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HEGYI BESZÉD 
     A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS 

EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE 
 

 

Csodák földjén 
 

    Nyílik a tulipán, a nárcisz, a jácint, a primula, az árvácska. Micsoda szépség, micsoda finomság, változatosság, tökéletesség!  A természet 

évről-évre megismétlődő csodái.  Hogy jön létre? Földből, vízből, napsugárból? Is. És a Teremtőtől a magocskákba vagy a hagymákba kódolt 

programból. Évről-évre megismétlődő csodák. 

   Újszülött gyermekünket karjainkban tartva nem győzünk betelni az új élet csodájával. 

Így működik a világ, az élet – valahol mégis csoda. 

   Jézus minduntalan átlépte a lehetséges-lehetetlen határát: leprás betegeket gyógyított meg, vakon születettet, két kenyérből és öt halból 

jóllakatott ötezer embert, a Genezáreti tó víztükrén járt. „Senki se tehet ilyen dolgokat, hacsak nincs vele az Isten” – állapították meg róla.  

   Ami húsvétkor történt, az minden elképzelést fölülmúlt: A sír üres volt. Az Isten angyala a sír bejáratától elhengerítette a követ, és akik abba 

benéztek, nem találtak ott már senkit. 

De még aznap találkoztak a feltámadott Úrral. Döbbenet. És lassan-lassan hiszik: igaz. Ez az, amiről beszélt is. 

   Jézus történetének nincs vége Folytatódott azokkal, akik siratták őt, és megjelent nekik. Több mint ötszázan voltak. Folyatódik azokkal, akik a 

mennybemenetel óta láthatatlanul jelen levő Jézus szavára hittel válaszolnak; azokban, akik befogadják Őt. Folytatódik az egyházban, folytatódik 

a rákoshegyi gyülekezetben is. 

Te személy szerint benne vagy-e ebben az Isten csodáival teljes történetben?  

 

Uram, taníts hinni benned, várni új csodára, 

Tedd életem hűségessé, s legyen szavam hála! 

    

Hornyák Julianna 

    lelkipásztor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áldott Húsvéti ünnepeket kíván 

a Presbitérium 



A gyülekezeti imakörről 
 

Ahogy a hirdetésekben már hallhattuk, elindult a gyülekezetben egy imacsoport. Minden második csütörtökön kilenc órakor összegyűlünk, és 

imádkozunk a gyülekezet elöljáróiért, tagjaiért, alkalmaiért. 

Az imadoboz, ami a templom bejáratánál van, arra szolgál, hogy ha valakinek kérése vagy hálaadása van – és szeretné, hogy azt Isten elé vigyük 

– felírhatja és beledobhatja. 

A csoport eddig mindössze négy tagból áll, nagy örömmel fogadnánk, ha lenne még olyan testvér, aki csatlakozna hozzánk. 

Az imádság sokszor időpazarlásnak tűnhet, pedig az Istennel való kapcsolatunk egyik fő pillére. Hogyan várhatnánk, hogy Isten segítsen, 

megáldjon, csodát tegyen, ha nem is kérjük Tőle? 

A közös imának nagy ereje van, tapasztaljuk, hogy meghallgat az Úr. 

 

Jézus mondja: „Ha ketten közületek egyet értenek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert 

ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19b-20) 

 

 

Legyek áldás, nevedben... 

 

Neked az Atya volt a minden, 

A Szent... Én meg semmibe vettem. 

S istenkáromlónak neveztek Téged 

– helyettem. 

 

Adni, szeretni – volt az élet 

Néked... Én a dús asztalt szerettem. 

S nagyevőnek, falánknak Téged 

hívtak helyettem. 

 

Rajtad szentség. Rajtam gyalázat; 

Mégsem pirultam, csak nevettem. 

S mint undorítót, Téged köptek 

szembe, helyettem. 

 

Ártatlan bárány voltál. Én meg 

fertelmes bűnökben hevertem, 



És latorként Téged szögeztek 

fára, helyettem. 

 

Most szent szándék szorongat. 

Kérlek, adj erőt, és segíts meg ebben, 

Szeressek s legyek áldás én is  

– a Te nevedben. 

 

Bódás János 

 

 

Bárányok 
 

– Nagymama, vettél nekem csokit? – kérdezte a csilingelő gyermekhang.  

– Nem, kicsikém, nem vettem, nem volt rá pénzem – felelte az évektől megfakult, rekedtes.  

– Nem is szeretlek! – mondta szemrehányón az apróság.  

– De én szeretlek téged – mosolygott rá a ráncos arc.  

A kislány nem válaszolt, csak szaladt, nyitotta szekrényt, a nagymama biztosan csak viccelt, lesz ott 

csokoládé, mindig szokott lenni. De a nyikorogva kitáruló ajtó mögött csak törölközők gubbasztottak és 

naftalinszag. Sírásra görbült a kicsi száj. Mindig van itt valami édesség, most miért nincs? A nagymama 

ezt nem teheti. Talán nem is jövök többet hozzá. 

– Gyere ide, kis unokám, mesélek neked – szólt az asszony, és a csöpp lányka duzzogva, könnybe lábadt 

szemmel odasomfordált. Felmászott a virágmintás, hagymaszagú ölbe, és átölelte a nagymama nyakát. 

Hát jó, a mese is megteszi, mindig olyan szép történeteket mond! 

– Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy kis bárány, gondtalan és vidám. Nappal a réten ugrándozott, 

éjjel az édesanyja mellett aludt a szalmán… 

A kicsi lány megbűvölve figyelte a mesét, már nem gondolt a csokoládéra.  A nagymama szavai 

elrepítették messzi vidékre, együtt félt az elveszett báránykával, és megkönnyebbülten kacagott, amikor 

az megkerült.  

– Nagymama, mégis szeretlek, jó itt nálad! Hogy hívták a barikát? 

– Azt hiszem, Ágota volt a neve, pont, mint neked. 

– Az ő nagymamája is mesélt neki történeteket? 

–  Igen, és nagyon-nagyon szerette, úgy, mint én téged. 

– Szerintem a bárány nagyinak sem volt otthon csokija. De nem baj, Ágota jobban örült a mesének.  



Az idős asszonyon volt most a sor, hogy egy könnycseppet letöröljön a szeméről. „Köszönöm, Uram, hogy én is ilyen kisbárány lehetek. 

Elvesztem, megkerültem. Sokszor ajándékot kértem, és megbántódtam, ha nem adtál, de az öledben ülve jöttem rá, hogy a közelséged, és az, 

hogy szólsz hozzám, mindennél többet ér.” 

Csendben magához húzta a kicsi lányt, aki közben már el is aludt. A szomszéd utcában megszólalt az istentiszteletre hívogató harangszó. 

 

Jezsoviczki Noémi 

 
 

Veled... 

 

Küzdök bűneimmel 

Elrebegtem vétkeim 

Gyermeteg szavakkal 

Esedezem bocsánatért... 

Lehetséges, hogy Te 

Engem szeretsz, 

Megmentőm, Istenem? 

 

 Tóthné Csohány Katalin 

 

 

 

A L K A L M A I N K 
 

Hétfő          18 h       férfi bibliaóra  (kéthetente)  

 

Szerda        10 h       bibliaóra 

                    19 h       presbiteri bibliaóra  

                                  (hónap első szerda)       

Csütörtök     9 h      imaóra (kéthetente) 

                    10 h      baba-mama kör (kéthetente)  

 

Péntek         15,30    konfirmációi előkészítő 

                     18 h      házi bibliaóra (kéthetente) 

 

Vasárnap    10 h      istentisztelet 



                                  gyermek istentiszteletek 

                         

Minden hónap első vasárnapján úrvacsorás istentisztelet 
 

 

ÜNNEPI ALKALMAINK 
 

Április 18. 18 h  Nagypénteki istentisztelet úrvacsorával 

 

            20.  10 h  Húsvét 1. napja: ünnepi istentisztelet úrvacsorával, gyermek istentisztelet 

 

            21.  10 h  Húsvét 2. napja: ünnepi istentisztelet úrvacsorával 


