
Már elmúlt húsvét. Ez azonban nem jelentette azt, hogy Krisztus minden 
tanítványa elfogadta volna a feltámadásról szóló örömhírt. Ilyen volt Tamás 
is, akit leginkább hitetlen (vagy kételkedő) Tamásként szoktunk emlegetni. 
Nem tudjuk, miért nem volt a többi apostoltársával, amikor Jézus először 
megjelent közöttük. Talán félelme vagy kiábrándultsága miatt kerülte ezt a 
közösséget, vagy a Krisztus-üggyel nem akart többé foglalkozni, miután a 
Mester meghalt a kereszten? 

Azok a tanítványok, akiknek húsvétkor megjelent Jézus, elmondták neki, 
hogy „Láttuk az Urat!” Tamás ebből a közös élményből kimaradt. És kimaradt 
a közös küldetésből is: „Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek 
titeket”. Tamás kimaradt mindebből, és megkeményedett. Ezért mondja:  
„Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek 
helyét, és nem teszem a kezem az oldalára, nem hiszem”. A porszem ember 
feltételeket szab Istennek. A te hitednek is vannak feltételei? 

Aztán eltelt nyolc nap. Közben nem történt semmi. Isten nem azonnal kéri 
számon hitetlenségünket. Ismét együtt voltak a tanítványok, ez alkalommal 
Tamás is ott volt velük. Az ajtók most is zárva voltak, amikor bement Jézus, 
megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség néktek!” Aztán Tamáshoz  
fordult. Pontosan idézte nyolc nappal azelőtti szavait: „Nyújtsd ide az ujjadat, 
és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy 
hitetlen, hanem hívő”. Honnan értesült Jézus Tamás fogadkozásáról? Ő valóságos Isten, aki mindent lát és hall,  
akiről Luther azt mondta: „Ő közelebb van hozzánk, mint az ingünk”.

Ma is vannak „szeparatisták”, azaz elkülönülők, akik nem tartják a kapcsolatot a gyülekezettel. Ők úgy gondolják, 
magányosan is lehet követni Krisztust. Legfeljebb karácsonykor és húsvétkor jönnek el a gyülekezet közösségébe.  
Jézusnak gondja van az ilyenekre is. 

Aztán vannak olyanok is, akik „materialista” látásmódjukban hasonlítanak Tamáshoz: csak azt tudják elfogadni, 
amit látnak és tapintanak. S ebből a meggyőződésükből nem lehet kimozdítani őket. Ám Jézus érti és szereti ezeket  
az embereket is. Szeme, szíve és ideje van a Tamások számára.

Az Úr hallja Tamást, és nem sértődik meg, hanem nyolc nap múlva eljön külön érte. Olyan szeretettel, aminek  
nem lehet ellenállni. A sebeit mutatja Tamásnak, és nem az öklét. Micsoda kegyelem, micsoda szeretet a kételkedő 
Tamás iránt!

Nem tudjuk, volt-e Tamásnak bátorsága odatenni a kezét. Egyet olvasunk: odaesett Jézus lábaihoz: „Én Uram, 
és én Istenem!”, s ezzel többet mondott, mint a többi tanítvány. Ebben a hitvallásban egészen benne van a szíve.  
Jézus nemcsak Úr és Isten, hanem az ő Ura és Istene. Halált legyőző, dicsőséges Úr és Mindenható Isten.  
Nem bizonyítékok, észérvek segítették el erre a hitre, hanem az élő Jézus Krisztus jelenléte. Ma is „boldogok, akik nem 
látnak és hisznek”.     Sz-S. G.
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„BÉKESSÉG NÉKTEK!”
„Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai,  

és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus,  
megállt középen, és ezt mondta: „Békesség néktek!” (Jn 20, 26)

„első zsengeként támadt fel 
Krisztus, azután az ő  

eljövetelekor következnek azok, 
akik a Krisztuséi” (1Kor 15, 23)
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Na g yc sütör tök :  Leszállt az est,  
melyen minden zsidó családban megették 
a sült páskabárányt, kovásztalan kenyérrel 
és keserű füvekkel. A páskavacsorát az  
Egyiptomból való szabadulás emlékére  
ünnepli Izráel népe. Két tanítvány elkészíti 
ezt valahol. Amikor beesteledik, Jézus jön 
a többi tanítvánnyal. Senki sem akarja 
elvégezni a rabszolgamunkát: a lábmosást. 
Akkor Jézus feláll, és megmossa mindegyikük lábát.  
Ő, a Mester azért jött, hogy szolgáljon. Jézus rámutat arra, 
aki el fogja árulni: Júdás Iskariótesre. Az elhagyja a termet. 
Most Jézus szerzi az úrvacsorát. Új jelentést ad az ünnepi 
páskavacsorának: Ő maga az áldozati bárány, aki szenved 
a bűnökért. Saját életét, testét és vérét adja váltságul  

az emberek bűneiért. Ezzel új szövetséget 
köt, mely már nem korlátozódik Izráelre, 
hanem kiterjed minden népre és  minden 
emberre. Jézus megparancsolja, hogy ezt a 
vacsorát szenvedése és halála emlékezetére 
ünnepeljék. Ezt addig kell cselekedniük, 
amíg vissza nem jön. Azután elénekelték a 
zsoltárokat: a 115-118. zsoltárokat, majd  
kimentek az Olajfák hegyére. 

Jézus rendelése szerint vesszük mi is az úri szent vacsorát. 
Amilyen bizonyos, hogy megesszük a sákramentumi  
kenyeret és megisszuk a korty bort, olyan bizonyos,  
hogy Jézus értünk adta önmagát és elveszi bűneinket.  
Az úrvacsora lehetőség arra, hogy átgondoljuk, mit tett 
értünk Jézus, és megerősödjünk hitünkben.

Nagypéntek: A Nagycsütörtökről Nagypéntekre virradó 
éjszaka eseményeit is részletesen elbeszélik az evangéliumok.  
Jézus tanítványaival együtt a Gecsemáné kertjében töltötte  
az éjszakát. Vért verejtékezve imádkozott: „Atyám, ha  
lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne 
úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te” (Mt 26, 39).   
Majd megjelent Júdás Iskariótes a katonákkal és templom-
szolgákkal, elfogták és Jeruzsálembe vitték. Előbb Kajafás 
főpap házában kihallgatják a Nagytanács előtt, hamis  
tanúkat állítanak, végül halálra méltónak találják, mivel azt 
mondta magáról, hogy Ő Isten Fia. Megköpdösik, arcul  
verik, kigúnyolják… Majd a római helytartó elé viszik. 
Pilátus kihallgatja, de nem talál benne semmi bűnt. A 
zsidók a legkegyetlenebb büntetést akarják kiszabni, 
mi csak létezik… Kilenc órakor már áll a kereszt a Golgotán. 
Déltől sötétség lett mindenfelé három óráig. Ekkor felkiál-

tott Jézus: „Én Isten-
em, én Istenem, miért 
hagytál el engem?” 
(Mt 27, 46). Majd ezt 
mondta: „Atyám, a 
te kezedbe teszem a  
lelkemet. És ezt mondva 
meghalt” (Lk 23 46). 
Miért kellett ennek 
megtörténnie? A bűn, 
azaz az engedetlenség, 
az Istentől  való  

elfordulás és annak minden következménye büntetést  
érdemel. Minden ember bűnösen születik, és folyamatosan 
követ el bűnöket. Isten igazságos, ezért a bűnre büntetést 
kell adnia. A büntetést valakinek el kell szenvednie. Isten  
azonban nemcsak igazságos, hanem kegyelmes és 
emberszerető is. Ezért olyan valakinek kell vállalnia  
a büntetést, aki maga nem bűnös. Olyan személynek,  
aki ember, de nincs meg benne az eredendő bűn. Ilyen pe-
dig csak egy volt: Jézus Krisztus. Ahogyan a Heidelbergi 

Káté 15. kérdése  
meg foga lmazza : 
„Milyen közbenjárót 
és megváltót kell 
tehát keresnünk? 
Felelet: Olyat, aki 
valóságos és igaz  
ember, mindazonáltal 
minden teremtmény- 
nél hatalmasabb, 
azaz egyszersmind 
valóságos Isten is.” 
Valaki olyan tud csak 
minket megváltani, aki bűntelen, aki önként elvállalja 
bűneink büntetését, és akinek hatalma van megváltani 
minket. Ezt végezte el Nagypénteken Jézus Krisztus: a mi 
bűneinket is felvitte magával a keresztre, és elszenvedte 
érte a büntetést, „hogy szenvedésével, mint egyetlenegy 
engesztelő áldozattal a mi testünket-lelkünket az örök haláltól  
megszabadítsa és számunkra Isten kegyelmét, az igazságot  
és örök életet megszerezze.” (H.K. 37.)
Jézus Krisztus a legrettenetesebb halállal halt meg értünk. 
„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, úgy, hogy  
átokká lett érettünk, mert meg van írva: Átkozott, aki fán  
függ” (Gal 3,13). Hogy a legnagyobb elvetettség mélységeibe 
is utánunk tudjon jönni, ezért választotta Krisztus az átkozott 
halált, a kereszthalált. Azért, ha akármilyen szenvedésben 
lennél, gondolj arra, hogy Jézus még mélyebb szenvedésben 
volt, és meg tud érteni téged.

VIRÁGVASÁRNAPTÓL  HÚSVÉT IG

Vi r á g v a s á r n ap :  
Nagy már a forgalom Jeruzsálemben. Tízezrek érkeznek 
mindenfelől a fővárosba a kovásztalan kenyerek ünnepére. 
A hét első napján (azaz vasárnap) Jézus szamárcsikóra 
ülve bevonul Jeruzsálembe. Ezzel kifejezésre juttatja igé-
nyét arra, hogy népének Királya legyen. Az emberek is 
a régen várt Messiás-Királyként fogadják: pálmaágakat 
lengetnek, felsőruháikat terítik elé a földre. Ám Jézus ezt 
a királyságot egészen másképp értelmezte, mint kortársai.  
Izráel hatalmat várt, de Jézus az Ézsaiási Szolgaként jött. 
Ki igazolja azt, hogy Ő, a Szolga maga a Király? Igazolja 
a zakariási prófécia: „Örvendj nagyon, Sion leánya!  
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadal-
mas, alázatos és szamáron ül!” (Zak 9,9) Jézus 
ezt tölti be ezen a napon. A ló és a szamár  
abban az időben egyaránt királyi állat volt,  

de a ló harcot jelentett, a szamár pedig békét. A szamáron  
való bevonulás Jézus vallomása királyságáról: nem 
háborúval jön, hanem szelíden. De Izráelnek a szelídség 
nem tetszik. Ez a Király nincs kedvére. Isten hiába 
gyönyörködik ebben a Királyban, ahogy ezt többször 
kifejezésre juttatta („Ez az én szeretett Fiam, akiben 
gyönyörködöm” Mt 3, 17), Izráel nem gyönyörködik 
benne. Jézus szelídségén elválnak a lelkek. Jézus megy  
a maga útján a keresztre, hogy megváltsa a világot,  
és Izráel megy a maga útján Barabbást választva. Jézus 
tudja, hogy a virágvasárnap Hallelujája még ugyanezen a 
héten „Feszítsd meg!”-gé fog változni.

Jézus királysága nem földi királyság, hanem 
lelki. Engeded-e, hogy bevonuljon a te 
szívedbe is, miként egykor Jeruzsálembe és 
életed Királya legyen?

Csak egy hét. De a világtörténelemben párat-
lan ez az egy hét. Az egész emberiségre kiható  
fontosságúak azok az események, amelyek e hét 
során ott Jeruzsálemben lejátszódtak. A világ  
arculatát ez a hét változtatta meg. És még mindig 
változtatja. 

Az embert ösztönösen érdeklik az apró-cseprő 
napi események. Akkor ilyen nagy dolgok iránt 
tudna közömbös maradni? Ne ünnepelj addig, 
amíg nem tudod, mit ünnepelsz!

Húsvét:  A sötét Nagypéntek után Húsvéthoz érkezünk. 
Húsvét lényege és fő üzenete: Jézus Krisztus feltámadt! 
Győzelmet szerzett a halál fölött. Vele az Élet győzött.  
Húsvét hajnalban a sírhoz igyekvő asszonyok nyitott sírt 
találtak. Majd fénylő ruhájú angyalok szóltak hozzájuk: 
„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem  
feltámadt” (Lk 24, 5-6). Ezért a húsvét mindig az örömről, 
a reménységről szól. Ha Jézus története csak a kereszt- 
halálig szólna, akkor csak szomorkodhatnánk. 
De feltámadása azt mutatja, hogy az Ő tette diadal! 
Nekünk élő Urunk van! Legyőzte a halált, az elmúlást, 
amelytől oly sok ember fél és retteg. Legyőzte ezzel  
a félelmet is. Elmondhatjuk Neki a félelmeinket  
és örülhetünk annak, hogy Jézus a félelmeinknél is 
hatalmasabb. De a halálnál és a bűnnél is hatalmasabb.
Az Úr Jézus feltámadásával bizonyította, hogy az örök 
életről szóló tanítása nemcsak szép filozófia, hanem  
ezt Ő meg is tudja adni nekünk. Ezért mondja a  
Heidelbergi Káté, hogy az Ő feltámadásával a halált 

legyőzte, hogy minket részeseivé tehessen az Ő halálával  
szerzett igazságnak. Így tudhatjuk azt, hogy az Ő ereje  
minket is új életre támaszt. Az Ő feltámadása a mi dicsőséges 
feltámadásunk biztos záloga. 
„De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak?   
Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlan-
ságban; elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben;  
elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki 
test, feltámasztatik lelki test” (1Kor 15, 35.42-44)    Sz-S.G.

Régi keresztyén jelkép az IHS 
rövidítés. Ez egy latin mondatból 
származik: Jesus Hominum Salvator, 
mely ezt jelenti: Jézus az emberek 
Szabadítója (és nem: Isten Házába 
Siess, ahogy valaki humorosan 
mondta)
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AMI VOLT… 

Tavasszal Budapest két különleges helyét látogattuk meg ifjúsági csoportunkkal: először a Nagytétényi Száraz-Rudnyánszky Kastélyt,  
majd a XVI. kerületben található Csokoládémúzeumot.  Sz-S.G.

Aligha lehet ennél tömörebben kifejezni a „keresztyén” 
lényeget: periissem, nisi periissem. Magyarul: elvesztem  
volna, ha el nem vesztem volna. Aki először szövegezte meg 
ilyen játékosan, szellemesen az igazságot, annak szívében 
bizonyára ez az Ige muzsikált: „aki meg akarja tartani az ő 
életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét énérettem,  
megtalálja azt” (Mt 16, 25). Modernül szólva: a keresztyénség 
nem „fejlődés-modellben”, hanem „törés-modellben”  
gondolkozik. Nem úgy van tehát a dolog, hogy először 
van a „kicsi” keresztyénség (kis Jézuska, karácsonyfa,  
hittanóra…), azután ez mindig nagyobbra nő (konfirmáció, 
templomba járás, bibliaolvasás…) és ezen az úton végül  
jólfejlett, nagykorú keresztyének leszünk. Nem lehet elkerülni 
a „törést”: valamikor, valami módon válságba jut az életünk. 
Elbizonytalanodnak a régi értékek, nem utolsó sorban a  
vallásos értékek is. Légüres térbe kerülünk és nem látjuk  
sehol a kiutat. Úgy érezzük: elvesztem („periissem”!).  
De éppen ennél a töréspontnál kezdődik, kezdődhet az új 
élet. Lehet ez a törés valamilyen családi katasztrófa, szerelmi 
csalódás, anyagi összeomlás, testi betegség és még sok egyéb. 
Az a lényeg, hogy minden eddigi „út” zsákutcának bizonyul. 
a sötét Semmi örvénye húzza lefelé életünket a halálba.

A keresztyének 
többségének ez az 
életútja. Nagy kérdés 
az ,  hog y  a k inek  
sikerül ezt az utat  
elkerülnie, az bele tud-e 
nőni a törésmentes 
úton az elevenen áradó 
keresztyén életbe. 
Sok eset bizonyítja, 
hogy akinek sikerül  

az életét nem elveszíteni, az veszíti el igazán a kegyelmi 
erőket, az új élet örömét. Képpel szemléltetjük az igazságot. 
Életének egy fokán a hernyó gubót sző maga köré és  
nyugalomra tér a gubó biztonságában. Ekkor jut érvényre ez 
a különös igazság: egy kritikus pillanatban a gubó ellenségévé 
válik a hernyónak és a hernyó ellenségévé válik a gubónak. 
Vagy a pillangóvá változásra rendelt hernyó pusztul el, mert 
kemény a gubó és nem sikerül kitörni belőle, vagy a gubó 
pusztul el, mert felnyitja, széttöri a belőle előlépő új élet. 

A búzáról is elmondhatjuk: a búzaszem elsőszámú  
„ellensége” a benne rejtőző csíra. Ha végső szempont az, hogy 
épen maradjon a búzaszem, akkor benne a mozdulatlanság 
halálára van ítélve a csíra. Ha viszont életre mozdul a csíra, 
az a búzaszem felbomlását, halálát okozza. Itt keményen 
érvényesül a vagy-vagy törvénye. „Ha a búzaszem nem esik  
a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal,  

sokszoros termést 
hoz. Aki szereti az 
életét, elveszti; aki 
pedig gyűlöli az éle-
tét e világon, örök 
életre őrzi meg azt” 
(Jn 12, 24-25).

Emberre alkal-
mazva így érvényes 
ez a törvény: ha az a végső szempont, hogy ne érje kár a mi 
„óemberünket” (ez most együttesen jelenti a testet, lelket,  
pénzt, karriert, a „boldogság” egész eddigi útját), akkor  
elpusztul az életünk mélyén rejtőző „csíra”, az új ember,  
az isteni természet, amelynek részeseivé lettünk, amikor  
Isten embernek küldött ebbe a földi világba. Elveszítem  
(igazi) életemet, ha nem veszítem el (elhibázott) életemet. 

Ismét mondjuk tehát: a keresztyénségben nem 
fejlődésmodell, hanem a törésmodell érvényes. Életünknek 
egy válságos (de az örökkévalóság felől nézve ünnepi) 
órájában döntésre kényszerülünk: vagy minden áron  
menteni akarjuk a menthetetlent, régi életünket, hiúságokkal, 
önzéssel, erőszakkal teli énközpontú áléletünket, vagy 
fölszakad bennünk és belőlünk is egyszer az új életre segítő 
keserű belátás és kétségbeesés szava: „Óh, én nyomorult  
ember! Kicsoda szabadít meg engem ebből a halálra ítélt 
testből?” (Róm 7, 24).

Amikor Jézus a kereszten mindent és mindenkit 
 elveszített (földi életét, barátait, sőt még az Atyával való  
kapcsolatát is), akkor nyert igazán csatát. Ez a halál-feltámadás 
„törés” lejátszódhat a hétköznapok kisebb-nagyobb dön-
téseiben is. Ezen a keskeny úton kívül nincs más út az élet  
teljessége felé! 

Farkas József: A gubó és a pillangó
Luther Márton írta a zenéről: „Akik a zenét semmibe veszik, 
azokkal nem vagyok kibékülve. Mert a zene Isten adománya  
és ajándéka, nem pedig emberi vívmány. A zene elűzi az ördögöt,  
és felvidítja az embereket. Hallatára feledjük a haragot, a bujaságot, 
a gőgöt és egyéb fő bűnöket. A teológia után a zenének adom  
a második helyet és a legnagyobb dicsőséget. Azt is látjuk, Dávid és 
az összes szentek miképpen öntötték versbe, rímekbe és dallamba 
Istennek tetsző gondolataikat, mert békeidőben a zene uralkodik.”  
– Az énekszó áldásos szépségében gyönyörködtünk mi is  
a XIV. Kőbányai Mesterdalnokok Versenyén, 2017. március 5-én.

A hívő keresztyén ember számára az éneknek rendkívüli jelentősége 
van – mind az egyéni, mind a közösségi hitéletében. Énekszóval tudunk 
hálát adni, dicséretet mondani, Istent magasztalni, bűnbánatot tartani, 
imádkozni. Mert „aki énekel, és szépen énekel, az kétszeresen imádkozik”  
- tartja Szent Ágoston nyomán a mondás. Az egyéni és közös énekeink 
megvigasztalják az összetört szívűeket, felfrissítik a fáradtakat és  
bátorítást adnak a lankadóknak. A közös éneklésnek különösen is erős 
közösségteremtő ereje van. Közösségben, az énekkar közösségében 
élem meg azt, hogy nem vagyok egyedül, nem vagyok árva, vannak  
testvéreim, atyafiaim, akikkel együtt áldhatom Teremtő Istenemet, 
jó Atyámat. Ezek a gondolatok nyertek megerősítést bennünk 
2017. március 18-án, a IV. Kőbányai Kórusok Találkozóján,  
melyen 7 kőbányai énekkar találkozott egymással és az érdeklődőkkel. 
Képünkön az Összkart Hacknauer Bettina vezényli.    Sz-S. G.

Immár hagyományosan január harmadik hetében tartottuk az  
Ökumenikus Imahetet. Képünkön 8 kőbányai lelkész találkozását 
örökítettük meg templomunkban.

Az egyik legnagyobb magyar  
református költőnk, Arany János 
születésének 200. évfordulója 
alkalmából rendeztük meg az 
Arany János Versmondó Versenyt 
2017. április 2-án. Szebbnél  
szebb költeményeket hallottunk 
a 22 résztvevő előadásában, 
akik közül a legfiatalabb 3,  
a legidősebb 91 éves volt. 

Sz-S. G.
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ÜNNEPI ALKALMAINK 
- Április 6-án (csütörtökön) Canonica visitatio, magyarul: Egyházlátogatás lesz gyülekezetünkben.  

A Budapest-Északi Református Egyházmegye küldöttei látogatnak el hozzánk és megvizsgálják  
gyülekezetünk életének rendjét. 18 órakor istentiszteleten veszünk részt a templomban. 

- Április 8-án (szombaton) 15 órai kezdettel Beke Csaba ortodox pap tart  
vetítéses előadást Pál apostol útjairól a Nagyteremben.  A Szíriában,  
Damaszkuszban tett útja során szerzett személyes élményeiről számol be 
bibliai háttérrel. 

-  Április 9. Virágvasárnap

- Április 10-14-ig (hétfőtől péntekig) minden este 6 órakor tartunk bűnbánati 
istentiszteletet a templomban.

- Nagycsütörtökön este 6 órakor az Úr szent asztalát megterítjük.

- Nagypénteken délelőtt 10 órakor istentisztelet, 18 órakor Passió,  
Jézus szenvedéstörténete Lukács evangéliuma alapján.

- Húsvét I. és II. napján fél 9, 10 és 18 órai kezdettel tartunk ünnepi istentiszteletet. Vasárnap fél 9 és 10  
órakor lesz úrvacsoraosztás, hétfőn csak 10 órakor.

- Május 7-én (vasárnap) az édesanyákat és nagymamákat köszöntjük Anyák napja alkalmából.

- Május 14-én 16 órától Egyházmegyei Kórustalálkozónak ad otthont templomunk.

- Május 21-én (vasárnap) 10 órától felnőttek konfirmációja

- Május 25. Áldozócsütörtök – Jézus mennybemenetelének ünnepe

- Május 28-án (vasárnap) 10 órától ifjak konfirmációja

- Június 4. és 5. Pünkösd, Szentlélek kitöltésének ünnepe

- Június 11. Szentháromság-vasárnap. 10 órakor tanévzáró istentisztelet

- Június 25. Presbiterek vasárnapja

- Szokásos nyári bibliai táborunkat július 3-tól 8-ig tatjuk Balatonföldváron.  
A hét témája: Reformáció 500. Szeretettel várjuk gyermekek és/vagy  
családok jelentkezését. 

- Augusztus 19. és 25. között Kálvin János nyomában – gyülekezeti kirándulás 
a Reformáció jegyében Svájcba (Basel, Genf, Zürich). Jelentkezni még lehet  
a Lelkészi Hivatalban!

- Szeptember 3. (vasárnap) 10 órakor tanévnyitó istentisztelet

T Á J É K O Z T A T Ó
Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben 

az egyházfenntartói járulék (ajánlott) összege 2016. évben is 6.000.-Ft/fő. 
A  Presbitérium évek óta nem emelt ezen az általa meghatározott összegen.
A z a felnőtt református egyháztag, aki ezt az egy naptári évre szóló 
hozzájárulást - akár személyesen a Lelkészi Hivatalban, akár postai úton
„sárga csekken” - befizeti, annak neve felkerül a Választói Névjegyzékre,
azaz szavazati joga van esetleges Egyházközségi Közgyűlésen. Ezenkívül 
az illető kifejezi azt a szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, 
és részt vállal annak anyagi terheiből.

2017.

BIZONYSÁGTÉTEL
Kulcskeresők

A  múlt század 50-es éveiben történt. Házasság- 
kötésünkkor egy szoba-konyhás kicsi házba költöz-
tünk, amit pillanatok alatt kétszoba összkomfortossá 
építettünk. Fiatalok voltunk, erőnk teljében. Hatalmas 
kert volt hozzá, rengeteg gyümölcsfát telepítettünk,  
zöldség és minden, ami egy háztartásban kell. 26 évig  
tartott ez a „paradicsomi” életünk. 

Jött a felszólító levél: szanálás! A terület kell a temetkezési 
vállalatnak, menni kell. Teljes kétségbeesés. Hová?  
Mi lesz ezután? 

Hajni – aki testvér volt a szó legszorosabb értelmében 
– arra bíztatott: kezd el megköszönni! Kezd el, hogy hálát 
adsz azért, amit még nem tudsz, de tudja a mi Urunk. 
Fél éven át köszöntem a lakást. Fél éven át mondtam: 
Köszönöm, amit elkészítettél számunkra!

1980 karácsonyán – az istentisztelet után – kulcsot 
emelve mondtam: van lakásunk! Velem örültek az atyafiak. 

Ez a történet jutott eszembe, amikor az Idősek  
Klubjában történt valami. Karola, mielőtt hazaindult,  
elkezdte keresni a lakáskulcsát. Nincs! Sőt, a táskáját sem  
találja. Hát hová lehetett? Keressük az asztal alatt, a teremben, 
a konyhában, nincs és nincs. Hazarohant az Ihász utcából 
a Pongrác telepre, hátha a zárban hagyta a kulcsot.  
Hamarosan visszaérkezett. Nincs! Eszembe jutott az én 
esetem a kulccsal. Gyertek! Imádkozzunk! „Urunk! Há-
lát adunk azért, hogy megvan a kulcs, csak mi még nem 
látjuk!”

És mint a mesében. A sarokban, a fogason, a Karola 
táskája egymagában, benne a kulcs. Ugye, nem kell  
a tanulságot levonni?!

„Mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket  
Isten előtt” (Fil 4,6)  Albertné Anna

Sakk-matt
Egyszer egy sakkmester egy tárlaton egy olyan fest-

ményre bukkant, amely nagyon megragadta. A képen egy 
fiatalember volt, aki az ördöggel sakkozott. Az ellenség 
arcán elragadtatás, a fiatalemberén pánik tükröződött.  
A festmény címe ez volt: „Sakk-matt”.

Miközben a sakkmester a képet nézegette, az a furcsa  
érzése támadt, hogy ezen a festményen valami nincs  
rendben. Felkereste a tárlatvezetőt, és azt kérte, hogy  
találkozhasson a művésszel. A művész ebbe beleegyezett,  
és megállapodtak, hogy találkoznak a kiállításon. 

A sakkmester sakktáblát és sakkfigurákat hozott 
magával. Pontosan úgy állította fel a figurákat, ahogy a 
művész a játszmát a festményen ábrázolta, aztán így szólt: 
- Valami baj van ezzel a festménnyel. – Mi az? – kérdezte a 
művész. 

– Ön ezt a címet adta képének: „Sakk-matt”, ez azonban 
azt feltételezi, hogy a fiatalembernek nincs több lépése.  
És ez nem igaz! Ekkor a sakkmester lépett a fiatalember 
királyával, majd így folytatta: - Most az ördög kapott mattot!

Aztán a képen látható fiatalemberre nézett, és így szólt 
hozzá: „Fiatalember, ellenséged végzetesen elszámolta 
magát. Nem kell veszítened! Te nyersz!”

Úgy gondolom, ez a történet nagyon jól példázza a mi 
Urunk Jézust. Amikor meghalt a kereszten, úgy tűnt, hogy 
„mattot kapott”. Jézusnak viszont volt még egy „lépése”: 
harmadnapra feltámadt! Ezzel véglegesen „mattot adott” 
az ördögnek. Jézus feltámadása óta ez van érvényben:  
„Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, 
hol a te fullánkod? … De hála legyen Istennek, aki a diadalt 
adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által” (1Kor 15, 54-55).

         Werner Gitt

Pecznyik  Pál: Húsvéti fohász

Húsvét fényes napján fohászt rebeg ajkunk, 
Jézus Krisztus előtt fejet, térdet hajtunk.

Győzelmét hirdetjük földünk minden táján, 
Megnyílt sziklasírja Húsvét éjszakáján!

Húsvéti fény ragyog a sötét sír felett, 
szava: megrengeti majd a sírkerteket!

Halál csatát vesztett, bármennyire fárad. 
Akit sírba döntött, mind életre támad!

Hozzá  -  ki örömre fordította gyászunk  - 
szálljon hálaképpen húsvéti fohászunk!
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E lap előfizetési díja vagy példányonkénti ára: tetszés szerinti adomány.

„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a 
te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

Á L L A N D Ó  A L K A L M A I N K

A lelkészi hivatal címe: 1105 Budapest, Ihász u. 15.
Telefon:  261-2205

Fogadási idő: hétköznapokon  9 – 13 óra között
weblapunk: www.refkobanya.hu

KŐBÁNYAI  REFORMÁTUS  ÉLET - 2017. április
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója

Megjelenik negyedévente     
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor

Nyomdai munka: SZELKER Nyomda

t    vasárnap fél 9, 10 és 18 órakor istentisztelet

t vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t vasárnap 16 órakor istentisztelet 
a Szivárvány Idősek Otthona emeleti kápolnájában

t vasárnap 19 órakor „nagy” ifi a Kisteremben

t kedden 16 órakor Idősek Klubja

t kedden 18 órakor bibliaóra

t csütörtökön 18 órakor imaóra

t minden hónap első csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

t minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

t konfirmációi előkészítő szombaton 14 órától

t ifjúsági óra szombaton 15 órától az Új Názáretben

t Baba-Mama kör kéthetente pénteken 10 órától

t a Sztárai Mihály Vegyeskar próbái: vasárnap istentisztelet után  
és csütörtökön 19.30-tól

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK 
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!
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