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HÚSVÉTI KÖRLEVÉL
„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez
vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.”
(1Péter 3,18)

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
Húsvét alkalmából fogadjátok szeretettel Szövetségünk ünnepi körlevelét.
Hálát adunk Istennek azért a kegyelemért, hogy a koronajárvány miatti kétéves
kényszerszünet után a virágvasárnapi hétvégén a Presbiteri Konferencia keretében
találkozhattak a gyülekezetek képviselői, a Nagyhéten pedig az Ifjúsági Konferencia
hagyományos találkozója is megrendezésre került a németországi Holzhausenben.
Ezzel a reménységgel készülünk az őszi közgyűlés alkalmára, melyet 2022. szeptember 14. között Nürnbergben tartunk majd. A házigazda és vendéglátó Nürnbergi Magyar
Református Gyülekezettel a közös szervezés javában folyik. Szeretnénk, hogy ez az alkalom
is az előzőekhez hasonlóan egy felemelő találkozó és eredményes tanácskozás legyen, ezért
kérünk benneteket, hogy a gyülekezeti képviselők jelentkezését június végéig küldjétek el
a szervezőkhöz.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS – A Kárpátalján élőket támogató adománygyűjtés
A nyugat-európai magyar protestáns diaszpórában működő taggyülekezeteink között az
Ukrajnában dúló háború következményei miatt szenvedő kárpátaljai testvérek számára
március elején adománygyűjtést hirdettünk meg. Nemzeti ünnepünk alkalmából március
15-én 2000 eurót utaltunk át a Magyarországi Református Szeretetszolgálathoz, az
intézmény közvetítésével támogatva a Kárpátalján élőket. Április végén összesítjük a
további beérkezett adományokat és küldjük tovább a szükségben levő testvéreinknek. A
közös összefogás mellett a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek és tagok
különbözőképpen próbáltak segíteni, adományokat gyűjteni és eljuttatni, testvéri segítő
jobbot nyújtani a háború miatt szenvedőknek.
A közös összefogásként meghirdetett adománygyűjtéshez való csatlakozásért
ezúton mondunk köszönetet minden taggyülekezetnek és támogató szándékú
adakozónak! A jó ügy érdekében összefogva ilyen módon is segítő kezet tudtunk
nyújtani Nyugat-Európából a Kárpátalján élő testvéreinknek!
Isten áldása legyen az adományozók és a támogatók életén!
A Nyugat-Európai Magyar Protestánst Gyülekezetek Szövetségének elnöksége
nevében áldott húsvéti ünnepszentelést kívánunk!
Ünnepi köszöntéssel és testvéri szeretettel
Karvansky Mónika, Gémes Pál, Jaskó Irén
2022. április 14. – Nagycsütörtök

HÚSVÉTI ÜNNEPI GONDOLATOK
Krisztus mondja:
Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol
kulcsai. (Jelenések könyve 1,18)

Szeretett Testvéreink, Barátaink!
Egy német közvélemény-kutatás szerint csak 19%-a a németeknek hiszi, hogy Jézus
feltámadt a halottak közűl. A magukat kereszténynek vallók közül is csak kevesen tudják
elfogadni húsvét üzenetét: szabadegyháziak 49%, római katolikusok 31%, protestánsok
28%. Miért ez a nagy „hitetlenség” a keresztény hitet magalapozó kijelentéssel szemben?
Már Pál apostol hadakozni kényszerült a korinthusi gyülekezetben elharapódzott
tévtanítás ellen, mely a feltámadást a földi életben már bekövetkezettnek mondta, egyfajta
szellemi megújulásnak hitte. „Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem
támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de
hiábavaló a ti hitetek is. … Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden
embernél nyomorultabbak vagyunk.” (1.Kor 15,13.14.19)
A mai kor emberének is nehezére esik elfogadni a minden emberi tapasztalatot és ismeretet
felűlíró üzenetet Krisztus feltámasztásáról. Hiszen általános emberi tapasztalat, hogy a
halott, az halott. Visszaút a halálból nincsen. De az újszövetségi iratok nem is Jézus a
földi életbe való visszaútjáról tudosítanak, hanem új, más életről, örök életről! Aki ismeri
az evangéliumok tudosításait a feltámadottal való találkozásokról, tudja, hogy sok esetben
nem ismerték őt fel (Mária Magdolna, emmausi tanítványok, stb.). Neki magának kellett
önmagát felfednie, hogy meggyőződjenek róla, valóban ő az. Vagy pedig mint a halászok a
meddő halászat után csak sejtik, ki lehet az, aki megtöltötte hálójukat és megvendégeli
őket hallal és kenyérrel, de nem merik megszólítani (Ján 21).
A Feltámadott más – mint amit emberi ésszel fel tudunk fogni. Aki keresztülment a halál
és a pokol kapuján és kinyitotta számunkra az Istenhez vezhető utat, az nem tért vissza
múlandó földi testébe. Isten új életet adott neki – és ezt az életet kínálja a Feltámadott
nekünk is, akik még a mában élünk, földi létünk minden szépségével és nyomorával.
Húsvét üzenete az, hogy Isten szeretete erősebb mindennél, ami életünket megnyomorítja,
erősebb a halálnál is. Sőt, Isten szeretete mindenkit, aki Krisztusban bízik, a halálon
keresztül magához von és új, örök életet ad neki. Ez a hit az az alap, ami megtart minket
életünk kihívásai közt. Alkalmassá tesz minket, hogy Jézust kövessük és az ő igéjét
hirdessük, szeretetét továbbadjuk embertársainknak. Mindezt azért, mert „Győzelmet
vettél, ó Feltámadott, örök nagy dicsőség a diadalod!”
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