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HEGYI BESZÉD 
     A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

ÉRTESÍTÕJE 
 

 

A L K A L M A I N K 

 

Hétfő          10 h       baba-mama kör (kéthetente)  

                    18 h       férfi bibliaóra  (kéthetente) 

                     
Szerda        10 h       bibliaóra 

                    11 h       imaóra  (kéthetente) 

                    16 h       konfirmációi előkészítő II. 

                    17,30     konfirmációi előkészítő I.  

Péntek        18 h       házi bibliaóra (kéthetente) 

 

Vasárnap    10 h      istentisztelet 

                                  gyermek-istentiszteletek 

                         

Minden hónap első vasárnapján úrvacsorás istentisztelet 

 
Gyülekezetünk címe: Budapest-Rákoshegyi Ref. Egyházközség,  

1174 Budapest, Szabadság u. 26. 

Email: ref.rakoshegy@t-online.hu 

Honlap: www.refrakoshegy.hu 

Telefonok: 258-4720, 06-30-691-6764 

Félfogadási idők: hétfő 17-18h, szerda 8,30-9,30 
Számlaszámunk: 10700615-67626883-51100005 

 

Áldott Húsvéti Ünnepeket  

kíván 

 

a Presbitérium 

 

Isten neve 
 

Templomba menet beálltam a megállóba. Sajnos a menetrend nem 

úgy alakult, mint vártam, így a kellemes tavaszi napsütésben 

sütkéreztem egy kicsit. 

Vasárnap reggel a megálló szinte üres. Egy néni szintén a buszra 

várt, sűrűn odapillantott a messzeségbe. Egy busz úgy fordult, hogy 

mindketten azt hittük, a miénk jön. 

A néni közelebb jött az első ajtó helyéhez. Nem gond, nem lesz nagy 

tolongás. A busz elkanyarodott, mégsem a miénk. 

 

A néni nem ment vissza, hanem rövid habozás után kivett a 

táskájából egy kis papírt. Rögtön láttam, hogy traktátus. A csiricsáré 

színeiből azt is láttam, hogy ki fia-borja. 

– Fiatalember, adhatok önnek egy szórólapot? 

– Ön Jehova Tanúja? 

– Igen. 

– Köszönöm, nem kérek, református vagyok.Arra gondoltam, hogy 

ennyi elég is lesz. 

– Pedig higgye el, ez nagyon fontos. Isten nevét a papok rosszul 

írták le, és senki sem tiszteli igazán. 

Rögtön eszembe jutott a sok cikk a nyest.hu-n, a rengeteg vita és 

értekezés, amiben lehetetlen eligazodni, pláne igazságot tenni. 

– Higgye el fiatalember, mindenkinek van neve, Isten ezt választotta, 

és ezen kéne megszólítani, igazán tisztelni – szólt a háttérben a néni 

hangja. 

 

Tovább zakatoltak a gondolataim. Az Úr "ódzkodott" kijelenteni a 

nevét az embereknek, mert óhatatlanul magában rejti a varázslás 

kísértését. Ő nem egy kísértet, akit elő lehet rángatni a nevénél 

fogva, vagy – kellő azonosítás után – ki lehet űzni valahonnan. A 

tudomány által elfogadott "Jahve" formuláról kérdeztem Messiás-
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hívő testvéremet, mint aki legközelebb van ehhez a hagyományhoz. 

Próbálta elmagyarázni, hogy ez bántja egy hívő zsidó fülét. Neki 

csak annyit tudtam mondani, hogy az alefbéttel, a héber ábécével 

egy kémia-szakkörön ismerkedtem meg, és egzotikus, bár távolról 

tisztelendő nyelvnek tartom a hébert. 

 

– Mert a papok direkt rosszul írták le a nevét.  

Akár a hullámzó tenger morajlása, időnként áttörte a hang a sebesen 

pergő gondolataimat. 

Rosszul írták le? Akár a rovásírás, a héber szöveg sem tartalmazott 

magánhangzókat. Nem rosszul írták le, hanem sehogy! Utólag 

jelölték, mintegy a "gyengébbek kedvéért", és már akkor is élt a 

félelem, hogy Isten nevét nem lehet csak úgy kimondani, leírni – 

sem a beszéd, sem a pergamen nem lehet elég szent, hogy kifejezze 

az ő teljességét. Az Úr nevei az ő hozzánk való viszonyát, a 

gondoskodását és tulajdonságait jelölik. A zsidóság a mai napig így 

beszél róla, így imádkozik hozzá. 

 

Beszélgettünk még pár dologról, hogy mikor is jött el–jön el az Úr 

megint, mi lesz az éppen "kiben is nem hívőkkel" stb., de ez a dolog 

nem hagyott nyugodni. Istennek tényleg nincs neve? Ennyire távol 

van tőlünk? És akkor hirtelen rájöttem. 

Az Örökkévaló Isten nevet választott magának. Olyan nevet, amit 

megszólítottak, kigúnyoltak, kérdezgettek. Jézus nevét választotta. 

Nagy botrány volt ez akkoriban. A Fenséges egy közönséges nevű, 

átlagos testalkatú emberben jelentette ki magát, és hagyta, hogy 

elfogják, megverjék, megöljék. 

Végre közel kerülhetett hozzá az ember – és látjuk, hogy mire is 

vezetett ez az emberek oldaláról. Isten azonban nem gondolta meg 

magát, és Jézus nevét mindennél hatalmasabbá tette, amire 

meghajlik minden térd mennyen, földön és föld alatt, és minden 

nyelv megvallja, hogy Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. 

 

Áldott húsvéti készülődést! 

 

 

Szerencsi István  

 



Az alkalom programja: énektanulás, közös éneklés, vetített képes 

mese gyerekeknek és felnőtteknek, rövid igemagyarázat. Kötetlen 

beszélgetés sütemény, tea mellett. Megköszönjük, ha valaki 

süteménnyel hozzá tud járulni!  

 

Rákoscsaba–Rákosliget–Rákoskeresztúr–Rákoshegy konfi–kis ifi 

találkozó lesz nálunk április 19-én 15 h-tól, melynek házigazdái 

vagyunk. 

 

Gyülekezeti hétvégére készülünk Borsosberényben május 15-17-

én. Minden korosztályt szeretettel hívunk. Szállásunk a Börzsöny 

turistaházban lesz 1800 Ft/éj áron. Bővebb tájékoztatást Fügedi 

Csaba presbitertől kérhetünk. Jelentkezési ív az iratterjesztés 

asztalon található. 

 

A konfirmáció május 24-én lesz. Nyolc fiatal készül rá, kísérjük 

őket imádsággal és szeretettel! 

 

A június 7-ére tervezett gyülekezeti napunkon Gyügyei Attila, a 

Budapest-Északi Református Egyházmegye újonnan megválasztott 

főgondnoka lesz a vendégünk. A befogadó család címmel mesél az 

életéről, mint aki 13 gyermeket nevelt fel – sajátot és befogadottat.  

Az istentisztelet után bemutatkozik a kerületben működő 140. sz. 

Pro Patria Cserkészcsapat. Ők készülnek az istentisztelet után 

gyerekprogramokkal is. 

 

A hagyományos hittanos évzáró a június 14-i istentisztelet lesz. 

 

Ifjúsági tábort szervezünk Pilismarótra július 6-10-ig. Költség: 

14 000 Ft. Jelentkezés 10 000 Ft előleggel június 1-ig. 

 

Szóládon, a Balaton déli partjához közel lesz a gyerektáborunk 

július 20-24 között. Költség: 17 000 Ft, melyből 7 000 Ft-ot május 

közepéig kérünk befizetni.  

 

A tavalyi Mészáros János Elek-koncerttel elindult a harangunk új 

elhelyezésének ügye. Folyamatban van a mérnöki tervvázlatok 

begyűjtése és összehasonlítása.     

 

      Húsvét 

Húsvét az ünnepünk. 

Jézus meghalt értünk, 

De fel is támadott, 

S új életet adott 

Az összes embernek, 

Tisztának, bűnösnek. 

Saját vére által. 

Töviskoszorúval. 

Felment ő a mennybe, 

Az Isten mellette, 

Angyalok körötte… 

Milyen jó is lehet! 

Ám senki sem mehet 

Bűnnel tele elé, 

Csak hogyha meglelé 

Az igazság útját, 

S viseli a halált. 

Húsvét ünnep lesz majd, 

Felejtsük el a bajt! 

Hamar Erzsébet (10 éves) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szabó Lőrinc: Lóci verset ír 
 

Ünnep előtt volt. Kint a kertben  

húsvéti bárány bégetett,  

most borult virágba az alma,  

a barackfa már vetkezett,  

   

én meg épp versbe igyekeztem  

fogni életet és halált,  

mikor egyszerre nyílt az ajtó,  

jött Lóci és elémbe állt  

   

s megszólalt: – Apu, verset írtam!  

– De hisz még nem tudsz írni, te!  

– Nem is írtam, csak kigondoltam.  

– No, halljuk. – Hát figyelj ide, –  

   

szólt Lóci, azzal nekikezdett  

s két sorban elmondta a verset:  

„Az életet adja, adja,  

egyszerre csak abbahagyja.”  

   

Én nagyot néztem: – Ki? Kiről szól  

a versed? Ennyi az egész?  

– Hát az Istenről, az a címe! –  

magyarázta a gyerek; és:  

   

– Nem kéne még valami hozzá?  

kérdeztem én kiváncsian.  

– Nem hát, – felelt ő, – ez az élet,  

ebben már minden benne van.  

   

– Benne van, jól van, igazad van,  

szép a vers, menj és játssz tovább! –  

Szinte ijedten csókoltam meg  

Lóci hatéves homlokát…  

Ő elrohant… Kint ragyogott a  

tavasz, a bárány bégetett  

s én eltünődve ezt a verset  

írtam a magamé helyett. 
 

 

 

 

 

HÍREK 
 

Építsünk együtt címmel ifi délutánt tartottunk február 15-én. 

 

Filmklubot indított Gunyits Ottó teológushallgató a gyülekezet 

fiataljainak.  

 

Mézeskalács díszítéssel, tojásfestéssel, tojástartó kosárka 

készítésével készültünk húsvétra március 28-án délután. 

 

Új alkalomként indul április 12-én du. 4 órakor családi 

istentiszteletünk, melyre gyerekeket és felnőtteket egyaránt várunk.  


