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Zörgető
Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az 

ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. (Jel 3-20) 
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„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk 
összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, 
nem kézzel csinált, hanem örökkévaló 
mennyei házunk” 2 Kor.5:1

Jézus feltámadásának történeti valósága 
sokak számára megkérdőjelezhető, amint az 
Isten nélküli lét magától értetődő lehet. 
Krisztus feltámadása melletti bizonyítékok 
zavarosnak és meseszerűnek tűnhetnek. Az 
írások azt mutatják, hogy Jézus beszélt 
önmagáról és világos önismerettel 
rendelkezett, az elme állapota beszámítható 
volt még a keresztre feszítés során is a 
legnagyobb szenvedések között. 
Személyisége és tanítása megváltoztatta a 
civilizációnk struktúráját, így élő utat kívánt 
adni Istenhez mindenki számára. 

 Jézus állította, hogy Isten Fia, aki meghal és 
harmadnapra feltámad és a tanítványai 
meglátják őt. A feltámadás első bizonyítéka, 
tehát Jézus szava, amit előre elmondott, hogy 
ne tartsák őt hiteltelennek, amikor mindezek 
megtörténnek vele. A feltámadás üzenetét 
gyorsan átlapozhatjuk anélkül, hogy 
megfelelő következtetéseket vonnánk le 
belőle. Történetének darabjait egy új 
világkép első kockájának tekinthetjük.

Az evangélium meghirdetésének központi 
üzenete, Jézus meghalt, feltámadt és él. Az 
egész kereszténység ezen a tényen áll vagy 
bukik, hiszen Jézus tanításának, a 
tanítványok hitének  és kiküldésének nincs 
ezen kívül alapja. Halott Isten Fia is 
megmarad az emlékezetben, de úgy, mint aki 
mondott élete végéről olyan dolgokat, 
amelyek nem teljesedtek be. Az élő Krisztus 

más üzenetet hordoz mivel a halálból tér 
vissza.

A tanítványok szenvedélyesen hirdették a 
feltámadás történeti tényét és ezért az 
életüket is adták. Nagy távolságokat jártak 
be, hatalmas ellenállással néztek szembe, egy 
generáción belül elterjedt a keresztény 
üzenet Ázsiába, Afrikába, Európába.

A tanítványok nem lettek előre eltervezett 
szándékos megtévesztés és félrevezetés 
áldozatai. Isten döntő módon leplezte le 
magát Jézus Krisztusban, hogy felismerjék 
és imádják őt. Hiteles történelmi események 
és bizonyítékok segítenek bennünket abban, 
hogy hitre jussunk a feltámadással 
kapcsolatban. Vizsgáljunk meg néhányat 
ezek közül!

A keresztre feszítés után Jézust a szanhedrin 
egyik tagja helyezte el saját sírjában, név 
szerint arimátiai József.

Jézus eltemetésének helye ismert volt zsidók 
és keresztények számára. Jézus testének 
maradványai nem voltak megtalálhatók a 
sírban és erről mindenki meggyőződhetett. 
Pál apostol Kr.u. 36 –ban két hetet tölt 
Péterrel és Jakabbal Jeruzsálemben, akiktől a 
feltámadás bizonyságát és megerősítését 
veszi, értesítve őket arról, hogy a 
damaszkuszi úton Krisztus megjelent a 
számára. Kizárhatjuk az információk késői 
átadását, ami a legenda keletkezésének 
lehetőségét kizárja, a konkrét szemtanuk 
bizonyságtétele miatt. 

Arimáthiai József személye nem lehet 
kitalált, mert semmi érdek nem fűződött a 
keresztényeknek, hogy a szanhedrin egyik 
tagjának nevét beillesszék Jézus 

Csenki András lelkipásztor írása:
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feltámadásának történetébe, hiszen az 
ellenkező véleményen levők táborából került 
ki. A zsidó vezetőség egyik tagja volt, amely 
felelős volt Jézus elítéléséért, ők voltak Jézus 
bírósági kivégzésének végrehajtói. 
Arimáthiai József megfelelő temetésben 
részesíti saját sírjában, nem tekintve őt 
istenkáromló embernek és testét 
biztonságosan, méltósággal helyezte el.

Az általunk ismert temetési történettel 
szemben nincsen más temetési történet 
elbeszélés, hiszen más nem merte ezt a 
kockázatot elvállalni.

Jézus sírját harmadnapon meglátogató nők 
lesznek a következő tanúi a feltámadásnak! 
Az elbeszélés kizárja a szándékos bizonyítás 
előkészítését, mert akkor nem nőknek kellett 
volna először a sírhoz menni, hiszen az ő 
tanúbizonyságukat be sem engedték a 
bíróságokra, és megbízhatatlannak tartották 
őket. Az asszonyok szeretete és a hiányos 
temetési szertartás megismétlése volt a 
természetes oka jelenlétüknek. 

Az események tanúságtétele hiteles 
bizonyítéka lett a feltámadás 
körülményeinek! A korabeli ember a 
résztvevőkkel találkozhatott, beszélhetett és 
ellenőrizhette az események történeti szálát. 
Kézzelfogható és ellenőrizhető minden 
helyszín és szereplő és nem legendás 
elemekből áll össze. Jézus maga is 
megjelenve többször bizonyította 
feltámadását! 

Húsvét ünnepén kívánom, hogy minden 
testvérem vegye kézbe a szentírást, és 
tanulmányozza át az eseményeket, hogy 
Krisztus feltámadásának bizonyítékai 
megerősítsék a benne vetett hitünket és 
bizalmunkat. Jézus él és életünk már nem a 
halál hatalma alatt van, hanem Isten 

szabadító szeretetének erejében! Jézus él és 
vele együtt mi is élni fogunk!

Csenki András  
Lelkipásztor

Piero della Francesca, méltatlanul elfeledett 
reneszánsz festő Feltamádás című képét 
szülővárosa a Firenze közelében fekvő 
Sansepolcróban (a települést, melynek neve 
magyarul szent sírt jelent, két 10. századi 
zarándok alapította, miután visszatért 
jeruzsálemi útjáról) tekinthetjük meg. A kép 
megmentette városka lakosságát második 
világháborúban. 1920-as évek elején 
olaszországi körútja során a nehezen 
megközelíthető Sansepolcróba is ellátogató 
világhírű angol író, Aldous Huxley a 
Feltámadást a világ legjobb képének nevezte 
egy esszéjében. Ezt az írást olvasta Anthony 
Clarke tiszt, aki bár nem látta a festményt 
leállította a bombázásokat a világháború 
közben, amik a visszavonuló német csapatok 
miatt érték volna a várost. Még aznap az 
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olasz partizánok elmondták az angoloknak, 
hogy a németek már kivonultak a 
településről, így katonai szempontból is 
felesleges lett volna a bombatámadás. 
Anthony Clarke-ról utcát nevezett el 
Sansepolcróban a hálás helyi lakosság. 

Forrás: http://mult-kor.hu/
20130331_feltamadas_a_masodik_vilaghabo
ruban?

Kedves Rákosfalvai Testvérek!
Kiss László gondnok írása

„ Jézus megjelenése által megtörte a halál 
erejét és az evangélium által világosságra 
hozta az elmúlhatatlan életet”. (2Timóteus 
1.10)
 Nekünk Krisztusban hívőknek is ezért lehet 
örök életünk! Ezen a kora tavaszi húsvéton is 
Jézus halál fölötti győzedelmes diadalára és 
bűneink megváltására emlékezünk!
Szeretnék most néhány dolgot kiemelni 
gyülekezetünk életéből, hisz az idei év 
mozgalmasan indult. Állandósult a női kör 
alkalma. Részt vettünk a zuglói ökumenében. 
Szolgáltak körünkben vendéglelkészek és 
Psalmus kamarakórus koncertjében is 
osztozhattunk! Állandósult, hogy minden 
hónap második vasárnapján 
szeretetvendégséget tartunk, szeretettel 
várunk minden gyülekezeti tagot egy közös 
beszélgetésre! A mostani húsvéton is lesz 
páska vacsora (széder este) egy keresztyén 
zsidó testvérünk vezetésével és 
Passiófelolvasásos Istentisztelet, Húsvét 
második napján pedig ismét budapesti 
legátus szolgál. Mindenkit szeretettel várunk 
ezekre az alkalmainkra is!
A tavaszra tervezünk gyülekezeti kirándulást 
újra előreláthatóan április 16-ára. Ezúttal a 

vecsési Bálint Ágnes emlékházba látogatunk 
el. A szokásos alkalmak(gyülekezeti hétvége 
Tahi, ifitábor, nyári napközis tábor) is meg 
lesznek újra szervezve, remélhetőleg a régiek 
mellett, újak is kedvet kapnak, hogy 
osztozzanak ezeknek az alkalmaink az 
örömeiben és ezáltal közelebb kerülhessünk 
egymáshoz és közösséggé formálódjunk! 
Köszönjük Bura Máriának és Gérczeiné 
Bakonyi Zsuzsannának a külön alkalmak 
szervezését! 
A templomunk melletti orvosi rendelőt 
átépítik, így ott megszűnt a parkolás. A 
főkapunkat pedig a beruházó áthelyezi. A 
tavalyi felújítási munkák eredményeként az 
akadálymentes kerti járda érezhetően 
megkönnyíti a nehezebben közlekedő 
testvéreink életét. Szintén régi hiányosságot 
pótoltunk a kis házra felszerelt 
mozgásérzékelő lámpákkal. Ezért  hálásak 
vagyunk az Úr Istennek. De találó 
közmondásunkkal élve „nincsen rózsa tövis 
nélkül”! Így a kertben sok munka vár ránk az 
átépítés miatt is, illetve a helységeink 
rendrakásában és takarításában is van 
folyamatos feladat! Köszönet ezúton is 
hűségesen rendszeresen szolgálóinknak. 
Akinek van kedve, ideje, lehetősége a kerti 
és rendrakási munkákban (szolgálatban) részt 
venni, az velem egyeztethet! Előre is 
köszönöm! Arra is biztatom a testvéreket, 
hogy vegyenek részt a Zörgető 
szerkesztésében. Ez elmúlt számokban jó 
néhányan éltek vele. Ennek áldásaival 
valamennyien gazdagodhattunk. Jelentkezni 
Kissné Miklós Katánál lehet! 
Végül megosztanám a testvérekkel Oswald 
Chambers gondolatait, amely rám nagy 
hatással volt: ” Mi úgy tekintünk az 
imásságra, mint olyan eszközre, amivel 
megszerezhetünk magunknak dolgokat. A 

http://mult-kor.hu/20130331_feltamadas_a_masodik_vilaghaboruban?print=1
http://mult-kor.hu/20130331_feltamadas_a_masodik_vilaghaboruban?print=1
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Biblia szerint azonban az imádság 
arra való, hogy általa megismerjük 
Istent.”
Kiss László  
gondnok

Húsvét körüli alkalmaink:

22-én  10 h Szép korúak alkalma
- 18 h Páskavacsora
24-én  18 h  Passiófelolvasásos 
Istentisztelet a templomban
25-én   10 h és 18 h  Nagypénteki 
Istentisztelet
27-én 10h Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet
 -  Vasárnapi iskola
28-án 10h Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet  
budapesti Legátus szolgálatával
Április 9-én női kör 16 órakor
Április 16-án gyülekezeti kirándulás
„ Hálát adunk Neked, Úr Jézus Krisztus, 
hogy feltámadtál a halottak közül, és 
legyőzted a halál hatalmát, minket pedig 
visszahoztál az életbe, halleluja! (N. 
Hermann)

 Házasság:
Antal András és Varga Olívia 

 Keresztelő:
Davidovics Flóra, Bibó Anna Margit.

Temetés:
Mészáros Pálné sz. Kovács Mária, Bürger 
Emília sz. Scheirer Márta, Zsugán Anna sz. 
Barna Anna, Vári- Nagy Bálint

"De most így szól az ÚR, a te teremtőd, 
Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert 
megváltottalak, neveden szólítottalak, 
enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled 
vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak 
el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a 
láng nem éget meg.
 Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel 
Szentje, a te szabadítód! 
Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, 
Etiópiát és Szebát adom helyetted.
 Mivel drágának tartalak, és becsesnek, 
mivel szeretlek, azért embereket adok 
helyetted, életedért nemzeteket." 
Ézsaiás 43 1-4
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Az új év célkitűzéseit, feladatait nagyban 
meghatározza, hogy milyen alapról 
indulunk, mit hagytunk magunk mögött az 
óévben. Fontos, hogy megálljunk egy 
percre a velünk vagy környezetünkben 
történt pozitív dolgok mellett, hogy 
indíttatást kapjunk az élet különböző 
területein történő további serénykedésre.

Éppen ezért szenteljünk egy percet annak az 
örömteli dolognak, hogy 2015-ben az Úr 
kegyelméből, a gyülekezet tagjainak 
adományaira alapozva a Budapest-Északi 
Református Egyházmegyétől olyan jelentős 
anyagi segítséget kaptunk, aminek 
köszönhetően több régóta esedékes 
karbantartási munkára is sor kerülhetett. 
Megtörtént a felnedvesedett falak 
szigetelése, az erős rozsdásodásnak indult 
kerítés újrafestése, a balesetveszélyessé vált 
töredezett járda helyére pedig új, esztétikus 
térkövet rakathattunk. 

Megadatott… Mint ahogy az is megadatott, 
hogy ebbe a templomba, ebbe a 
gyülekezetbe járhatunk… Megadatott, mert 
közel 90 évvel ezelőtt arra indította az Úr az 
itt élőket, hogy gyülekezetet alapítsanak és 
templomot építsenek. Mert megőrizte az Úr 
az épületet és a gyülekezetet a háború 
éveiben és az azt követő történelmi, 
politikai változások idején is. És mert 
küldött az Úr olyan egyháztagokat, akik 
gondozták ezt az értéket. Így aztán mi, 
mondhatni, belecsöppenhettünk a jóba.

Internetes honlapunk „Gyülekezetünk 
története” címszó alatt nevesíti az 
alapítókat, építőket, lelkészeket, és ezzel 
egy kicsit mindannyian tisztelettel fejet 
hajtunk hitük, áldozatkészségük előtt, de 
gondolunk-e a többiekre, azokra, akik 
„névtelenül” végzett szintén áldozatos 
munkájukkal fenntartották, átmentették 
számunkra ezt az örökséget?

Megszámolta-e már valaki, hogy hány 
elemből áll a kerítés? Érdemes!… Kevesen 
tudják, hogy annak egész vasszerkezetét 
hosszú hónapok munkájával egyetlen 
ember, Fekete Pál tiszteletbeli presbiter 
testvérünk készítette. Borsy István és 
Farkas József, - akik szintén mellettünk 
ülnek a padokban minden istentiszteleten, - 
Pali bácsival együtt több ciklusban látták el 
a presbiteri teendőket (Józsi bácsi évekig a 
gondnoki feladatokat is végezte).

Parókiához az 1990-es években egy 
hagyaték és egyik tehetősebb 
testvérgyülekezet segítsége révén jutott a 
gyülekezet. Ennek felújítása a 
birtokbavételkor, majd később, a 
lelkészváltáskor szintén rájuk és az akkor a 
jelenleginél jóval csekélyebb számú 
közösségre hárult.

És ne feledkezzünk meg azokról sem, akik 
a Baba-mama Klub színhelyéül szolgáló 
„kisház” rendbetételénél, 
szőnyegpadlózásánál működtek közre, és 

Bura Mária:  
Álljunk meg egy percre…
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külön köszönet illeti mindazokat, akik 
rendszeresen áldoznak időt a templom, 
gyülekezeti terem takarítására, 
tisztántartására, a gyülekezeti rendezvények 
utáni mosogatásra, rendrakásra.

Időnként mintha természetesnek vennénk, 
hogy ezeket a dolgokat ugyanúgy, mint az 
idős, beteg emberek látogatását, valaki a 
háttérben csendben, - az Úrnak 
szolgálatában, - elvégzi, és nem tartjuk 
magunkat személy szerint érintettnek, 
illetékesnek vagy felelősnek ilyen ügyekben. 
Jól eső érzéssel nyugtázzuk, ha a 
szeretetvendégségeken az asztal szépen van 
terítve, és itt-ott házi készítésű sütemények is 
akadnak a kekszek között, ha néhány szorgos 
kéz felsöpörte az udvart, levágta a füvet, 
meglocsolta a kertet, esetleg friss virágot tett 
az Úr asztalára, és ezt így rendben lévőnek 
találjuk.

Ne érezzük úgy, hogy kívülállók vagyunk. 
Miközben énekszóval dicsérjük az Urat, 
jusson el hozzánk szép, gondolatgazdag 
református énekeink üzenete is. Legyünk 
valóban „Úrnak szolgái mindnyájan” akár a 
hétköznapi tennivalók területén is. Istennek 
tetsző lehet az imádság, bibliai tanítások 
elemzése vagy az éneklés mellett, illetve 

leginkább azzal párhuzamosan a keresztyén 
közösségért végzett kétkezi munka is. 
Legyünk kortól, rangtól, nemtől függetlenül 
„egy közös test tagjai”, és ha nem is kell 
tudnunk „egymásért harcolva” vérünk ontani, 
de tudjunk egymásért önzetlenül 
munkálkodni. Kezünk nyomán nemcsak a 
gyülekezet fog gazdagodni, a közös munka 
során kialakuló összetartozás érzése ugyanis 
minket is képes gazdagítani.

Tapasztalatom szerint nagy a közösségépítő, 
közösségformáló, közösségmegtartó ereje a 
kevésbé látványos munkáknak is, sőt 
gyakran sokkal nagyobb, mint azoké, 
amelyek időnként a munka jellege vagy a 
szolgáló személye miatt több reflektorfényt 
kapnak.

Bura Mária 

"A kegyelmi ajándékok között ugyan 
különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz.

                                                        
Különbségek vannak a szolgálatokban is, de 
az Úr ugyanaz.

És különbségek vannak az isteni erő 
megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt 
véghezviszi mindenkiben, ugyanaz." 

(1 Korintus 12, 4-6)
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“Kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus 
Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a 
bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, 
hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg 
lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen 
reménységre hívott el minket, milyen 
gazdag az ő örökségének dicsősége a 
szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy 
az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy 
hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a 
Krisztusban, miután feltámasztotta őt a 
halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, 
feljebb minden méltóságnál és 
hatalmasságnál, minden erőnél és 
uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet 
segítségül hívnak, nemcsak ebben a 
világban, hanem az eljövendőben is.”

(Pál levele az Efezusiakhoz 1, 17-21)

"Milyen meggondolásból állítják, hogy nem 
támadhatunk fel? Mi nehezebb: 

megszületni, vagy feltámadni; az, hogy ami 
sohasem volt, legyen, vagy 

hogy továbbra is legyen, ami egyszer már 
volt? Nehezebb-e vajon életre 

születni, mint az életbe visszatérni? A 
megszokás miatt az egyiket 

könnyűnek, a megszokás hiánya miatt a 
másikat lehetetlennek tartjuk."

(Blaise Pascal francia matematikus, 
filozófus)

Áldott Húsvéti Ünnepeket 
kíván a gyülekezet lelkipásztora 
és presbitériuma!
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Francois Villon: Ellentétek 
balladája
Szomjan halok a forrás vize mellett;  
Tűzben égek és mégis vacogok;  
Parazsas kályhánál vad láz diderget;  
Hazám földjén is számóťzött vagyok;  
Csupasz féreg, díszes talárt kapok;  
Hitetlen várok, sírva nevetek;  
Az biztat, ami tegnap tönkretett;  
Víg dáridó bennem a bosszuság;  
úr vagyok, s nem véd jog, se fegyverek;  
Befogad és kitaszít a világ.

Nem biztos csak a kétes a szememnek  
S ami világos, mint a nap: titok;  
Hiszek a véletlennek, hirtelennek,  
S gyanúm az igaz körűl sompolyog;  
Mindig nyerek és vesztes maradok;  
Fektemben is fölbukás fenyeget;  
Van pénzem, s egy vasat se keresek,  
és reggel köszönök jó éjszakát;  
Várom, senkitóľl örökségemet;  
Befogad és kitaszít a világ.

Semmit se bánok, s ami sose kellett,  
Kínnal mégis csak olyat hajszolok;  
Csalánnal a szeretet szava ver meg,  
S ha igaz szólt, azt hiszem, ugratott;  
Barátom, aki elhiteti, hogy  
Hattyúk csapata a varjú-sereg;  
Igazság és hazugság egyre-megy,  
és elhiszem, hogy segít, aki árt;  
Mindent megőrzök s mindent feledek:  
Befogad és kitaszít a világ.

Ajánlás

Herceg, kegyes jóságod lássa meg:  
Nincs eszem, s a tudásom rengeteg.  
Lázongva vallok törvényt és szabályt.  
S most mi jön? Várom a pályabéremet  
Mert befogad s kitaszít a világ.

Kedves Testvérek!

Nektek, milyen ige jut eszetekbe a klasszikus 
Villon vers elolvasása után? Aki szeretné 
megosztani Velünk adja le áprilisban az ígét 
az iratterjesztésnél! Íme az enyém:  
„Monda pedig neki Jézus: Ma lett üdvössége 
ennek a háznak! mivel ő is Ábrahám fia. 
Mert azért jött az embernek Fia, hogy 
megkeresse és megtartsa, a mi 
elveszett.” (Luk. 19.9)

Miklós Kata

Könyvajánló:
Zergi Gábor ”Mert ez a te életed” című 
áhitatos könyve 2006-ban jelent meg a 
Kálvin Kiadó gondozásában. A könyvet az 
idős lelkipásztor nyugdíjas évei alatt, 
megromlott egészségi állapotban és vakon 
gépelte be. Sajnos a könyv megjelenését már 
nem élhette meg, azt a feleségének 
köszönhetjük! A könyv férjemmel nagy 
kedvencünk, mert történeti kontextusba 
helyezi az újszövetségi és ószövetségi 
történeteket, mégis végig azt érzem, hogy 
„ez rólam szól”. Az utolsó elmélkedésből 
adok közre egy rövid kivonatot.

Zergi Gábor: „Isten szeretet”

Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az 
Istenben marad és Isten is Őbenne”  
1 Jn 4, 16

 „Olvashatjuk az Írásban, hogy Isten büntet. 
De nem találjuk megírva, hogy Isten a 
büntetés. Olvashatunk arról, hogy Isten 
megfenyíti az embernek fiát, ha mindjárt 
nem szíve szerint tesz is azt. De nincs 
említés sehol, hogy Isten maga volna a 
fenyítés. A szentírók tudnak arról, hogy Isten 
bosszút áll, de nem tudnak arról, hogy Ő 
maga bosszúállás lenne.
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(...)Halljuk a kijelentését, hogy Ő irgalmas, 
kegyelmes, hosszútűrő. (…) És meg van írva, 
az örök és változatlan tény, hogy Isten maga 
a szeretet. (…) Életem, jövendőm, 
biztonságom és reménységem változhatatlan 
örök alapja, üdvösségem záloga, ami áldássá 
teszi a keserűséget is, amelynek munkája 
nyomán minden a javamra szolgál, abban 
van, hogy minden bűnöm gyarlóságom 
ellenére Annak megváltó szeretete cselekszik 
velem, Aki maga a szeretet.”  
Kissné Miklós Kata

Miért szeretem?
Dosztojevszkij: Karamazov testvérek

 "Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, 
csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok 
gyümölcsöt terem." (Ján.:12:24.)

A fenti bibliai idézet a mottója a 
világirodalom egyik legnagyobb alkotásának, 
és egyben ez az idézet került fel 
Dosztojevszkij sírjára is. 

Dosztojevszkij még kiforratlan író volt, 
amikor az 1840-es években részt vett egy cár 
elleni összeesküvésben. Letartoztatták, 
halálra ítélték. Kivégzésén oszlophoz 
kötözték, majd közölték vele az új ítéletet: 
négy év kényszermunka. Dosztojevszkijjel, 
aki az egészet isteni jelnek és 
figyelmeztetésnek vette, élete legfontosabb 
eseménye történt–az életben maradáson túl-, 
megtért. 

Innentől szembefordul korábbi eszményeivel, 
nagy regényeiben számot vet korábbi 
életével, hitével.

A Bűn és bűnhődés, a Félkegyelmű, a 
Kamasz, az Ördögök és a Karamazov 
testvérek mind az „új” embertípus csődjét 
mutatja be, aki Istentől, erkölcstől 

elszakadva, „magasabbrendű” eszmékkel 
elindulva, magát „Übermensch”-nek érezvén, 
gondolkodni, cselekedni kezd.

Utolsó regénye a Karamazov testvérek. E 
könyvet előzménynek szánta élete fő 
művének, amely azonban sohasem készült el.

A Karamazov testvérek egy apagyilkosságot 
mesél el. Szereplői a három testvér, a vad, 
szilaj, ösztönlény Mityka, az új kor embere, 
az okos, istentagadó(?) Iván, és a 
szerzetesnek készülő, szelíd Aljoska. A 
három merőben eltérő jellemű testvér mégis 
mind Karamazov, valami láthatatlan szál 
összeköti őket, mintha ugyanannak az 
embernek háromféle kifejeződése jelenne 
meg. A három fivér Dosztojevszkij 
hasonmásai, egymással történő viaskodásaik 
valójában az író belső konfliktusainak, 
kétségeinek, kétkedéseinek megfogalmazása. 
Ez nagyon erősen jelenik meg a regény egyik 
fontos jelenetében: Aljoska és Ivan 
beszélgetése egy étteremben. Míg Ivan 
folyamatosan próbálja „bizonyítani” a világ 
romlottságát és ebből következően 
istennélküliségét, Aljoska folyamatosan 
cáfolja Ivan mondatait, a maga 
egyszerűségével rávilágít, hogy azok pont az 
ellenkezőt bizonyítják. („ A te poémád Jézus 
magasztalása, nem pedig ócsárlása… aminek 
te szántad”).

Az apa, Fjodor Karamazov romlott alakja a 
társadalomnak, ahogy az író fogalmaz, 
kéjenc. Egy éjszaka rablógyilkosság áldozata 
lesz. A regény nagyszerűsége abban rejlik, 
hogy a cselekmény előre haladtával 
másodlagos lesz a tényleges gyilkos 
személye. Kérdéseket tesz fel az író. Ki az 
igazi gyilkos? Aki meg akarta tenni, elszánta 
magát rá, de nem tette? Aki tudott róla, és 
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 nem akadályozta meg, szinte 
sugalmazta azt? Mi az ilyen bűn 
természetes következménye, 
„büntetése”? Meg tudok-e 
menteni valakit pusztán az 
igazsággal, a jó szándékkal, 
szeretet nélkül?  A kérdéseket 
magunknak kell megválaszolni.

Én magam 5-6 évente 
újraolvasom az 1000-1200 oldalt, 
és mindig máshogy érint meg. 
Újra és újra megtalálom magam 
Mitykában, Aljoskában és- a 
mostani újraolvasás alkalmával 
leginkább Ivánban.

„Eliszonyodni nem nehéz annak, 
ki jól magába néz”- írja Goethe. 
Dosztojevszkij ezzel is 
szembesíteni akar, de elsősorban 
nem ezzel. Olyan szeretettel 
viseltet minden hősével, hőseinek 
gyengeségeivel, bűneivel, 
amilyen szeretetet Krisztus 
tanított nekünk. Dosztojevszkij 
regényében felragyog a 
kegyelem, az újra felállás 
lehetősége. Dosztojevszkij –mint 
földbe esett gabonamag- hűen és 
nagyon szívbemarkolóan adja 
tovább az evangéliumot, az ő 
sokat próbált és sokat kétkedő 
hitét.

Hely hiányában nem érintem a regény 
nőalakjait, Zoszima sztarecet (szerzetest), 
Iljuskát, az apjáért megaláztatást elszenvedő 
kisfiút.

Kurt Vonnegut a híres amerikai író egy 
regényében azt írja: „amit csak tudni kell az 
életről, az mind benne van Fjodor 

Dosztojevszkij Karamazov testvérek című 
könyvében. De most már az sem elég.”

A mondattal egyet kell értenem. A regény, ha 
nem is elég a tökéletességhez, de 
mindenképpen többek, bölcsebbek leszünk, 
ha elolvassuk.

Kiss István
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Tíz napon belül betöltötte a harmadik lányom 
is a 18. évet, a „kicsi” megírta a felvételit a 
gimnáziumba, és én is egy évvel 
tapasztaltabb lettem. Természetes 
korszakhatárok, amikor anyaként kisebb 
számvetést mégis készítek, nem is tudatosan, 
inkább olyan villanásszerűen.

Amit tudok, hogy végtelenül szerencsés 
vagyok. Férjemmel mindketten 
természetesen kaptuk szüleinktől annak az 
örömét és tudását, hogy nagycsaládban élni 
jó. 

Mikor születtek a gyerekeink sorban, egymás 
után, először megtapasztaltuk a szeretet 
elképesztő oszthatóságát. Hogy nem jut 
kevesebb a másodikra, harmadikra, 
negyedikre, sőt a miénk mellett mindegyikkel 
eggyel több jut a következőre.

Furcsa és misztikus dolog az anyaság. A 
szeretet általában kölcsönös dolog. A 
boldogság forrása, hogy szeretnek és 
viszontszerethetsz. Az anyaság egész más… 
Feltétlen szeretet, ha visszakapod, ha nem. 
Nem kér viszonzást. 

Az anyaság vágya általában szívünkbe írt 
ösztön, a gyerekek vállalása tudatos döntés. 
Örökké tartó elköteleződés. A legnagyobb 
öröm, a legnagyobb felelősség. 

Soha nem akartam mást igazából, csak 
„csak” anya lenni. Otthont teremteni, 
biztonságosat, meleget, nyugalmat adót. 
Ahova jó hazajönni, ahova jó másokat 
hazahozni. Ami a kiszámítható pihenés, 
feltöltődés férjnek, akkumulátor a kirepülő 
gyerekeknek. Ahová mindig vissza lehet 
jönni, ahol soha nem érhet érzelmi csalódás.

Születésnapom margójára...
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  Soha nem vágytam karrierre. Dolgozom, 
attól kezdve, hogy a legkisebb is óvodába 
ment, immár 10 éve, magam választotta 
helyen, és magam választottam, hogy nem 
jutok feljebb az ún. társadalmi ranglétrán. 
Dolgozom ott, ahol a munkámnak van 
értelme, és ezt a munkát tehetségemhez 
mérten a legnagyobb felelősséggel és 
tudásom szerint végzem. De nem vágyom 
többre. Ma is, és minden nap, az az igazi 
siker és boldogság, ha van élet otthon, ha 
elfogy a főztöm, ha tiszta a lakás, ha van elég 
vasalt ing a szekrényben, és ha van 1-1 óra 
délután a nappaliban, amikor mindenki 
kijöhet megváltani a világot. 

Mindenki. Ők négyen, a testvérek. Mert azt 
tudom, hogy nekik a legtöbb, amit adhattunk, 
az a másik. Mi lehetünk a biztonság, a háttér, 
a tudás, hogy áll mögöttük valaki, de a 
felhőtlen szórakozást, az igazi nagy 
nevetéseket, és az életük végéig tartó egymás 
hátának dőlést, az elvághatatlan szeretethálót 
egymásnak szövik.

A harmadiknak születésnapja volt. Azon a 
reggelen a másik három ébresztette, szokásos 
béna szülinapi zenével, síppal, dobbal, 
bevetődtek mellé az ágyba, nevettek, 
szórakoztak.

A kicsi felvételije. Szombat reggel, izgulás, 
nyugtató szavak. A nagyok, arra számítván, 
hogy mint rendesen, még aludni fognak, 
mikor elindul élete első nagy 
megmérettetésére, üzenetekkel halmozták el 
az ágyát, a falait, kapott a táskájára erősítő 
csokit és rengeteg hashtag-et. (Ez már az ő 
világuk) És a kicsi a legnagyobb izgatottság 
közepette ült a szobája közepén, és majdnem 
sírt a meghatottságtól, ami egy 14 éves 
esetében elég nagy dolog. Azt mondta, 
nekem vannak a legjobb nővéreim, nem is 
tudom, mit csinálnék nélkülük.

És én mindkét esetben úgy éreztem, hogy 
mellékszereplő vagyok. És ez így van jól. Ha 
sikerült átadni nekik a legfontosabbat, hogy 
egymás szeretete a legnagyobb érték, akkor 
azt hiszem, hogy csúcskarriert futottam. 

Sok tervem van. Mindig újak, de legtöbbjük 
fiatalokkal kapcsolatos. Mind azt célozza, 
hogy értsék meg: jó és örömteli dolog 
elvállalni a ránk osztott – természettől rendelt 
– feladatokat. Az egyéni kiteljesedésnek nem 
mércéje az éppen adott társadalmi elvárás, 
hanem a saját belső utaknak és céloknak való 
megfelelés. Sok útja lehet ennek. Karrier 
családban, család mellett. Azzal a biztos 
tudással, hogy a magunk által választott utat 
járjuk. Az persze kérdés, hogy el tudjuk-e 
fogadni, hogy a családon belüli karrier 
választása vajmi kevés külső megbecsüléssel 
jár, illetve van-e lehetőségünk a mai 
jövedelmi viszonyok mellett ezt az utat járni? 
Én nem abban látom a nők mai legnagyobb 
problémáját, hogy hol csináljanak karriert, 
hanem abban, hogy nem kapják meg a szabad 
választás lehetőségét akkor, ha másképp 
döntenének.

A fenti írás Meszleny Eszter tollából való, aki 
nagyon kedves kolléganőm volt, amikor a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál 
dolgoztam, Eszter a Szeretetszolgálatnál az 
iskolai közösségi szolgálat koordinátora, és 4 
gyerekes családanya. Személyes élményem, 
hogy együtt örömkötött és izgult velem, 
amikor Domonkos érkezése már biztossá 
vált. Köszönjük Eszternek a lehetőséget, 
hogy közreadhattam írását.  
(Kissné Miklós Kata)
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Dsida Jenő:
Közeleg az emberfia

Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,  
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.  
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek  
nyulat, nem hordoznak emberölő  
szerszámot, megjelenik az angyal és  
megjelenik a csillag és tele lesz dallal  
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre  
és tudni fogjuk, hogy Ő az.  
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,  
a petroleumbányák frakkos császárai  
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.  
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme,  
legerősebb lészen a karja és szelid arcáról ragyog  
az örök épitők acélos vidámsága.  
Ő megmutatja minden vándornak az útat,  
minden töprengőnek az igazságot, minden  
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza  
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,  
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt  
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék  
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.  
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont,  
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.  
Ma még sirunk,  
mert a mosolygás nem én vagyok.  
Ma még sötét 
van, mert nem jöttem világosságnak,  
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.  
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.  
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön. 

1929
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 Játék- Melyik reformátorhoz tartoznak az alábbi rövid leírások?

A reformátorok : Szenczi Molnár Albert, Sztárai Mihály, Apácai Csere János, Dévai Bíró 
Mátyás, Huszár Gál. A helyes megfejtést az iratterjesztésbe adják le április 17-ig, google 
használata tilos!

1. Puritánus szellemben kívánta megreformálni az erdélyi oktatási rendszert, törekvései 
azonban sikertelenek maradtak. . 1654-ben jelent meg Magyar logikácska című műve, 
amelyben megkísérelte a filozófia szaknyelvének magyarítását. Fő műve, a Magyar 
encyclopaedia (Utrecht, 1655) Bisterfeld és Alsted munkáin és eredményein nyugszik; 
célja, hogy magyar nyelven, iskolai használatra összefoglalja korának teljes 
tudományosságát. Művének nagy érdeme gondolkodásának erősen természettudományos 
jellege és a tudományok magyar szókincsének megalkotása. Orthodox református nézeteket 
valló ellenfelei nyilvános vitában megalázták, II. Rákóczi György pedig elbocsátotta 
állásából (1655).  

2. Nyomdász, prédikátor. Krakkóban tanult, kiadói működését 1558-ban kezdte magyar 
nyelvű prédikációk kiadásával. Debrecenben alapított nyomdát 1561-ben, amely távozása 
után is fennállt, és megalapozta a város máig működő nyomdáját. Később Komáromban, 
Pápán és Kassán működtetett vándornyomdát. Énekeskönyve az evangélikus liturgia alapja 
és a 16. század dallamkincsének fő forrása.

3. A protestáns énekköltészet egyik megteremtője: gyülekezeti énekei és 
zsoltárparafrázisai ma is népszerűek. Verses históriái a magyar protestánsok számára 
évszázadokig érvényes magatartásmintákat mutattak fel: a mártíromság és hősiesség 
példáit. Hitvitázó drámái (pl. Igaz papságnak tiköre, 1559) követik az itáliai és magyar népi 
színjátszás hagyományait, az antik mintákat (Plautus) és a reformációt megelőző korszakok 
disputa-irodalmának érvelési módját.

4. A "magyar Luther" néven is emlegetik, egyike volt az első magyar reformátoroknak. 
Ő alkotta meg az első rendszeres magyar helyesírást (Orthographia hungarica, Krakkó, 
1538). Erazmista barátaitól eltérően nyelvművelő programját a reformáció érdekeinek 
rendelte alá. Hitelveiért börtönben is ült, nézeteit írásban is megvédelmezte Szegedi 
Gergely ((1550) váradi franciskánus szerzetessel szemben.  

5. Magyar református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, 
műfordító. Életének nagy részét külföldön élte le, énekeskönyvünk a mai napig az Ő 150 
zsoltárával kezdődik, de Ő fordította le az Institúciót és a Heidelbergi Kátét is.

(Forrás:http://mek.oszk.hu/01800/01885/html/index5.html) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lelkip
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lelkip
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Istentisztelet            Vasárnap 10:00 órakor

(Minden hónap utolsó vasárnapján úrvacsoraosztás)

Gyermek istentisztelet            Vasárnap 10:00 órakor

(az istentisztelettel egy időben a gyülekezeti teremben)

Bibliaóra           Csütörtök 18:00 órakor

Ifi óra                Péntek 18:00 órakor

BRFK                Péntek 19:00 órakor

Minden hónap második vasárnapján istentisztelet után közösségépítő beszélgetés egy pohár 
tea és kávé mellett.

Minden hónap első keddjén 18h-tól szolgálók bibliaórája.

Baba-mama klub minden második kedden 10:00 órakor

Szépkorúak bibliaórája            Kéthetente kedden 10 órakor 

Mindenkit szeretettel várunk gyülekezetünkbe!

Elérhetőségeink:
Csenki András	 lelkipásztor

Telefon: 	 06 30/227-6675

Kiss László	 gondnok 

Cím:	 1106 Bp., Kerepesi út 69.  
Telefon: 06 1/260-6943 

Email:	 rakosfalva@gmail.com

Honlap:	 www.rakosfalva.net 

Hivatali idő:
Kedd.........................	09:30 - 12:30-ig 

Csütörtök.................	16:00 - 19:00-ig

Péntek......................	09:30 - 12:30-ig 

Idős, beteg, nem tud eljönni istentiszteletre?  
Hívjon fel a 260-6943-as telefonon, és autóval elhozzuk, majd hazavisszük vasárnaponként!


