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Miért kérdezel? 
 

   Miért kérdezel? – kérdezett vissza Jézus, amikor megkötözve a nagytanács elé hurcolták, és ott tanításai felől kérdezgették. Túl kevés jutott el 

ide abból, amit tanítottam? Nem vagytok biztosak benne, hogy jól értettétek? Most szeretnétek tiszta vizet önteni a pohárba? Mindig is nyíltan 

szóltam. Mindig is ott voltak a lehallgató emberek, akik azonnal jelentették az illetékeseknek, hogy miket tanít ez a Jézus a sokaságnak. 

   Jézus ezzel a visszakérdezéssel leleplezte ennek a hajnalban megrendezett bírói eljárásnak a hazug, képmutató voltát. Színjáték volt az egész. 

Hiszen mindent tudtak, amit tudni akartak, és régen eldöntötték már, hogy meg fogják ölni. Csakhogy ehhez kellett valamilyen elfogadható vád, 

az pedig nem volt. Miért kérdezik? Hátha most mond valamit Jézus, egy mondatot, egy szót, amibe bele tudnának akaszkodni. Amivel igazolást 

nyerne az is, hogy miért utasították el őt kezdettől fogva, és miért nem vették komolyan. 

   Nem csak a kortársak között voltak ilyen kérdezők. Azóta is. Akik csak arra kerestek érvet a bibliából, hogy miért nem hisznek. És addig 

kerestek, amíg találtak. 

   Még többen vannak, akik nem kérdeznek Tőle semmit. „Én nem mondom azt se, hogy van Isten, azt se, hogy nincs.” Nem kérdezik, mert nem 

tudják, hogy mit gondoljanak felőle.  Nem kérdezik, mert nem tudják, hogy lehet; nem gondolják, hogy érdemes.  

  Vannak őszinte kérdezők. Nekik feltárja Jézus az élet örök igazságait, távlatait, a láthatatlan világ titkait; hogy hogyan képzelte el Isten az 

ember életét e földön. És vezeti őket. „Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram!”  /Zsolt 89:16/ 

    Maradnak megválaszolatlan kérdések. 

„A világ Isten szőtte szőnyeg, 

Mi csak a visszáját látjuk itt, 

És néha – legszebb perceinkben 

A színéből is valamit.”  /Reményik Sándor/ 

   Azt ígérte Jézus tanítványainak, hogy egyszer - színéről!- kiteríti a szőnyeget: 

„Örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit.” /János 16:22-23/ Ámen. 

 

Hornyák Julianna 
                                                      

 

 

 

 

 

 



Túrmezei Erzsébet: 

Húsvét után 

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.  

Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.  

Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.  

Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.  

Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.  

Húsvét előtt… kihamvadott remények.  

Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”  

Bús eltemetkezés az éjszakába. 

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!  

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!  

Húsvét után… futni a hírrel frissen!  

Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!  

Húsvét után… új cél és új sietség!  

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!  

Húsvét után… erő, diadal, élet!  

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,  

Akik még mindig húsvét előtt élnek. 

 

 
 

Madarak kalitkában 
 

George Thomas plébános volt New England (USA) egy kis városkájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre 

prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával, és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte, és 

kíváncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt: 

 „Amikor tegnap végigmentem a Főutcán, szembejött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis 

vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút, és megkérdeztem: 

– Na, mit viszel magaddal? 

– Csak ezt a három vacak madarat – felelte. 

– Aztán mit akarsz csinálni velük? – kérdezősködtem.  

– Hazaviszem őket, és szórakozom velük – felelte. – Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom. 

– De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük? 

– Ó, van otthon két macskánk – mondta a fiú –, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük. 

Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:  

– Fiam, mennyit kérsz a madarakért? 

Szeretet himnusza karácsonykor 



– Nem kellenek magának ezek a madarak, Atya. Hiszen ezek csak vacak szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is 

szépek. 

– Mennyit akarsz értük? – kérdeztem ismét. 

A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, odaadtam a 

gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltűnt. 

Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az alját, és szabadon engedtem a madarakat.” 

  

Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett: 

  

„Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. Sátán épp az Édenkertből jött, és büszkén dicsekedett: 

– Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik, olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az 

enyémek! 

– Mit fogsz csinálni velük? – kérdezte Jézus. 

– Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak, és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtanítom, 

hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel, és öljék 

egymást. Nagyon fogom élvezni – mondta a Sátán. 

– Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból?  

– Megölöm őket! – felelte a Sátán. 

– Mennyit kérsz értük? – érdeklődött tovább Jézus. 

– Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és 

megölnek. Nem kellenek ők neked! 

– Menyit kérsz? – kérdezte újból Jézus. 

A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta: 

– A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet!  

Jézus így szólt; 

– Megegyeztünk! – aztán kifizette az árat...” 

 Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát, és lement a szószékről. 
 

 



Hírek 

 
Január 16-19-ig tartottuk az egyetemes imahetet Rákoshegyen a történelmi egyházak tagjaival. 

Január 28-29. -én Nagybörzsönyben töltött egy hétvégét együtt a konfirmandus csapat. 

Január 29-én megköszöntük Pető Balázs lelkipásztornak 5 hónapi helyettes szolgálatát gyülekezetünkben. 

Február 19-én konfirmandus délután keretében filmvetítés volt. 

Február 25-én volt a kerületi református presbiter továbbképzés első alkalma Rákosligeten, melyen 7-en vettünk részt 

Március 3-án gyülekezetünk adott helyet a szintén XVII. kerületi gyerekmunkás továbbképzésnek. Hárman tőlünk is részt vesznek a 

képzésben, akik a gyülekezetben a gyerekeket tanítják. 

Március 14.-én a nemzeti ünnep alkalmával négy és fél évtizedes lelkipásztori, nevelői, egyházépítő tevékenysége, Szolnok építészeti értékeinek 

védelme és gyarapítása érdekében végzett munkája, eredményekben gazdag életútja elismeréseként Hamar István, a Szolnoki Református 

Gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora és gyülekezetünk tagja a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitűntetést vehette át. 

Március 31.-én  délután húsvéti kézműveskedés volt gyülekezetünkben a gyerekeknek, melyen só-liszt gyurma díszeket, ajtóra való kopogtatót 

készítettek, gipsztojásokat festettek, és süteményt sütöttek. Köszönetet mondunk minden munkatársnak! 

Április 14-én d.u. 3 órakor lesz a presbiteri továbbképző következő alkalma nálunk. 

Május 1-én ismét szeretnénk képviselni gyülekezetünket a kerületi majálison. Ehhez önkénteseket keresünk. 

Május 27-én, pünkösdkor lesz a konfirmáció. 7 fiatal készül erre: Debrenti Rudolf, Marosi Csaba, Nagy Andor, Plastyák Edina, Tar 

Gergely, Tóth Gergely és Tóth Zsombor. 
Imádkozzunk értük, hogy valóban Krisztus boldog követői legyenek! 

 

Megújul a gyülekezet honlapja!  

A refrakoshegy.hu oldalon friss információkkal, a vasárnap igehirdetések hanganyagával, többek között gyülekezeti keres-kínál oldallal, 

hírlevél feliratkozási lehetőséggel találkozhatunk rövidesen. 

 

Gyülekezetünk címe: 1174 Budapest, Szabadság u. 26. 

Email: ref.rakoshegy@t-online.hu 

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

Félfogadási idők: hétfő 11-12,30 és 17-18h 

Számlaszámunk: 17000019-11704605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendszeres gyülekezeti alkalmaink: 

 

Hétfő        18 h férfi bibliaóra /páratlan héten/ 

Csütörtök 15 h konfirmációi előkészítő 

                 17 h bibliaóra 

Péntek      18 h ifjúsági bibliaóra /páratlan hét/ 

                 18 h házi bibliaóra /páros hét/ 

Vasárnap  10 h istentisztelet, gyerekistentiszteletek 

 

Iskolai hittanórák a Czimra Gyula Ált. Iskolában:  
 

Kedd 14,15-15 h    5-6. osztály 

Csütörtök 12-12,45  1-2. osztály 

                 13,30-14,15  3-4. osztály  

 

 

 

Áldott húsvéti ünnepeket kíván 

a presbitérium 
 

 


