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Húsvét lényege: a feltámadott Úrban való öröm
Húsvét az első – és sokáig egyetlen - keresztyén ünnep. Jézus feltámadása pecsét egész földi életén és azt jelenti, hogy az ő csodálatos
személyiségéből, szeretetéből, erejéből nem csak a kortársak részesülhettek valami módon, hanem ez azóta is lehetséges. Az első évszázadokban
ezen a vasárnapon keresztelkedtek meg azok, akik hitre jutottak, megtapasztalták e láthatatlan Urat, és követni akarták őt. Miután
megkeresztelkedtek, egy hétig fehér ruhában jártak, a következő vasárnapot pedig fehér vasárnapnak hívták. Ez a fehér ruha jelképezte és
hirdette azt a megtisztulást, belő nagy átalakulást, ami bennük az élő Jézus Krisztussal való közösségben végbement.
Erről az átalakulásról így számol be Jézus Krisztusnak egy mai tanítványa:
„... a Jézus feltámadását alátámasztó, lélegzetelállító történelmi bizonyítékok hatására fel kellett adnom újságírói szkepszisemet a
természetfelettivel szemben. Egyetlen más magyarázatot sem sikerült találnom, amely legalább annyira megfelelt volna a történelmi tényeknek,
mint az, hogy Jézus valóban az, akinek mondta magát: Isten Fia.
* Ha Jézus Isten fia, akkor tanításainak jóval nagyobb a jelentősége annál, mintha csupán egy bölcs tanító mondásai lennének; akkor ezek a
szavak isteni útmutatások, amelyekre bizalommal alapozhatom az életemet.
* Ha Jézus erkölcsi mércét ad, akkor döntéseimet és választásaimat a haszonelvűség és az önközpontúság homokos talaja helyett
megingathatatlan alapra építhetem.
* Ha Jézus feltámadt a halálból, akkor ma is él, és személyesen lehet vele találkozni.
* Ha Jézus legyőzte a halált, akkor előttem is ki tudja tárni az örök élet kapuját.
* Ha Jézus isteni hatalommal rendelkezik, akkor képes engem természetfeletti módon vezetni és átformálni, miközben őt követem.
* Ha Jézus maga is ismeri a szenvedés és a veszteség fájdalmát, akkor bátorítást és vigasztalást tud nyújtani az élet viharai között, melyekről ő
maga mondta, hogy elkerülhetetlenek egy bűntől fertőzött világban.
* Ha Jézus, mint mondja, szeret engem, akkor szívén viseli a sorsomat, tehát nincs veszítenivalóm, csak nyerhetek, ha rábízom magam.
* Ha Jézus az, akinek mondja magát /és ne feledjük, egyetlen vallásalapító sem állította magáról, hogy ő Isten/ - engedelmességgel, hűséggel és
tisztelettel tartozom neki, mint Teremtőmnek. ...
Péter apostol mondja: „Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket.” /1Pét 3:18/
...
Bűnöm aztán volt elég! Anélkül, hogy részletekbe mennék, be kell vallanom, hogy részeges, önző és erkölcstelen életmódot folytattam. Munkám
során nem haboztam hátba támadni kollégáimat azért, hogy bizonyos előnyökhöz jussak, és egy-egy jó sztori kedvéért nem riadtam vissza a jogi
és etikai normák megszegésétől sem. A siker oltárán feláldoztam feleségemet és gyermekimet. Röviden, hazug és csaló gazember voltam.

A szívem kőkeménnyé dermedt mindenki iránt. Egyedül az vezérelt, hogy jól érezzem magam, de minél inkább belevetettem magam az
élvezetbe, annál elérhetetlenebbé és önpusztítóbbá vált. ...
Minden más hitrendszer, amit tanulmányoztam, a „tedd, ne tedd” szabályára épül, más szóval az emberi cselekedeten alapul: használj
imamalmot, ossz alamizsnát, járj zarándoklatokra, szüless újra, küzdd le a karmát, fejleszd a jellemedet – próbáld kiérdemelni Isten tetszését. De
hiába minden őszinte igyekezet, az ember nem képes megváltani magát. A keresztyén hit azért páratlan, mert az „Elvégeztetett” szabályára épül.
Jézus helyettünk megtette a kereszten azt, amit mi magunktól nem tudunk megtenni: megfizette a halálbüntetést, amit lázadásunkkal és bűneinkkel
megérdemeltünk, és ezért békeségünk lehet Istennel. ...
Végül Istenhez fordultam, és egy szívből fakadó, dadogó imában beismertem és megtagadtam a bűneimet, és elfogadtam a megbocsátás és az
örök élet ajándékát. ...
Tudtam, hogy átléptem egy küszöböt, ami után új tapasztalatok várnak rám. ... Azt kívántam, hogy Jézus indítékai és látásmódja egyre inkább a
sajátom legyen. Martin Luther King szavait némileg átfogalmazva: lehet, hogy nem vagyok az, akinek lennem kellene, vagy akivé Krisztus
segítségével válok majd egykor – de Istennek hála, már az sem vagyok, aki voltam! ...
Az eltelt csaknem két évtizedre visszatekintve világosan látom, hogy az a nap, amikor Jézus mellett döntöttem, egész életem legjelentősebb
eseménye volt.”
/Részletek Lee Strobel : A Jézus-dosszié c. könyvéből/
Mindnyájunk számára, akik keresztyének vagyunk, ez a legjelentősebb döntés; Jézus élő volta a legnagyobb tapasztalás, húsvét a
legnagyobb ünnep.
Hornyák Julianna
lelkipásztor

A tanítvány félt
A tanítvány félt…Uram, mi lesz velünk?
Nincs semmink, talán egy ócska fegyverünk fülvágásra jó csak, de másra nem elég,
s te nem hagyod, hogy védjen …bár megértenénk!
Mást képzeltem el egy szép, békés napon,
míg a homokban lépkedtem oldaladon:
jön majd királyságod, a fényes győzelem,
s veled örülök…most mi lesz így velem?
Ne hagyj itt, Jézus! De menni sem merek,
oly durván lökdösnek a bérenckezek,
még végül én is a tömlöcbe jutok tán jobb megvárni azt, ki utánad futott.
A tanítvány félt…Mind árván maradunk?
Halálra ítélték barátunk, jó Urunk!
Most kétségbeesve szalad a dombra fel,
hol a kíváncsi népség gúnynótát énekel.
S a kereszt tövében a gyáva összerogy:
Jézus, bocsáss meg! Már értem végre, hogy
amíg tanítványod otthon reszketve félt,
te életed nem féltél adni az emberért.
Jezsoviczki Noémi

KÖTELEZŐ ERKÖLCSTAN vagy helyette választható HIT- ÉS ERKÖLCSTAN?
Miért vetődik fel a kérdés? Felismerve, hogy az ifjúság többsége a társadalmi együttélési szabályok ismerete nélkül nő fel, az Országgyűlés
elfogadta a 2011. évi CXC. Törvényt a köznevelés kibővítéséről az általános iskolákban az erkölcstannal, mégpedig kötelező jelleggel. Az
Európai Unió szinte minden országában ez így van. Az Országgyűlés a törvényt olyan módosítással fogadta el, hogy a gyermek az erkölcstan
helyett választhatja a hit- és erkölcstan tanulását, amely ebben az esetben szintén órarend szerinti órája lesz. A tantárgy fokozatosan kerül
bevezetésre. 2013 tavaszán a leendő 1. és leendő 5. osztályosoknak kell választani.

Az erkölcstan önmagában az általánosan elfogadott társadalmi normákat oktatja. Azt azonban még a híresebb materialista gondolkodók is
beismerik, hogy arra a kérdése, hogy mitől jó, tisztességes egy ember, csak transzcendens, tehát természetfeletti gyökerekre visszavezethető
válasz adható. A mi hitünk és vallási meggyőződésünk, hogy a helyes választ egyedül a minket, embereket teremtő és gyermekeként szerető Isten
adhatja meg. Ő elgondolta, hogyan érdemes szép emberként élni ebben a világban. Ezt a Bibliában találjuk meg. Így a hit- és erkölcstan órákon is
sorra veszünk olyan kérdéseket, mint család, barátok, kortárs csoport hatása, lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, stb.
A felekezeti hit- és erkölcstan órákat nem csak megkeresztelt gyerekek választhatják, de akik megkeresztelkedtek, azokat magától értetődően
várjuk.
Ki tarthatja a hit- és erkölcstan órákat?
A helyi egyházközségek által megbízott személyek: pap, lelkipásztor vagy hitoktatói végzettséggel rendelkező felkészült pedagógus.
Tovább i információk találhatók a www.reformatus.hu/gyik/hittan/ weboldalon.

450 éves a Heidelbergi Káté
A reformátorok törekvése az volt, hogy a keresztyénséget visszavezessék a vallás igazi forrásához: a Szentíráshoz. Ámde az akkori egyház ezt a
törekvést az akkor érvényben levő hittételektől való elszakadásnak s ebből következőleg a reformációhoz csatlakozókat téves hitűeknek,
szakadároknak, eretnekeknek tartott, akiket sokszor azzal is megvádolt, hogy nemcsak az egyháznak, hanem az akkori viszonyok szerint az
egyházzal szinte egyet jelentő államnak is ellenségei. Mindezek miatt szükség volt arra, hogy a reformáció hívei magukat e vád alól tisztázzák, s
hitüknek a Szentírással való megegyezését világosan kimutassák. További céljuk az is volt, hogy a reformáció hívei számára közös hitvallást
készítsenek s így közöttük egységet, egyetértést teremtsenek. Egyben pedig nyilvánvaló legyen, hogy ők az államnak, a társadalmi rendnek nem
ellenségei.
Ilyen okokból készítettek a reformátorok és utódaik hitvallási iratokat.
A magyar református egyházunknak két hitvallási irata van: Az egyik a Heidelbergi Káté, s másik a Második Helvét Hitvallás.
A Heidelbergi Kátét azért nevezik így, mert Heidelbergben, a rajnamenti Pfalz nevű fejedelemség fővárosában készült. Pfalz határos volt az
ekkor szabadságharcát vívó Hollandiával s a hugenottákat üldöző Franciaországgal. E két országból nagy számban érkeztek menekültek Pfalzba,
s az addigi lutheránus országban ismertté tették a kálvini reformációt is. A két reformátori irány hívei között heves vitatkozások támadtak,
melyek országszerte nagy nyugtalanságot keltettek. Mikor aztán III. Frigyes került a trónra, meg akarta szüntetni ezt a nyugtalanságot. Több
rendeletet adott ki a békesség helyreállítására, tudósaival pedig egy pontos és világos hitvallást készíttetett: Ez a hitvallás volt a Heidelbergi Káté,
mely 1563 elején jelent meg .
A magyarra fordított Kátét 1577-ben adta ki Huszár Dávid pápai lelkész.
Nem volt Magyarországon a Biblián kívül még egy könyv, mely olyan nagy számmal forgott volna a reformátusság kezén, mint a Heidelbergi
Káté.
Részlet Tóth Endre: A Heidelbergi Káté története c. írásából
/A Heidelbergi Káté az iratterjesztesünkben kapható/

Hírek:
Új alkalmakat indítottunk el. Kéthetente pénteken: imaórát tartunk. Gyülekezetünkért, Jézustól kapott megbízásunk betöltéséért, szolgálókért,
betegekért, bajban levőkért imádkozunk közösen. Szeretettel várjuk azokat, akik tudják, hogy az imádság keresztyén létünknek és minden
szolgálatunknak alapja.
Presbiteri bibliaórát tartunk minden hónap első szerdáján este 6 órakor.
Elkészült a kihangosítás a baba-játszóban. Mostantól ott is hallgatható a templomi istentisztelet. Szeretettel várjuk a kisgyerekes családokat!
Köszönjük Tóth Mihály, Fügedi Csaba, Lovász Csaba és Mucsi Gyula presbiterek munkáját!
Május 4-én lesz a XVII. kerületi presbiteri továbbképző következő alkalma Rákosligeten d.u. 3 órától.
Rákoscsabán lesz az idei egyházmegyei énekkari találkozó május 12-én d.u. 5 órakor. Kiemelten ajánljuk a gyülekezet figyelmébe, hiszen igen
közel van a helyszín, és egy színvonalas református zenei rendezvény ez.
Június 9-én lesz a konfirmáció.
Napközis tábort szervezünk a nyár folyamán. Erről részletes tájékoztató levél készül.

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink:
Hétfő

18 h férfi bibliaóra /páros héten/
18 h konfirmációi előkészítő
Szerda 18 h presbiteri bibliaóra /hónap első szerda/
Csütörtök 17 h bibliaóra
Péntek
18 h ifjúsági bibliaóra
18 h házi bibliaóra /kéthetenként/
18 h imaóra /kéthetenként/
Vasárnap 10 h istentisztelet, gyerekistentiszteletek
Gyülekezetünk címe: 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 11-12,30 és 17-18h
Számlaszámunk : 10700615-67626883-51100005

Áldott húsvéti ünnepeket kíván
a Presbitérium

