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Szeretettel hívunk és várunk minden 5 és 15 év közötti gyermeket nyári napközis bibliatáborunkba 2013. június 17. és 23. kö-
zött. Hétfőtől péntekig fél kilenc és fél egy között leszünk együtt a Szent László utca 159. szám alatti római katolikus templom-
ban. Szombaton nem ér véget fél egykor a nap, hanem a felnőttekkel együtt maradunk beszélgetni, játszani, ebédelni. Vasárnap 
a 11 órakor kezdődő istentiszteleten fejeződik be a tábor.

A tábor ideje alatt egy képzeletbeli utazást teszünk Romlás Városából a Jó Király Városába. Útközben sok kalandban 
lesz részünk, megismerkedünk bibliai történetekkel, kézimunkázunk, játszunk és megbeszéljük a hallottakat. Az utunkon  
Viátor Sándor vezet majd mindannyiunkat! A tábor ingyenes és a felnőtteket is várjuk szeretettel.
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ÚJRA NAPKÖZIS TÁBOR!

HITÜNK  
ALAPJAI

G yakran ér minket, re-
formátusokat az a vád, 
hogy hitünk, identitá-

sunk tagadásra épül. Ebben 
az olvasatban a reformátorok 
„hitújítók” voltak, akiknek 
munkássága nagyjából ki is me-
rült abban, hogy megtagadták 
a középkori teológiát. Hitünk 
alappilléreiként előszeretettel 
szokás emlegetni az öt Sola-t, 
s kétségtelen, hogy ezek kizá-
ró jellegű állítások, melyek így 
valóban magukban hordoznak 
bizonyos tagadó jelleget. De 
vajon baj-e ez? Ha így vesszük, 
valójában a házassági eskü is 
egyfajta tagadás. Hiszen amikor 
egy férfi és egy nő házasságot 
köt, ez azt jelenti: létrejön köz-
tük egy olyan szövetség, amiből 
mindenki más ki van zárva. Így 
a házasság tulajdonképpen azt 
jelenti, bizonyos értelemben 
megtagadjuk az összes nőt/fér-
fit a társunkon kívül. Kizárjuk 
őket ebből a szövetségből, eb-
ben nincs helyük.

Ha innen nézzük, aligha vé-
letlen, hogy mind az Ó-, mind 
az Újszövetség gyakran hasz-
nálja a házasság képét Isten és 
népe kapcsolatának leírásához. 
És, ha jobban belegondolunk, 
valójában az öt Sola hitvallása 
is ide kapcsolható: ez az igaz 
Egyház „házassági esküje” Isten 
felé. Nézzük végig így röviden 
ezt az öt tömör állítást!

Az első: Solus Christus 
(Egyedül Krisztus!). Ez minden-
nek az alapja. Egy igazi hívő 
számára nincs más út Isten felé, 
nincs másban remény és üdvös-
ség, csak egyedül Krisztusban. 
Kétségtelen, hogy ez ma nem 
divatos álláspont. Pluralista 
társadalomban élünk, ahol az a 
divat, hogy mindegy, miben 

>>> 2. oldal

>>> 2. oldalÚJRA NAPKÖZIS TÁBOR! >>> 4. oldal

A 
történelem arról tanúskodik, hogy az emberi-
ség időről időre megpróbált ilyen vagy olyan 
egységekbe tömörülni, hogy saját érdekeit, 

céljait megvalósítsa. Világbirodalmakat hoztak létre, 
politikai, gazdasági, kultúrális, vallási közösségek meg-
teremtésén fáradoztak. Szüleink nemzedéke többféle 
egységtörekvésnek lehetett tanúja. A legutóbbi nagy 
egységtörekvést Európai Uniónak hívjuk. Mégis – szin-
tén a történelem igazolja – azt látjuk, hogy minden em-
beri törekvés sikertelennek bizonyult az egység meg-
teremtését illetően. Sőt, az egység nemcsak nagyban, 
de kicsiben sem működik igazán. Ezt támasztja alá a 
válások magas száma, továbbá az is, hogy egy családon 
belül az egyes generációk mennyire egymásnak feszül-
nek. Amikor az emberek valamilyen egység megterem-
tésén fáradoznak, az mindig veszekedéssel, rosszabb 
esetben gyűlölködéssel ér véget.

Létezik azonban egy másfajta egység is ebben a világ-
ban, amely a Biblia szerint soha nem hullik szét, ez pe-
dig a keresztyén hívők közötti egység. A gyülekezet, az 
egyház egysége. Miért olyan stabil ez az egység? Azért, 
mert nem emberek kötötték, hanem Isten Szentlelke.  
Az elmúlt évezredek során számtalan alkalommal  

A Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség hírlevele

2013/2

„ Miért olyan 
stabil ez 
az egység? 
Azért, mert 
nem emberek 
kötötték...”
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ISTEN NÉPÉNEK EGYSÉGE!
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RÖVID  
BIZONYSÁGTÉTEL

E zerkilencszáznyolcvanban szület-
tem Budapesten. Bár vallásos ne-
velést kaptam, ez számomra sokáig 

csak betanult szertartások végzését jelen-
tette, melyek arra voltak hivatottak, hogy 
megerősítsenek saját nagyszerűségem 
tudatában. Főiskola után az első munka-
helyemen kerültem kapcsolatba a Buda-
örsi Református Gyülekezet fiataljaival. 
Elkezdtem járni a gyülekezetbe, majd ren-
geteg beszélgetés, bibliaolvasás, imádság 
után 2003 nyarán, egy csendeshéten fo-
gadtam el Jézus Krisztust személyes Meg-
váltómként. Azóta tudom, hogy nem fér-
kőzhetek Isten közelségébe, csak Krisztus 
áldozata által. 2005 áprilisában konfirmál-
tam, majd elvégeztem a Biblia Szövetség 
péceli bibliaiskoláját. Budaörsről ismerem 
gyülekezetünk lelkipásztorát, Péterffy 
Györgyöt, aki akkoriban ott volt beosz-
tott lelkész. Baráti és Krisztusban testvéri 
kapcsolatunkra tekintettel természetes 
volt számomra, hogy újtelepi kinevezése 

után igyekszem segíteni gyülekezetépí-
tő munkáját, így kerültem kapcsolatba  
a gyülekezettel. Közben jártam a Nagy-
várad téri gyülekezet ifjúsági alkalmaira 
is, itt ismertem meg feleségemet, Bartha 
Mártát, akivel 2010 januárjában a sorok-
sári templomban kötöttünk házasságot. 
2011. augusztus 22-én született kisfiunk, 
Csongor. Bár nem így terveztük, de Isten 
úgy alakította a dolgokat, hogy tavaly feb-
ruárban ő lett az új missziói gyülekezetünk 
első megkeresztelt kisbabája. Bár most 
még nem sokat ért, rendszeresen feltűnik 
a vasárnapi istentiszteleteken – remélem, 
hogy egyszer majd személyes hittel fog 
jönni, hogy együtt hallgassuk Isten Igéjét.

2012 óta presbiterként szolgálok  
a gyülekezetben, ennek keretében az is-
tentiszteleteken felolvasok hitvallásaink-
ból, tagja vagyok a presbitérium számvizs-
gáló bizottságának, valamint részt veszek 
a gyülekezeti honlap szerkesztésében és a 
hírlevélben is szoktak megjelenni írásaim.

Presbiteri bemutatkozó

KIRÁLY GÁBOR

Szeretetszolgálatunk vezér igéje: „Ne szóval szeressünk, 
ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.” (. 1.Jn. 
3.18)

Szolgálatunk azért jött létre, mert közösségünk tagjai fon-
tos feladatuknak tekintik, hogy segítsenek embertársaiknak. 
„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengesé-
geit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk 
a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésé-
re.” (Róm. 15.1-2). „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert 
ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Mt. 7.13.)

Albert Schweitzer gondolatai: „Csak azok lesznek 
közülünk igazán boldogok, akik megkeresték és meg-
találták a mások szolgálatához vezető utat.” Közös-
ségünk tagjai megtalálták ezt az utat, feladatuknak 
érzik, hogy törődjenek embertársaikkal. A diakóniai 
munkát az egész gyülekezet magáénak érzi, és részt vál-
lal belőle. Az első kérés után tartós élelmiszereket hoztak, és ezeket 
csomagokra szétosztva vittük, visszük el a családokhoz. Külön öröm 
számunkra, hogy katolikus testvéreinktől is kaptunk segítséget.

A szeretet vezérel bennünket, erőt ad munkánkhoz. „Most azért 
megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig 
legnagyobb a szeretet.” (1.Kor.13.13)

Preklerné Marton Ilona

Cím: Soroksár-Újtelepi Római Katolikus Templom tanácsterme, 1237 Budapest, Szent László u. 149.

ÁLLANDÓ ALKALMAINK: ÜNNEPI ALKALMAINK:

hiszel, csak higgy, sőt, már ez se fontos, csak légy jó ember. Jé-
zus, Buddha, Mohamed, bárki más, egyre megy, hisz minden út 
Istenhez vezet. És ezt a legnagyobb komolysággal képesek „igazi 
keresztyénség” címén előadni… Holott Jézus egyértelműen fogal-
mazott, nincs más út Istenhez. Ő az egyetlen. A nagy vallásalapí-
tók, uralkodók, szellemóriások mind meghaltak, Jézus ellenben 
legyőzte a halált. A többiek mind tudták, hogy csak emberek, 
Jézus Istennek vallotta magát (valójában ezért feszítették ke-
resztre). Ha nem volt igaza, akkor elég nagy bajban vagyunk, ha 
viszont mégis, akkor nincs más hátra, imádni kell.

Nézzük a második pontot: Sola Scriptura (Egyedül a Szentírás). 
Ha Jézus az Úr, rendben, de honnan tudhatjuk meg, hogy kicsoda 
Ő? Erre azt mondjuk, ma már csakis a Biblia 66 könyvéből. Jézus 
testileg nincs már a Földön, de tanítványai minden lényeges sza-
vát és tettét lejegyezték, így keletkezett az Újszövetség. Érdemes 
belegondolni, hogy kiemelkedően ez a legjobban dokumentált 
ókori írás. A ma általánosan elfogadott klasszikus görög és római 
szerzők műveit 8-900 évvel később keletkezett másolatokból is-
merjük, a legkorábbi újszövetségi leleteknél ez a távolság 100 év 
sincs, a kéziratok száma is jóval nagyobb. Vagyis az Újszövetség-
ből (és csakis abból) ismerhetjük meg Jézust olyannak, amilyen 
valójában. Ami pedig az Ószövetséget illeti, nos, maga Jézus 
számtalanszor hivatkozik rá mint Isten beszédére.

Sola Fide (Egyedül hit által) és Sola Gratia (Egyedül kegyelem-
ből): ez a két pont szorosan összetartozva beszél Isten és az ember 
viszonyáról. A vallások általában emberközpontú megközelítést 
alkalmaznak: mit tegyél, mit nem szabad tenned azért, hogy el-
nyerd az adott vallás istenének jóindulatát, vagy éppen az üdvös-
ség valamilyen formáját. A keresztyénség gyökeresen más utat 

mutat. Nem az a középpontja, hogy mit kell tennie az embernek, 
hanem az, hogy mit tett Isten az emberért. Saját erőnkből mind-
annyian képtelenek vagyunk eljutni Istenhez, mivel kivétel nélkül 
minden ember a bűn állapotában születik. Ebben az értelemben a 
bűn nem egyszerűen a rossz cselekvését, vagy a jó nem cselekvését 
jelenti; az, hogy életünk során számtalanszor kerülünk konfliktus-
ba Isten törvényével, csupán következménye annak, hogy Istentől 
elszakadt emberiségbe születünk. Aki esetleg abban az illúzióban 
élne, hogy ő jó ember, annak érdemes elolvasni a Hegyi beszédet – 
Jézus törvényértelmezése nem hagy kétséget arról, hogy Istenhez 
a legszentebb ember sem jut el magától. Ez a Sola Gratia nagy igaz-
sága: a menyei boldogságot csakis azért érhetjük el, mert Jézus 
elszenvedte helyettünk a nekünk joggal kijáró büntetést, így Isten 
kegyelemből igazzá nyilváníthat bennünket. A Sola Fide pedig azt 
árulja el: ezt a nagy ajándékot csakis azok kapják meg, akik hit 
által elfogadják. Csak az lesz elítéltből felmentett, Isten gyermeke, 
aki bizalommal elfogadja Krisztus tökéletes áldozatát. Felmerül 
persze a kérdés, akkor minek kéne a jóra törekedni? Nos, először 
is azért, mert ha valaki megmenti az életemet, annak legalábbis 
illik hálásnak lenni. Másrészt, ha szeretünk valakit, nyilvánvaló, 
hogy arra fogunk törekedni, ami neki kedves – márpedig, aki nem 
szereti Jézust, bajosan mondhatja magáról, hogy hívő.

Mindez már átvezet az utolsó tételhez: Soli Deo Gloria (Egye-
dül Istené a dicsőség!). A hívő embernek nem lehet más életprog-
ramja, jelmondata, mint ez. Nincs „szent” és „profán”, „vasárnapi” 
és „hétköznapi” életünk, a hívő ember célja élete minden percében 
csak egy lehet: Isten dicsőségét keresni, az Ő országának ügyét 
szolgálni. Ha éppen gyülekezetben, akkor ott, ha munkahelyen, 
iskolában, buszon, akkor ott. Mindenhol, mindig, mindent Iste-
nért, soha semmit a saját egónkért. És még azt mondják, hogy 
keresztyénnek lenni unalmas... Nem az, próbáljuk csak ki bátran!

Király Gábor

HITÜNK ALAPJAI 

üldözték Krisztus egyházát, kívülről is, meg belülről is, még-
is mivel a Krisztusban hívők között létezik egy lelki egység, 
szeretetközösség, Isten népe, a keresztyén gyülekezet megma-
radt. A Biblia világosan tanítja: minden egység tönkremegy, 
csak egyetlen közösség marad meg, a keresztyén gyülekezet, 
a Krisztus-test. 

Mi a titka az egyház egységének? Mi a titka a hívők meg-
bonthatatlan közösségének? A Szentírás a következő választa 
adja: „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.” (Ef. 4,5)

Egy az Úr. Azoknak, akik Isten népéhez tartoznak, egyet-
len Uruk van, egyetlen királyuk: Jézus Krisztus. Számukra az a 
döntő, amit Ő mond az Ő Igéjében, a Szentírásban.

Ma nagyon népszerű az emberek között a pluralizmus gon-
dolata. Az, hogy mindenki azt mond egy kérdésről, amit akar, 
és kölcsönösen tiszteletben kell tartani a másik meggyőződé-
sét. Isten népe között nincs pluralizmus. Isten népét ugyanis 
egy vélemény tartja össze: Jézus Krisztus véleménye. Isten 
népe között nincs demokrácia sem. Nem az a döntő, hogy 

hányan helyeselnek vagy elleneznek bármit is az egyházban. 
Isten népe ismertető jele, hogy mindnyájan Jézus Krisztus te-
kintélye előtt hajolnak meg, az Ő Igéjének adnak igazat. 

Egy a hit. Isten népe ugyanazt hiszi. Azt, ami meg van írva. 
Aki mást hisz, nem tartozik Isten népéhez. Az igaz hit tartal-
ma az, hogy Jézus Krisztus golgotai kereszthalála által megvál-
tott engem a bűneimből. Krisztus áldozatáért Isten bűnbocsá-
natot és örök életet szerzett számomra. Én magam is hiszek 
abban, hogy van kegyelem a számadás napján részemre, mert 
hiszem, hogy Krisztus az én vétkeimet is felvitte a keresztfára. 
Isten arra biztatja a még bizonytalankodókat, hogy ne féljenek 
az ítélettől, hanem bízzanak bátran Krisztus személyében és 
egyszeri, tökéletes áldozatában. 

Egy a keresztség. Itt arra utal a Szentírás, hogy akik Isten 
népéhez tartoznak, azok átéltek valamit: bűnbánatra jutot-
tak és megtapasztalták annak örömét, hogy Krisztus eltörölte 
bűneiket és megtiszította lelkiismeretüket. Isten gyermekei-
nek közös lelki élménye a Szentlélek-keresztség, a megtérés, 
hitrejutás ajándéka.

A Biblia azt mondja, hogy Isten népének egysége nem fe-
lekezeti, hanem lelki egység. Ha az említett három dologban 
(„Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.”) egyek vagyunk bárki-
vel, akkor Isten népéhez tartozunk és testvérei vagyunk egy-
másnak. Csatlakozzunk minél többen Isten népéhez!

Péterffy György

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról

ISTEN NÉPÉNEK 
EGYSÉGE!

2008 szeptemberében találkoztam először a tisz-
teletes úrral. Ellátogatott hozzánk. Beszélgetése 

kedves, nyitott volt felém. 
Éppen huszonötéves házasságot adtam fel, nehéz 

napjaim voltak. Úgy éreztem, hogy szükségem len-
ne elmennem az imaházba istentiszteletre.

Isten szava mélyen megérintett („De akik az Úr-
ban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint 
a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, jár-

nak és nem fáradnak el!” Ézsaiás 40,31). El 
kezdtem járni a bibliaórákra is, itt kezde-

tem megismerkedni a Bibliával és Jézus 
Krisztus személyével. Ma már tudom,  
hogy a Biblia Isten szava, lelki épü-
lésünkre szolgál, hitet ébreszt az 

ember szívében, és utat mutat a hét-
köznapokban. A közösség, a lelkiekben 

való épülés csak jót hozott az életemben. Ta-
pasztalom mindennapjaim során, hogy Krisztus őriz 
engem és soha nem hagy el, a nehéz napokban sem. Kí-
vánom másoknak is, hogy hallják meg Isten igéjét, ol-
vassák a Bibliájukat és át fogják élni Krisztus közelségét,  
szeretetének örömét.

Sándorics Istvánné

Vasárnap 11 óra  
felnőtt- és gyermekistentisztelet
Szerda 18 óra Bibliaóra

2013. június 2-án, vasárnap 11 órakor Konfirmációi ünnepi Istentiszteletet  
tartunk a Bp. Soroksár-Újtelepi Római Katolikus Egyházközség közösségi házában.
2013. június 17-23-a között nyári napközis gyermektábor.


