
A keresztyén teológia és gondolkodás kezdetei óta próbálta az emberi értelem és  
fantázia megfogalmazni a Szentháromság Isten titkát, az Atya, a Fiú, a Szentlélek 
titokzatos egységét a hármasságban és hármasságát az egységben. Ennek a hatalmas 
szellemi kihívásnak a nyomai ott vannak szinte minden évszázadban és az egyház 
minden égtájon élő közösségében. A legegyszerűbb ábrázolásokban is, mivel a titkot 
valamiképpen láthatóvá próbálta tenni a művészi vagy alkotó képzelet. Nem arra 
törekedtek, hogy a kiábrázolhatatlan isteni titkot pontosan és végérvényesen láttassák. 
Ez ugyanis egyrészt nem lehetséges, hogyan is foghatná fel a véges a végtelent, másrészt 
kifejezett tilalom van Isten bárminemű kiábrázolására az ószövetségi Törvény  
óta (2Móz 20), s a Fiú szava is érvényben van: Istent soha senki nem látta, csak a  
Fiú (Jn 1,18). A titok titok marad, csak rész szerint lehet bennünk a sejtelem,  
megfogalmazás, a megértés.

Mégis teljes lehet szívünk imádata, hogy ezt a felettébb nagy titkot, a Szentháromság Isten valóságát, személyeit, háromszorosan 
erős valóságát, mely értünk olyan, amilyen, magasztaljuk, áldjuk, s hármas egységébe merüljünk lelkileg. Ekkor átéljük azt a  
hármas védelmet, amit Petrőczi Kata Szidóna bárónő (1658-1708) Bujdosásnak emlékezetköve című könyvecskéjében olyan 
egyszerűen, meggyőzően, letisztultan, minden teológiai okoskodást summázó, s talán még felül is múló világossággal így fogalmazott 
meg: Vagyon három ellenségem, /Ördög, világ s magam testem. /De egyiktől sem félek. /Van háromban reménységem,  
/Kik megoltalmaznak engem: /Atya, Fiú, Szentlélek.

A keresztyénségben a IX. század óta a pünkösd-vasárnapot követő vasárnapon ünneplik a Szentháromság vasárnapot, s éneklik, 
magasztalják a titkot és a teljességet. Mert valójában úgy is tekinthetjük ezt a vasárnapot, mint a megígért teljesség ünnepét, mert  
ennél teljesebben a titkot, az egységet a hármasságban egyetlen vasárnapon sem állítjuk előtérbe. Augustinus egyházatya a  
tengerparton sétálva egy kisgyermekre lett figyelmes, aki korsójával merte a tengervizet, s a száraz homokra öntötte. A mindenre 
figyelő bölcs férfi megkérdezte a gyermeket, miért teszi ezt. A válasz: „ki akarom merni a tengert”. Ekkor a tenger végtelennek 
tűnő kékségére vetett töprengő nézése közben ezt fogalmazta meg magában: Ahogyan ez a kisgyermek nem képes korsójával kimerni  
a tengert, ugyanúgy nem képes a véges emberi értelem megfejteni a Szentháromság titkát.

Voltak olyan megközelítések is, melyek a matematika formuláival próbálták kifejezni a kifejezhetetlent, például David Clemens az 
1x1x1=1 formulájával. De említhetjük az első századok szimbolikus vagy analogikus kifejezésmódjai között Tertullianus egyházatyát 
(155-240), aki egy nagy fával ábrázolta a Trinitást: gyökér/Atya, törzs/Fiú, ágak/Lélek. Césareai Basilius (329-379) a szivárvánnyal 
sejtette meg a Szentháromságot: Nap/Atya, napfény/Fiú, színek/Szentlélek. Az írek nagy gondolkodója, Patrick az V. században 
háromágú lóherelevéllel érzékeltette a Trinitás titkát: ahogyan a három levél tesz ki egy növényt, úgy az Atya-Fiú-Lélek a hármas-egy 
isteni valóságot.

Nekem mégis az tetszik a leginkább, amit úgy lehetne ábrázolni, mint egy lefele fordított háromszöget, melynek földet érintő 
csúcsa a Szentlélek evilági valóságát jelöli, Akiben élünk, Aki elvezet minket minden igazságra, aki által mondhatjuk: Abbá, Atyánk, 
s aki által Megváltónknak és Urunknak vallhatjuk Jézust. Ezt az ábrázolást azért szeretem, mert benne egyértelműen jelenik meg 
a hódolás, az imádat, a magasztalás készsége, vágya, az egyetlen igazán helyénvaló emberi viszonyulásmód ehhez a felettébb nagy 
titokhoz, a Szentháromság élő valóságához.

Isten egy, de mindig több, mint egy: Ő három. Az Ő így hármas egységében pedig maga a teljesség: egy valóság, de három jól 
megkülönböztethető személy, mert más az Atya, más a Fiú és más a Szentlélek küldetése, feladata a teremtés, megváltás, és megszentelés 
nagy világművében. Ő felfoghatatlanul nagyobb, és több, mint ahogy Őt legszínesebb álmainkban vagy szívünk látásaiban  
elképzeljük.   

A Szentháromság titkához tehát csak alázattal, imádsággal jutunk közelebb, de megérteni, meglátni Őt majd csak akkor fogjuk,  
ha megkapjuk a színről-színre látás üdvözítő kegyelmét. Legyen Szentháromság-vasárnapi ünneplésünk megélt doxológia,  
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, felszabadult ünneplés, ahogyan azt Ráday Pál megénekelte: „Meghódol lelkem 
Tenéked, nagy Felség,/ Szentháromságban ki vagy egy Istenség. / Csak Téged illet minden tisztesség, / Mert Téged ural az egész föld s ég” .

(Dr. Békeffy Lajos: Reményosztó Trinitás c. írása nyomán)
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IGEI ÜZENET

George Thomas lelkipásztor húsvét reggelén, 
amikor a zsúfolt templomban felment a szószékre, 
egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt 
magával, és letette a szószék párkányára. Persze 
mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, 
mi fog itt történni. A prédikáció így kezdődött: 

„Amikor tegnap végigmentem az utcán, szembe 
jött velem egy gyermek, és a kezében lóbálta 
ezt a madárkalitkát. A kalitka alján három kis 
veréb lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől.  
Megállítottam a fiút és megkérdeztem: 

- Na, mit viszel magaddal?
- Csak ezt a három szerencsétlen madarat – felelte.
- Aztán mit kezdesz velük? – kérdezősködtem.
- Hazaviszem őket, és szórakozom velük – felelte. – Kihúzom 

a tollaikat, hadd verdessenek kétségbeesetten, vagyis  
halálra rémítem 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?
- Nem kellenek magának ezek a 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: 10 dollár. Kivettem a zsebemből  
a 10 dollárt, és odaadtam a gyermeknek. A fiú letette a kalitkát 
a földre, és egy pillanat alatt eltűnt. Én aztán felemeltem a  
kalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam  
az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.”

Amikor Georg Thomas lelkipásztor elmondta 
a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe 
kezdett:

„Egy nap Jézus és a Sátán között párbeszéd 
folyt. A Sátán büszkén dicsekedett:
- Az egész emberiséget a kezem közé kapa-
rintottam. Csapdát állítottam nekik olyan  
csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. 
Mind az enyémek!
- Mi a terved velük? – kérdezte Jézus.
- Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket 
arra, hogy gyűlöljék és kínozzák egymást;  
hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; hogy 

fegyvereket és bombákat találjanak fel és öljék meg 
egymást. Nagyon fogom élvezni! – mondta a Sátán.

- Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból?
- Megölöm őket! – felelte a Sátán.
- Mennyit kérsz ezekért a tönkretett emberekért? – 

érdeklődött tovább Jézus.
- Nem kellenek neked ezek az emberek! Nem jók semmire! 

Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, 
megkínoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked!

- Mennyit kérsz értük? – kérdezte újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson, és megvető gúnnyal mondta: 

 - A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet  
kérem értük! 

Jézus így szólt: - Megegyeztünk! Aztán kifizette az árat…”
Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát, és a döbbent 

csendben lement a szószékről.
     (www.velunkazisten.hu) 

ÖrÖkké ugyanaz
Milyen különös is az emberi élet! Az is baj, ha valami folyton változik, az is,  

ha mindig ugyanaz.
Van egészségem, vagyonom, örömöm, hű barátom, szerető házastársam,  

ragaszkodó gyermekem stb. De keserűséggel tölt el, ha azt nem mondhatom,  
hogy ezek meg is maradnak változatlanul; hogy ugyanez az egészség, ugyanez az 
öröm, hűség és ragaszkodás lesz a részem holnap és azután is állandóan.

De az is baj, ha valami mindig ugyanaz. Napról-napra ugyanaz a munka,  
hivatal, ugyanaz az otthon, ugyanazok az arcok, ugyanaz az életmód; vagy ugyanaz 
a kórház, betegágy stb. Semmi sem bénítja úgy az életet, mint az egyformaság,  
az egyhangúság, amely sokszor az életuntságig lehangoló.

Mindkét bajra tud orvosságot a Szentírás: „Jézus Krisztus tegnap, ma és  
mindörökké ugyanaz” (Zsid 13, 8).

Jézus Krisztus tegnap. Emlékszünk még a „tegnapi” Jézusra? Nevének ószövetségi 
formája: Józsué. A bátor honfoglaló viselte először e nevet, aztán pedig igen  
sokan. Ott Názáretben is lehetett sok kisgyermek, akit Józsuénak vagy Jézusnak 
hívtak. Ez a név tehát egyszerűen egy emberre mutat, aki egy volt közülünk,  
a mi emberi természetünkkel, fáradalmainkkal, kísértéseinkkel. De nem csak  
Jézus, hanem Krisztus is, héberül Messiás. Végtelenül több, mint ember. Isten  
Felkentje, az „Ő dicsőségének kisugárzása és lényének képmása” (Zsid 1, 3). Mit tett 
„tegnap”, amikor „testté lett és közöttünk lakott”, úgy, hogy János és a többiek láthatták 
az Ő dicsőségét? Segített az ember minden baján, mert teljes volt kegyelemmel  
és igazsággal. A bűn nevén nevezte, lerántott minden álarcot. A bűnt gyűlölte,  
de a bűnösért életét adta.

Jézus Krisztus ma ugyanaz, ami tegnap. Aggódással, bajjal, bűnnel tele  
jelenünkben ugyanúgy itt van, mint a múltban. Van ugyan különbség a tegnap 
és a ma között, de ez is javunkra van. Tanítványainak azt mondta: „Jobb nektek,  
ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok”. Az ígéret 
beteljesült: elment és visszajött. De ha eddig odaférkőzött egészen a szívükhöz, 
most bejutott a szívükbe. Pünkösd után tanítványai megértették, hogy Jézus nem 
hagyta őket magukra, csak nem testileg van most már jelen közöttük, hanem lel-
kileg. Nem köti többé a tér és az idő, Lelke által, a Szentlélek által jelen van, velünk 
van, vigasztal, bátorít, vezet, tanít, bátorít.

Jézus Krisztus örökké ugyanaz. Minden földi dolog változás alá van vetve. 
Minden átmeneti természetű. A percek, a napok, az évszakok jönnek s mindjárt 
tovább is mennek. Barátaink, szeretteink is távoznak mellőlünk. A levegő tele van 
örökös búcsúzkodásokkal. De Ő soha nem távozik. Az idők változnak, az emberek 
is, Ő soha. „A Szeretet soha el nem múlik.” Mögöttünk a múlt évezredek, előttünk 
az idő végtelensége. Ő „a kezdet és a vég”. Örökké „kezd” újabb és újabb dolgokat. 
Így Őt soha nem lehet megunni. Kitár újabb és újabb kincseket. Mikor azt hisszük, 
hogy már egészen ismerjük, akkor egyszerre meglep valami egészen új igazsággal. 
Így volt ez „tegnap” is. Mikor a tanítványok azt gondolták, hogy már mindent  
tudnak felőle, akkor váratlanul ismét tett vagy mondott valamit, ami meglepte 
őket, s csodálkozva kérdezték egymástól: „Kicsoda ez?”

Kicsoda? Örökké ugyanaz. Jézus Krisztus. A kezdet és a vég. Igen, a vég is,  
Aki semmi tervét nem hagyja megvalósítatlanul, és semmi munkáját nem hagyja 
befejezetlenül. Örökké ugyanaz és mégis új, üde, friss, ezért soha senki meg nem 
unhatja Vele járni, Róla gondolkozni, beszélni, énekelni. 

Örökké ugyanaz, ha mi másnak mondjuk vagy tartjuk is ingatag bölcsességünkkel; 
ha mi gyakran különféle vallásoskodással, gépies szertartással cseréljük is föl.  
Ugyanúgy gondolkozik, érez, akar ma is és holnap is, mint tegnap. Ugyanazok  
a céljai és munkájának eredményei: felszabadított, megtért, boldog lelkek. 

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Erre az igazságra építette 
életét az énekköltő is, akinek halála előtt két hónappal írt utolsó költeménye bejárta 
az egész világot és a legszebb templomi énekek közé emelkedett: 

„Kis életem fut s hervadásba hull,
Bú lesz a vígság, fényesség fakul,
Csak változást és romlást lát a szem;
Változhatatlan, ó maradj velem.” (511. dicséret)   Sz-S.G.

Te nem kárhoztattad a házasságtörő nőt, 
akit mindnyájan elítéltek.

Te betértél a vámszedőhöz, 
akit mindenki megvetett.

Te magadhoz hívtad a gyermekeket, 
amikor mások elzavarták őket.

Te megbocsátottál Péternek, 
amikor megtagadott.

Te megdicsérted az adakozó özvegyet, 
akit mások észre sem vettek.

Te elűzted az ördögöt, 
akire mindenki más hallgatott volna.

Te üdvösséget ígértél a latornak, 
akit mindenki a pokolra kívánt.

Te tanítványoddá hívtad Pált, 
akit mindenki, mint üldöződet utált.

Te megvetetted a dicsőséget, 
amikor királlyá akartak tenni.

Te szeretted a szegényeket, 
amikor mindenki gazdag akart lenni.

Te olyanokat is meggyógyítottál, 
akikről már mindenki lemondott.

Te hallgattál,  
amikor mindenki vádolt, gúnyolt és ostorozott.

Te meghaltál a kereszten, 
amikor ők mind a páskájukat ünnepelték.

Te magadra vetted a bűnt, 
amikor ők mind ártatlanra mosták kezüket.

Te feltámadtál a halálból, 
amikor azt hitték, mindennek vége.

Jézus, köszönöm, hogy Te más vagy!
   Ismeretlen mai szerző

JÉZUS, TE MÁS VAGY

A teve és a tUűfoka
„Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni,  
mint a gazdagnak az Isten országába bejutni” (Lk 18, 25)

„A tű fokán bemenni” – ez a régi Keleten elterjedt szólás volt. Azért vált azzá, 
mert a városok fallal voltak körülkerítve, rajtuk kapukon át közlekedtek. A kapukat 
éjszakára bezárták. Ám minden kapu mellett volt egy kis ajtó is a gyalogosok  
részére. Ez volt a „tű foka”. Ezt éjszaka őrizték. Ha éjszakai utas érkezett, megfelelő 
igazolással, gyalogosan bemehetett rajta. Sokszor előfordult azonban, hogy a 
kereskedők tevekaravánjaikkal nem érkeztek meg az esti kapuzárásig. Ilyenkor 
vagy a kapu előtt éjszakáztak, vagy megpróbálták áthajszolni, átvonszolni a tevéket 
ezeken a tűfokszerű kisajtókon, hogy bejuthassanak a városba. Ezeken a kis ajtókon azonban a teve csak úgy tudott átmenni, ha 
előbb megszabadították terhétől, s aztán magas púpja miatt térdre kényszerítették. 

Az ember is valahogy csak úgy juthat be a mennyország kapuján, ha szívében, lelkében lerakja terheit, és térdre rogyva,  
önmagát megalázva leborul a kereszt előtt. Ahogy a szép énekünk mondja: „Jövök semmit nem hozva, / Keresztedbe fogózva”.

A gazdag ifjútól Jézus azt kérte, hogy a vagyona helyett Istent szeresse jobban, és legyen a tanítványa, kövesse Őt. De az ifjú erre 
még nem állt készen. Ezért szomorodott el, mert a jólétet nem tudta elengedni. Örök életet szeretett volna nyerni, de a vagyonát 
jobban szerette Jézusnál. Ez az „egy fogyatkozása” annyira megkötözte a hitét, hogy Jézus követésére képtelenné tette. Isten maga 
képes csupán változtatni ezen, mert „ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges” (Lk 18, 27). Sz-S.G.
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EGYEDÜL KRISZTUS ÁLTAL VAN ÜDVÖSSÉGÜNK
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AMI VOLT… AMI VOLT… 

Isten kegyelméből ebben az esztendőben is sor kerülhetett gyülekezetünk életének örvendetes és életfontosságú 
eseményére, a konfirmációra. A virágdíszbe öltözött templomban hálás szívű családok, szülők, keresztszülők, nagyszülők  
és az ünneplő gyülekezet volt tanúja a hét konfirmandus bizonyságtételének. A következő gyermekek készültek, hogy a 
konfirmációban a szüleik és keresztszüleik által megkeresztelésükkor helyettük tett hitvallást magukévá tegyék,  
és elkötelezzék magukat az Úr Jézus Krisztus követésére: (balról jobbra) Láposi József, Tóth Ákos, Nagy Attila, Kis-Fodor Márton,
Nemes Noémi, Princz Alexandra és Kigyósi Hunor. Isten áldja meg életüket hűséggel, állhatatossággal és erős hittel!

„Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem” – 
a 13. zsoltár 6. verse volt a mottója a  
15. alkalommal megrendezett Kőbányai Mester- 
dalnokok Versenyének. No, nem komoly-
versengésről volt szó, ahol győztesek és  
vesztesek vannak, hanem inkább egy olyan 
délutánról, melyet egyéni és közös énekléssel, 
 jókedvvel, szeretetvendégséggel töltöttünk.   

„Bokrétát kötöttem jó anyám napjára, örül a bokrétám 
minden egyes szála.” Csaknem 60 gyermek énekszava 
töltötte be a templomot május első vasárnapján. Anyák napi 
műsoruk után egy-egy csokor gyöngyvirággal köszöntötték 
édesanyjukat, nagymamájukat.

J. S. Bach születésnapjához legközelebb eső vasárnapon, 
március 25-én a Bach Mindenkinek Fesztivál helyszínévé 
vált a Nagyterem. A virágvasárnapi istentiszteletet
követően Bach műveiből adott gyönyörű koncertet
a Gardrobe Művészeti Együttes. 

Április 7-én 5. alkalommal tartottuk meg a Kőbányai Kórusok Találkozóját. A résztvevők szép és változatos előadásai után a hét 
énekkar egyetlen hatalmas kórussá alakult, s közösen énekelte a Dona nobis pacem (Adj nekünk békét) latin nyelvű kánont. 
Az Összkart Németh Sándor vezényelte. A jobb oldali képen gyülekezetünk énekkara, a Sztárai Mihály Vegyeskar látható.

Idei Versmondó Versenyünk rendkívül nagy népszerűség-
nek örvendett. Szebbnél szebb szavalatokat hallottunk. 
Nem volt könnyű dolga a zsűrinek…  

A kaliforniai The Vocal Art Ensemble európai turnéjának  
magyarországi állomása volt Budapest. Fergeteges koncertjük 
 helyszínéül a mi templomunkat választották! 

Március 18-án felnőttek konfirmációjára került sor. 
Hét fiatal felnőtt tett vallást Szentháromság Istenbe vetett 
hitéről, közülük ketten most keresztelkedtek meg.

Olvadó jövőnk címmel az Északi- és Déli sarkvidék csodálatos 
tájait bemutató fotókiállítást tekintettük meg ifiseinkkel  
a Természettudományi Múzeumban.

Május 24. 
gyülekezetünk 
születésnapja.
Pillanatkép  
egy ünnepi 
istentiszteleten.
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AMI LESZ… 
- május 27. Szentháromság vasárnapja 

- június 10. tanévzáró istentisztelet

- június 23. (szo. du) presbiter-családok találkozója

- június 24. presbiterek vasárnapja

- július 2 – 7.  bibliai tábor (Balatonföldvár)

- július 15-18.  ifjúsági tábor (Balaton-kerülés kerékpárral)

- szeptember 2.  tanévnyitó istentisztelet

- szeptember 8.  konfirmációi előkészítő első alkalma

- október 7.  újra indul az orgona-vesperás sorozat (vasárnaponként 17 órától) 

- október 13.  Szüreti bál

- október 29 – 31.  Kálvin Napok

- október 31.  Reformáció ünnepe

- minden hónap 1. vasárnapján a 10 órai istentiszteletet követően szeretetvendégségre hívjuk a testvéreket
   a Nagyterembe, ahol lehetőség nyílik kötetlen, baráti beszélgetésre, egymás jobb megismerésére.

 Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben a Presbitérium határozata szerint az egyházfenntartói járulék 
(ajánlott) összege 2018. évben 8000.-Ft/ fő. Hangsúlyozzuk, hogy ez ajánlott összeg, vagyis akinek megterhelő, fizethet  
kevesebbet, vagy akár több részletben is, aki pedig megteheti és szívét Isten arra indítja, adhat többet is. Talán nem mindenki 
tudja, hogy gyülekezetünk önfenntartó, ami azt jelenti, hogy nem kapunk állami támogatást, minden kiadásunkat a  
gyülekezeti tagok (persely)adományaiból és az egyházfenntartói járulékokból kell kiegyenlíteni. Az a felnőtt református 
egyháztag, aki az egyházfenntartói járulékot akár személyesen a Lelkészi Hivatalban, akár postai úton (sárga csekken)  
befizeti, annak neve bekerül a Választói Névjegyzékbe, azaz szavazati joga van az esetleges Egyházközségi Közgyűlésen. 
Ezenkívül az illető kifejezi azt a szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, és részt vállal annak anyagi teherhordozásából. 

TÁJÉKOZTATÓ

B I Z O N Y S Á G T É T E L
Fiatal, közismerten liberális tanítónő 
magyarázza a kis nebulóknak, hogy ő 
ateista. Kérdezi a gyerekeket, hogy ők 
nem azok-e? A gyerekek nem tudják, 
hogy az mi, de szeretnének a tanító 
néni kedvében járni és egyik a másik 
után emeli fel kis kezét, jelezve, hogy ő 
is ateista.
Csak egy nem utánozza a többieket.  
A tanítónő azt kérdezi tőle:
- Te miért akarsz más lenni, mint  

a többiek?
- Mert én nem vagyok ateista.
A tanító néni kérdezi: 
- Akkor te mi vagy?
- Én keresztyén vagyok.

A tanítónő kissé kényelmetlenül érzi 
magát, elvörösödik, de megkérdezi, 
hogy mégis, miért keresztyén? 
Mire a kislány: 
- Azért, mert úgy neveltek, hogy 

megismerjem és szeressem Istent. 
Keresztyének voltak a nagyszüleim, 
édesapám és édesanyám is, ezért én 
is az vagyok.

A tanítónő mérges lett és nagy hangon 
mondta: 
- Ez nem indok! Ha apád is és anyád 

is idióta lenne, akkor te mi lennél? 
A kislány kicsit hallgatott, majd  
mosolyogva mondta: 
- Akkor ateista lennék.

Nem „szent fazekakat”, ájtatoskodó embereket szeretne Isten faragni 
belőlünk. Emberré akar tenni bennünket! Úgy, ahogy Ő elképzelte a 
teremtés csodálatos rendjében. Olyan emberré, házastárssá, szülővé, 
gyermekké, munkatárssá, baráttá szeretne tenni bennünket, ahogyan 
az Ő jó rendjében ez mindnyájunk örömére megvalósulhat. Ehhez adja 
az Ő Igéjét nekünk „üzemanyag-ként”, a gyülekezeti testvéri közösséget 
és a templomot, mint áldott „rendelőt”.
 Egy nagypapa sétáltatta kis unokáját, orvos szülők gyermekét a nagy 
templom előtt. Az unoka megkérdezte:
- Ebben a nagy házban ki lakik?
- A jó Isten – felelte a nagypapa.
Kis szünet után megszólalt ismét az unoka:
- Az nem lehet. Azt mondtátok, hogy a jó Isten a mennyben lakik.
Bajban volt a nagypapa, hogyan vágja ki magát. De megtette:
- Igen. Jól tudod. A mennyben lakik, de itt van a rendelője.
Amíg e földön élünk, mindig szükségünk lesz a „kezelésre”. 
Megfigyelhetjük a Bibliában, hogy a bűnesetig nem volt templom az 
Édenkertben, mert nem volt rá szükség. Együtt lüktetett az emberpár 
élete a Teremtőjével. A mennyben sem lesz templom, mert ott újra – 
így olvassuk a Jelenések könyvében – „Isten lesz minden mindenekben”. 
De a kettő – az Éden és a menny – közötti időben mindig szükség lesz 
a „kezelésre”.
 Egy kislányt a fogorvosi rendelőbe kísért az édesapja. A kislány 
csacsogott össze-vissza, izgalmában is beszélt, csak hogy húzza az időt. 
Eljött a pillanat, amikor a fogorvosi székbe kellett ülnie. Nagy izgalmában 
megszólalt:
- Doktor bácsi! Kettőt kérdezhetek?
- Kérdezz, kislányom.
- Tudsz fogat húzni?
- Igen, tudok – felelte elmosolyodva az orvos.
- És szeretsz engem?
- Szeretlek, kislány!
- Akkor kinyitom a számat.
Kérdezd meg, Kedves Olvasó: - Isten, értesz ehhez a világhoz?  
Értesz az emberi élethez? Ismered a problémáimat, és tudsz velük  
valamit kezdeni?
Ő azt feleli: - Igen, értek ehhez a világhoz, és a te életedhez is, hiszen 
mindkettőt én teremtettem.
Akkor még kérdezd meg: - És szeretsz engem? Ő a keresztre mutat  
a Golgotán. Ha ez elég neked, te is add át magad az Ő „kezelésére”. 
              (részlet Végh Tamás: A nagy szabadítás című írásából)

TE MI VAGY?

A megváltás üzenete minden más vallástól, filozófiától 
megkülönbözteti a Szentírás üzenetét. Mert minden 
más úton önmegváltási kísérlet folyik. Egyedül itt 
hangzik el az, hogy az önmagán segíteni nem tudó 
embert Isten megváltotta – Jézus kereszthalála által.
Megkérdeztek egy ismert német teológiai professzort, 
mondja meg a világvallások és a keresztyénség közötti 
különbséget. De ne homályos, magas teológiai  
igazságokat mondjon, hanem kézzel fogható, 
egyszerű magyarázatot. A professzor így válaszolt:
Egy ember beleesett egy mély verembe. Nem tudott 
kijönni onnan. Ha senki nem segít neki, ott pusztul. 
Arra ment Buddha.
- Emelj ki, emelj ki! – kiáltotta az ember.
Buddha megállt és azt mondta:
- Látod, ez a te bajod, ez a nagy életvágy. Majd  
megtanítalak, hogyan tudod életed végéig egészen jól 
elviselni a helyzetedet a verem mélyén. 
Ezt mondva továbbment. Arra jött Mohamed.
- Emelj ki, emelj ki! – hangzott újra a segélykiáltás.
Mohamed így válaszolt:
- Ha belenyugszol Allah akaratába, és jól viseled 
magad, akkor majd a hetedik mennyországban jó  
helyet kapsz.
Azzal ő is továbbment. Arra jött Lao-cse, a kínai bölcs.
- Emelj ki, emelj ki!
Lao-cse megállt a gödör szélén és ezt mondta:
- Ja, barátom, ha bölcsebb lettél volna, nem esel a verembe.
Végül arra jött Jézus, és a segélykérő kiáltásra lement 
a gödör aljába, és az élete árán kihozta a bajba jutottat.
- „Csak” ennyi a különbség! – fejezte be a magyarázatot 
a professzor.

A nyári bibliai táborunkat 2018. július 2. és 7. között tartjuk  
Balatonföldváron. A Balaton déli partján, közvetlenül a vízparton  
található Riviéra Park Hotel hét hektáros ősfás parkja kedvező 
lehetőségeket kínál sportolásra, játékra és pihenésre – gyermeknek, 
felnőttnek, családoknak egyaránt. A bibliai tanítások, énekes-játékos 
csoportfoglalkozások mellett vetélkedők, kézműves foglalkozások  
és sportversenyek is lesznek. A hét témája: Győzelmek a Bibliában - 
győzelem az ellenség felett, győzelem az indulataink felett, a félelem, a kísértések, a bűn és a halál felett.  
A keresztyén élet harc. Kérjük a mi Urunkat, hogy segítsen meg minket, hogy a tanult bibliai történetekből 
erőt merítve a mi életünk is győzelmes élet legyen! 
Az utazás autóbusszal történik. Indulás: július 2-án (hétfőn) 9 órakor az Ihász u. 15. szám elől.  Érkezés  
július 7-én (szombaton) 16 órakor ugyanide. A tábor költsége: 32.000.-Ft/ fő (ebben benne van az útiköltség, 
napi 3-szori étkezés, szállás, Idegenforgalmi Adó). Ha egy családból többen jönnek, akkor a második 30.000.-Ft, 
a harmadik és minden további 15.000.-Ft. 
Jelentkezni június 15-ig a hitoktatóknál vagy a Lelkészi Hivatalban lehet.
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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 - 2018. május
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 kedden 18 órakor bibliaóra a Kisteremben

t szerdán 15 órakor istentisztelet 
a Szivárvány Idősek Otthona emeleti kápolnájában

t csütörtökön 18 órakor imaóra a Nagyteremben

t csütörtökön 19 órakor „nagy-ifi”

t minden hónap első csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

t minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK 
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!
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