folyamatosan emelkedő építőipari árak miatt 
már most lehet tudni, hogy az elnyert összeg nem lesz mindenre elég, ezért céladakozást 
hirdetünk. 
 
 
Mindezekhez további adományokra, valamit közösségi munkára lesz szükségünk. Aki valamelyik módon 
segíteni szeretne, kérem, jelentkezzen nálam, vagy gyülekezetünk gondnokánál. Elérhetőségeink:  

• Szűcs László lelkipásztor: 30/552-4325;  
• Fekete Attila gondnok: 30/812-3022. 

 
 
 

 Ünnepi alkalmaink 
 

• Ápr. 14. Virágvasárnap 10:00 | gyülekezeti terem | 
Istentisztelet legátus szolgálatával 

 
• Ápr. 18. Nagycsütörtök 18:00 | gyülekezeti terem | 

szédervacsora 
 

• Ápr. 19. Nagypéntek 16:00 | közösségi pince | 
istentisztelet úrvacsorával 

 
• Ápr. 21. Húsvétvasárnap 10:00 | templom | Úrvacsorás 

istentisztelet 
 

• Jún. 2. „Váróvasárnap” 10:00 | templom | Istentisztelet 
legátus szolgálatával 

 
• Jún. 9. Pünkösdvasárnap 10:00 | templom | Úrvacsorás 

istentisztelet  
 
 
 
 
Áldást, békességet kíván a presbitérium nevében is: 
 
Szentkirályszabadja, 2019. április 6. 
 
 
           Szűcs László 
           lelkipásztor 


