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Hogy a sötétség órája nem tart örökké,
Hogy a halál nem diadalmaskodott végleg,
Hogyha nem is hisszük, akkor is van remény,
És egy elhalt magból sok új élet éled;
Hogy a világosság győzedelmeskedik,
Ha csak apró lángja látszik is most még,
Hogy a Krisztus győzött és van feltámadás,
Ezt jelenti nekem a Húsvét.

Nem csak egy újabb piros betűs napot,
A rohanó világban egy röpke szünetet;
Nem nyuszit, csokit vagy locsolkodást,
Többet jelent annál, igazi ünnepet.
Nem üres szavakat, megjátszott mosolygást,
Nem csak emlékezést, múltban élt jelent,
Nem csak egy régen megtörtént eseményt...
A Húsvét ennél többet jelent.

Mert Jézus győzelme az én üdvösségem,
Feltámadása ad nekem örök életet,
Benne egyszerre értelmet nyert minden,
Amiért Ő meghalt, én azért élhetek.
De nem maradt a sírban, legyőzte a halált,
S ezért több ez, mint puszta történelem;
Utat nyitott a mennybe minden embernek,
A Húsvét ezt jelenti nekem.

Neked, mondd csak, mit jelent a Húsvét?!
Egy kis pihenést, nyuszit, régi liturgiát?
Vagy szíveket átformáló, lüktető erőt,
A halál vereségét, az élet diadalát?
Mit jelent neked a ma is élő Krisztus?
Hogy várod a végső napot, ítéletet?
Legyen a szívedben igazi feltámadás!
Jelentse neked is a Húsvét az életet!

mit jelent  
a Húsvét?

450 éves a  
Heidelbergi 
Káté

M inden közösségnek, 
legyen az egyházi, 
vagy világi, meg-

vannak a maga alaptörvényei. 
Gondolhatunk az államok al-
kotmányaira, az egyesületek 
alapszabályaira, de akár még 
egy kötetlen baráti társaság-
ban is megvannak azok az 
alapértékek (még ha nem is 
feltétlenül leírt formában), 
amik mentén a csapat szerve-
ződik. Református egyházunk 
esetében ilyen alapérték-gyűj-
temény a Heidelbergi Káté és 
a Második Helvét Hitvallás. 
Előbbi éppen 450 éve, 1563-
ban látott napvilágot, így már 
csak az évforduló kapcsán is 
érdemes vele kicsit közelebb-
ről is megismerkedni. Annál 
is inkább, mert gyülekezetein-
ken nem igazán látszik, hogy 
olyan nagy becsben tartanánk.

Részben ez persze érthető 
is. A legtöbb református ember 
12-14 éves konfirmandusként 
találkozik vele, talán megta-
nul pár kérdést a vizsgára, az-
tán elkönyveli, hogy ez olyan 

>>> 2. oldal

>>> 2. oldal

mit jelent a húsvét? >>> 4. oldal

Húsvét a keresztyén embert Krisz-
tus feltámadásának örömüzene-
tére emlékezteti. Krisztus halálból 

való feltámadása a Szentírás legnagyobb 
csodája. Isten hatalmának csodája. Krisz-
tus legyőzte az ember legrettenetesebb el-
lenségét: a halált. Egyúttal megnyitotta a 
Benne hívők előtt a menny kapuit. 

Az újszövetségi „hé ánásztászisz” (je-
lentése feltámadás, ebből származik az 
Anasztázia személynév) szónak három 
jelentéstartalma van. Az első jelentése 
Jézus Krisztus testi feltámadására vonat-
kozik. A Messiás feltámadását már a pró-
féták meghirdették (Ézsaiás 53,10-12, 1. 
Péter 1,10-11), de Krisztus maga is több 
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Krisztus
feltámadt!
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Vasárnap 11 óra  
felnőtt- és gyermekistentisztelet
Kedd 18 óra Konfirmációs előkészítő
Szerda 18 óra Bibliaóra

 

2013. március 29. nagypéntek  
18 óra istentisztelet
2013. március 31. húsvétvasárnap 
11 óra úrvacsorás istentisztelet/
gyermekistentisztelet,  
2013. április 1. húsvéthétfő,  
úrvacsorás istentisztelet, 11 óra

A Reformáció öt alappillére című 
előadássorozat következő részét 2013. 
március 27-én, szerdán 18 órától 
tartjuk. Az előadás címe: Sola Gratia – 
Egyedül kegyelemből. Előadó: Földvári 
Tibor, pasaréti református lelkész

Alkamainkra szeretettel várjuk!

E zerkilencszázhatvanháromban 
született a Szabolcs megyei Ib-
rányban. Apai nagyanyja reformá-

tus presbiterként aktív szolgálatot vég-
zett a helyi gyülekezetben. 

1970-ben a nagy tiszai árvíz idején a 
család néhány hétre áttelepült a közeli 
Újfehértó községbe, ahol egy hívő re-
formátus család fogadta be őket. A ven-
déglátók otthonában mindennapos volt 
az esti áhitat, Bibliaolvasás, imádság, s 
ez nagy hatást gyakorolt az akkor hét-
éves Sándorra. Ennek hatására kezdte 
el látogatni nagyszüleivel a vasárnapi 
istentiszteleteket. Mai napig szeretettel 
emlékezik vissza a befogadó család pél-
dátlan vendégszeretetére.

Tizenhárom évesen konfirmált az 
ibrányi gyülekezetben. Később pénzügyi 
üzemgazdász végzettséget szerzett, 

majd elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát. 
2008-ig rendőrként dolgozott a Buda-
pesti Rendőrfőkapitányságon.

1991-ben nősült meg, két leány-
gyermekük van: Éva, aki gyülekezetünk 
konfirmandusa és Zsófia, aki a vasárna-
pi gyerekistentiszteletek látogatója.

2012 óta óta presbiter és ebben a mi-
nőségében a gyülekezet könyviteli rend-
szerének kialakításában, pénzügyi ellen-
őrzésében vesz részt.

Sándor kedves igéje, amelyet lányá-
tól hallott, a Róma 14,8-ban olvasható: 
„Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meg-
halunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár 
éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.”   
Elmondása szerint, ebben az igében ben-
ne van a hívő ember egész élete. Az Úr 
nemcsak a földi, hanem a mennyei életben 
is az övéivel van és gondoskodik róluk.

Presbiteri bemutatkozó

geráK sándor

Körülbelül két éve annak, hogy először hallottam Jézus Krisz-
tus személyéről és a megváltásról az újtelepi református gyü-
lekezetben. Addig csak egy saját, elgondolt képem volt Isten-
ről, ami egészen eltért a Biblia istenképétől.  A gyülekezetben 
akkor indult ifjúsági alkalmakat kezdtem el rendszeresen 
látogatni és itt döbbentem rá arra, hogy valójában ki is Jé-
zus Krisztus és mit tett értem. Isten ekkor világosította meg 
számomra, hogy a Biblia az Ő hiteles szava, amely a mi lelki 
épülésünkre, bűneink bocsánatára és örök életünk elnyerésé-
re íratott meg. Megértettem belőle, hogy az Isten nélküliség 
állapotából, amelyet lelki halálnak is nevez a Biblia és amelybe 
kivétel nélkül mindnyájan beleszülettünk a bűneset folytán, 
csak a Jézus Krisztus személyében és váltsághalálában való 
hit által szabadulhatok meg. Mióta megismertem Jézust és 
megmutatta nekem magát, számos jó dolog történt az éle-
temben. Minden héten vasárnap, mikor kérdésekkel és gon-
dokkal mentem az istentiszteletre, úgy jöttem el, hogy választ 
kaptam azokra. Ez az oka annak is, hogy elkezdtem járni a 
konfirmációs előkészítőkre és hogy szeretném másokkal is 
megosztani a Jézus Krisztusban kapott szeretet örömét.

Wágner Péter

Cím: Soroksár-Újtelepi Római Katolikus Templom tanácsterme, 1237 Budapest, Szent László u. 149.
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régies, múzeumba való irat. Erre még rásegít korunk társadalmi 
és egyházi környezete, a liberalizmus „mindenkinek igaza van, 
mindegy, miben hiszel, csak legyünk egyek, szeressük egymást” 
gondolkodása. Ilyen közegben a hitvallásokra rossz idők járnak. 
Miért? Azért, mert a hitvallás tanít. Elveket, hitszabályokat rög-
zít, ezzel mintegy névjegyet tartva elénk. Nem kötelező benne 
hinni (a hitre senkit se lehet kényszeríteni), de megmutatja: akik 
ezeket hiszik, na, ők a reformátusok. Teljesen mindegy, minek 
nevezed magad, vagy hol kereszteltek, református akkor vagy, 
ha ezeket a hitvallásokat ismered, érted, elfogadod. Ha tehát 
református gyülekezetbe járunk, érdemes a Kátét akár felnőtt 
fejjel is újra elővenni, imádkozva, elmélkedve végigolvasni.

E sorok írójának megadatott az a kiváltság, hogy felnőtt 
korban találkozzon a református hitvallásokkal. A Káté tiszta 
tanítása, nagyszerű logikus felépítése azonnal megragadott. 
A kérdések szinte egymásból következve, fokról fokra vezet-
nek végig hitünk alapjain. A hozzájuk tartozó rengeteg bibliai 
hivatkozás nagy segítséget adhat Isten Igéjének elmélyültebb 
tanulmányozásához. Ne feledjük, egy hitvallás esetében alap-
vető fontosságú, hogy biblikus legyen. Hiszen a hitvallás nem 

önmagában áll, nem „csak úgy” van; egyik fontos célja, hogy 
a tiszta tanítást kifejtse, márpedig az csakis a Biblia szilárd 
alapján nyugodhat. Nem véletlen, hogy a Kátét is akkor írták, 
amikor már rengeteg tévtanítás útvesztőjében kellett rendet 
tenni, megtalálni az egyház számára az igaz utat. Így érthet-
jük meg azt is, hogy miért képezi Káténk részét az Apostoli 
hitvallás. Az ugyanis egy másik korban ugyanúgy a tévtanok 
ellen, mindenekelőtt a Jézus istenségét tagadó arianizmus 
ellen született, több más hitvallással együtt. A Káté szerzői 
a biblikusság mellett azt is meg akarták mutatni, hogy nem 
határolódnak el az ókori egyháztól, csupán a középkor szám-
talan tévedésétől szeretnék megtisztítani a gyülekezeteket. 
Számunkra ez azért is fontos lehet, mert láthatjuk, ahogy  
a szentek közössége megvalósul: bár az elhunyt hittestvére-
inkkel nem teremthetünk kapcsolatot (hiszen ezt Isten már 
az Ószövetségben szigorúan megtiltotta), az általuk írt, vagy 
vallott hitvallásokon keresztül mégis egyek lehetünk velük. 
Így tehát igaz, hogy hitvallásunk elválaszt a tévúton járóktól, 
viszont egységet teremt a Krisztusban hívők között, régen, 
most, és remélhetőleg a jövőben is.

Végül, a félreértések elkerülése végett: természetesen nem  
a mi Káténk az egyetlen igaz hitvallás, ahogy azt sem állíthatjuk, 
hogy egyedül a református egyház tagjai üdvözülnek. Mégis, 
alapos ismerete segíthet abban, hogy meg tudjuk különböztetni 
a más módon és hangsúlyokkal ugyan, de szintén Krisztusban 
hívő testvéreinket azoktól, akik tévtanítások rabjai – és talán 
éppen mi hirdethetjük nekik az igaz, szabadító Evangéliumot.

Király Gábor

450 éves a 
Heidelbergi Káté 

alkalommal beszélt erről tanítványainak. Jézus Krisztus fel-
támadása egy tér és időben megtörtént esemény volt, így az 
emberiség történelmének egyik legfontosabb történését jelen-
ti. A Feltámadott nem csupán lélekben jött vissza az övéihez, 
hanem valóságos testben, amelyet meg lehetett érinteni, ame-
lyen a kereszthalál nyomai rajta maradtak. Csontja volt, tudott 
enni. Mégis más test volt ez a feltámadás utáni, mint a régi 
(eltűnt, zárt ajtó ellenére megjelent), mert ez már dicsőség-
be öltözött test volt. Krisztus feltámadása annak biztosítéka, 
hogy a Krisztusban hívő ember ugyanúgy megdicsőült testet 
fog kapni feltámadása után, mint Krisztus. Az Úr saját feltá-
madása győzelmében részesíti a halálon túl is Benne remény-
kedőket.

A feltámadás szó második jelentése arra utal, hogy Krisztus 
visszajövetelekor feltámadnak a halottak. Jézus mondja: „mert 
eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, 
meghallják az ő szavát, és kijönnek. Akik a jót cselekedték, az 
élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat 
feltámadására.” (János 5,28-29) Az elhunytak tehát kivétel 
nélkül mind feltámadnak. Akik tudatos hit-kapcsolatban éltek 
Jézus Krisztussal, engedelmeskedtek neki (jót cselekedtek), az 
örök életre támadnak fel. Akik Krisztus nélkül éltek és enge-
detlenek voltak vele szemben és nem tartottak soha bűnbána-

tot emiatt, ők a pokolra támadnak föl. Azt nem tudjuk pon-
tosan, hogy milyen lesz az a dicsőséges test, amelyet a hívők 
kapnak, de annyit tudunk, hogy az ember személyazonossága 
megmarad. A Biblia nemcsak a lélek halhatatlanságáról beszél, 
hanem arról is, hogy a hívők egy új létformát nyernek azáltal, 
hogy dicsőséges testükben örökké Krisztussal maradnak.

Végül a feltámadás szó harmadik jelentése az ember meg-
újulására, megtérésére irányul. A bűneset következtében Is-
ten szemében halottá váló embert az ösztönök, a korszellem 
uralja leginkább és ennek kézzelfogható következményei azok 
a nyomorúságok, amelyek majd mindegyik családban megta-
lálhatók. A Szentírás 
lelki halottnak nevezi 
a megváltásban nem 
hívőt. Ez az állapot 
akkor is jellemzi az 
embert, ha a világ 
szemében elismerés-
ben és megbecsülés-
ben részesül. Mivel 
Krisztus az élet for-
rása, csak azáltal tá-
madhat fel a lelki halál állapotában lévő, ha Krisztussal szemé-
lyes, bensőséges kapcsolatba, hit-kapcsolatba kerül. Amikor 
Isten titokzatos és csodálatos munkája révén végbemegy az 
ember lelkében ez a kapcsolatfelvétel, megújulásról, megté-
résről beszélünk. Aki bejön a keresztyén gyülekezetbe, azzal 
Istennek ma is ez a szándéka: „Minket, akik meg voltunk halva 
a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal (kegyelem-
ből tartattok meg!).” (Efézus 2,5)

Péterffy György

„ Akik 
engedelmeskedtek 
neki, az örök életre 
támadnak fel”

folytatás az  1. oldalról

folytatás az  1. oldalról

Krisztus 
feltámadt!




