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Rendkívüli hírlevél – 2020. 
 

 

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök 

elhatározása szerint elhívott.” (Róm 8,28) 

 

 

Kedves Egyháztagjaink! 

Ez egy rendkívüli hírlevél. Egy rendkívüli helyzet késztet a megírására. Egy olyan helyzet, 

amelyben a jelenleg élő generációk egyike sem részesült eddig, még a legidősebbek sem. Csak a 

második világháború és az ’56-os forradalom okozott ehhez hasonló helyzetet. A halálos 

koronavírus világméretű járványa miatt beszorulunk az otthonainkba, sok üzlet zárva tart, a 

bevásárlási időt korlátozzák, kijárási korlátozás lépett érvénybe, bizonyos élelmiszerekből és 

háztartási cikkekből tartós hiány keletkezett, kerülni kell a társas érintkezést, sokan elveszítik 

munkájukat, vagy fizetés nélküli szabadságra küldték őket.  

 

A fenti igét vigasznak szánom. Nem olcsó vigasznak. A Bibliában nincs olcsó vigasz. A Bibliában 

Isten erejét, jóságát, kegyelmét közvetítő vigaszokat találunk. Ezek közé tartozik a fenti idézet is. 

Ennek magyarázata helyett, vagy inkább magyarázataképpen hadd idézzem egy orvos írását, ami a 

múlt héten jutott el hozzám. Nem tudom, hol él, nem tudom, keresztyén-e. De azt tudom, hogy amit 

ír, az egyszerre józan és biblikus, és a jelenlegi rendkívüli helyzetben teljesen ráfelel arra, amiről a 

Róm 8,28 szól. 

 

 

“Az emberiség pontosan azt a betegséget kapta, amelyikre szüksége volt. 

Már nem értékeljük az egészséget, ezért kaptunk egy betegséget, hogy megértsük - az 

egészségünkkel foglalkoznunk kell! 

Már nem értékeljük a természetet magunk körül, ezért kaptunk egy betegséget, melynek 

köszönhetően keveset tudunk a természetben tartózkodni. 

Már elfelejtettük, hogyan kell családként élnünk, ezért kaptunk egy betegséget, amely bezárt minket 

az otthonainkba, hogy megtanuljunk ismét családként élni. 

Már nem tiszteljük az időseket, ezért kaptunk egy betegséget, amely emlékeztet az ő esendőségükre. 

Már nem értékeljük az egészségügyi dolgozókat, ezért kaptunk egy betegséget, amely emlékeztet 

minket a pótolhatatlanságukra. 

Már nem tiszteljük a tanárokat, ezért kaptunk egy betegséget, amely bezárta az iskoláinkat, melynek 

köszönhetően a szülők próbálják tanítani a gyermekeiket. 

Azt gondoltuk, hogy mindent megvehetünk, mindenhol ott lehetünk, azzal és akkor, amikor csak 

akarunk, ezért kaptunk egy betegséget, amely megmutatja, mennyire nem természetes és magától 

értetődő is mindez. 

Szabadidőnket bevásárlóközpontokban töltöttük, ezért kaptunk egy betegséget, hogy megértsük, a 

boldogságot nem lehet megvenni. 

Nagyon sokat foglalkoztunk a külsőnkkel, hasonlítottuk magunkat másokhoz, ezért kaptunk egy 

betegséget, amely maszkkal takarja ez az arcunkat, hogy megértsük, a valódi szépség nem ott 

rejtőzik. 
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Azt gondoltuk, a Föld urai vagyunk, ezért kaptunk egy betegséget, hogy ez az apró láthatatlan 

kórokozó megszelidítsen minket. 

Ez a betegség nagyon sok mindent elvesz tőlünk, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy újból 

észrevegyük, hogy mi az igazán fontos az életben. 

Sajnos olyan betegséget kaptunk, amelyik pontosan ránk van szabva...”  (Rashed Adel orvos) 

 

Eddig még nem találkoztam olyan írással, amely ennél jobban megvilágította volna a helyzetet. 

Olyan megvilágítás ez, amely bibliai szempontból is helytálló, mert a szembesítés mellett vigaszt és 

reménységet is nyújt. Olyan megvilágítás ez, amely segít megérteni, hogy egy ilyen világméretű 

járvány hogyan is szolgálhat a javunkra. Áldjon meg minket Isten, hogy minél többen átéljük ennek 

az igazságát és valóságát. 

 

Rendkívüli határozatok 

A helyzetre való tekintettel a továbbiakban az ilyenkor szokásos beszámolók helyett a presbitérium 

rendkívüli határozatait szeretném közölni.  

 

"A Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet lelkipásztora 2020. március 17-én levelet írt a 

presbitériumnak, amely a koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzet egyházi vonatkozásairól 

tájékoztatott, és annak kezelésére 5 pontban javaslatokat fogalmaz meg. Mivel presbitergyűlést a 

helyzet miatt már nem tudtunk tartani, a levelet mindenki elektronikusan megkapta, és szintén ezen 

az úton, ill. telefonon észrevételezte. A 3. pontban szereplő vasárnapi istentiszteletek közvetítésével 

kapcsolatban végül abban maradtunk, hogy az igehirdetésekről a lelkipásztor hangfelvételt készít, 

amelyet a rendelkezésre álló csatornákon megoszt. Triebl László presbiter jelezte, hogy vállalja, 

minden vasárnapra összeállít egy néhány énekből álló dallistát. Más észrevétel, módosító indítvány 

nem érkezett. Az ilyen módon megtörtént szavazás értelmében a presbitérium a 6 / 2020. sz. 

határozatával elfogadja a levélben szereplő javaslatokat." 

 

1. A presbitérium elfogadja a Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének kérését, 

és további intézkedésig a gyülekezetben szüneteltet minden egyházi alkalmat. Ez alól a 

temetési szertartás kivétel, viszont - szintén a zsinati elnökség kérésnek megfelelően - temetéskor 

csak a szűk család vehet részt a szertartáson. 

 

2. A presbitérium elfogadja lelkipásztora javaslatait, amelyeket a tegnap küldött rendkívüli 

lelkipásztori gyülekezeti hírlevélben, valamit a presbitériumnak írt:  

a, Indítsunk imaláncot.  A nap egy meghatározott szakában mindig imádkozik valaki a 

gyülekezetből. Ha így imádkozunk, akkor több hétre előre be tudjuk osztani a napi közbenjáró 

imádkozókat. A téma adott: 

• imádkozzunk a fertőzés mielőbbi lecsengéséért, 

• a fertőzöttek gyógyulásáért, 

• a karanténban levőkért, hogy békességet, erőt kapjanak, és találják fel magukat ebben a 

hirtelen, és kényszerűen adódott böjtös helyzetben úgy, hogy értelmes és lelki 

tevékenységekkel tudják megtölteni idejüket, 

• imádkozzunk az orvosokért, ápolókért, akik a frontvonalban küzdenek, 

• és a döntéshozókért, akiken óriási felelősség van most. 
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Az ehhez szükséges technikai kivitelezés már megtörtént: egy online táblázatban az imaláncra 

jelentkezők be tudják írni magukat, és több hétre előre láthatjuk, melyik napra ki vállalta az 

imádságot. 

 

b, Rendszeresen osszunk meg egymással olyan írásokat, videókat, amelyek a lelki-szellemi 

táplálkozáshoz nyújtanak segítséget. 

 

3. A presbitérium biztosítja, hogy a vasárnapi istentiszteletek idejében (10:00) a gyülekezet tagjai 

részesüljenek igehirdetésben. Ezt a legegyszerűbben egyelőre úgy lehete megtenni, hogy a 

lelkipásztor az igehirdetéseket felmondja diktafonra, és a hanganyagot megosztja a gyülekezettel. 

Arra az esetre, ha a járvány elhúzódna, megvizsgálunk más alternatív megoldásokat is. 

 

4. A megkezdett konfirmációi felkészítőt is lehet folytatni, ugyanis a törzsanyag jelenleg egy 

videósorozat. Ennek részeit a lelkipásztor folyamatosan fel tudja tölteni, és elérhetővé tudja tenni a 

konfirmandusok számára. Az előadásokhoz készít egy tartalmi összefoglalót is, és ír kérdéseket. 

 

5. A presbitérium közreműködésével feltérképezzük a gyülekezetünkhöz tartozó azon időseket, akik 

egyedül élnek, vagy távol vannak a rokonaik. Akinek a helyzete megkívánja, annak felajánljuk, hogy 

segítünk az élelmiszerek, gyógyszerek, stb. beszerzésében. 

 

 

A helyzet változása miatt a presbitérium két újabb határozatot hozott. Ebből a második érinti a 

Szentkirályszabadján élő református egyháztagokat. 

 

8 / 2020. sz. határozat: A Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet Presbitériuma szervezett 

diakóniai segítséget kínál a területén élő idős, koruknál fogva különösen veszélyeztetett 

egyháztagjainak. Ez a segítség a napi megélhetést biztosító bevásárlásra és a szükséges 

gyógyszerek beszerzésére terjed ki. A presbitérium azok után dönt így, hogy a gyülekezet tagjai 

közül többen is felajánlották ilyen irányú segítségüket. Nekik Isten iránti hálával köszöni meg 

segítőkészségüket. Első körben a gyülekezethez tartozó időseknél érdeklődtünk, ezekben az 

esetekben azonban mindenkinek megoldott a vásárlás rokonok segítségével. Ezért a Presbitérium 

most kiterjeszti a segítség felajánlásának körét a területén élő összes idős egyháztag felé. Ha 

számukra is megoldott a bevásárlás, akkor a gyülekezet lelkipásztora felveszi a kapcsolatot a 

Polgármesteri Hivatallal, és felajánlja ezt a fajta segítséget a falu időseinek ellátásban. 

 

Az idős egyháztagjainkat erről és járványhelyzetben hozott korábbi döntésekről a lelkipásztor 

körlevélben értesíti.  

 

Erre a határozatra hivatkozva kérem is, hogyha van olyan idős egyháztagunk, akinek gondot jelent a 

napi megélhetést biztosító bevásárlás és / vagy a gyógyszerek beszerzése, akkor vegye fel a 

kapcsolatot velem, vagy a gyülekezet gondnokával, Fekete Attilával. Azonnal megszervezzük a 

segítséget. (Folytatás a túloldalon!) 
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Elérhetőségek 

Telefonos elérhetőségek: 

Parókia, vezetékes: (88) 467-537 

Szűcs László lelkipásztor, mobiltelefon: +36 30 552 4325 

Fekete Attila gondnok, mobiltelefon: +36 30 812 3022 

 

E-mailes elérhetőségek: 

Gyülekezeti: szentkiralyszabadja@ref.hu 

Szűcs László: szucslaci72@gmail.com 

 

 

 

Áldást, békességet kívánva: 

 

Szentkirályszabadja, 2020. március 31. 

 

 

Szűcs László 

lelkipásztor 
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