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hajnal  szó
gyülekezetünk  
első konfirmációja

Tovább épül a Templom!

B erettyóújfaluban született refor-
mátus családban. Tizennégy esz-
tendős korában konfirmált a köze-

li Bihardancsházán.
Tinédzserként került fel Budapestre, 

ahol egy kereskedelmi szakközépiskola 
élelmiszerszakán végzett. 1980-ban ment 
férjhez, házasságából egy leánygyermek 
született. Jelenleg eladó-pénztárosként 
dolgozik egy férfi ruhaszalonban. 

2008-ban kapcsolódott be az újtele-
pi református gyülekezet életébe. Az-
óta rendszeres látogatója a vasárnapi 
istentiszteleteknek és korábban, mikor 

elfoglaltságai engedték, a hétközi biblia-
óráknak is. Kedves igéje, amely évekkel 
ezelőtt megszólította őt egy istentisz-
teleten, az Ézsaiás könyve 40,31-ben  
található: „De akik az Úrban bíznak, ere-
jük megújul, szárnyra kelnek, mint a sas-
keselyűk, futnak és nem lankadnak meg, 
járnak és nem fáradnak el.” 

Az elmúlt évek során sok nehézséggel 
kellett szembenéznie, de Isten mindvé-
gig megőrízte őt, hogy ne zúgolódjon és 
ne forduljon el Tőle, megőrízte jó kedé-
lyét és Krisztusba vetette bizodalmát.

Kezdettől fogva a téglajegyek értéke-
sítésében segít. Hosszú ideig a gyüleke-
zet pénzügyi dolgait vezette.

Presbiteri bemutatkozó

SáNDoRICS ISTváNNé

2013. június 2-án került sor gyülekezetünk 
történetének első konfirmációjára. A négy 
konfirmandus (balról jobbra): Mihályi Mátyás, 
Schuller Andrea, Gerák Éva, Wágner Péter.  
A hátsó sorban: Kovács Aladár gondnok és  
Péterffy György lelkipásztor.

állaNDó alkalmaINk: üNNepI alkalmaINk:

mondanánk, minden balhéban benne volt. Barátaival folyton  
a kocsmákat járták, italoztak, dorbézoltak. A kollégium vezető-
sége pár év alatt több mint 70 ízben szabott ki rá büntetést, volt  
a bűnlajstromán minden, még lopás is. Mikor úgy tűnt, már sem-
mi sem használ, édesapja elkeseredésében kemény hangú levelet 
írt fiának. Isten útjai kifürkészhetetlenek, ki tudja, miért, de ez a 
levél találta el az ifjú szívét. Innentől kezdve élete megváltozott, 
elmaradt a kocsmából, a rossz társaságból, inkább a tanulásnak 
szentelte magát.

Mivel, mint már említettük, jó képességű diák volt, hamarosan 
ösztöndíjat kapott, mellyel híres külföldi egyetemeken képezhet-
te tovább magát. Megfordult többek között Svájcban és Hollandi-
ában. Utóbbi helyen a híres utrechti egyetem hallgatója lett, ahol 
többek között egy mélyen hívő lelkésztől tanulhatott. Talán azt 
se bánták volna, ha ott marad, és őt is lenyűgözte a derék holland 
reformátusok hite, ám érezte: neki nem az a küldetése, hogy Nyu-
gaton maradjon. Hiába futhatott volna be fényes karriert teoló-
giai doktorként, úgy döntött, neki otthon a helye. Az ő feladata 
– ahogy mesterének is mondta – az, hogy az Istentől elszakadt, 
káromkodó magyar népet imádkozni tanítsa. Hiába, nincs új  
a nap alatt… Mindenesetre ezt az ígéretét olyan komolyan vette, 
hogy 1785-re megírta a Keresztyéni tanítások és imádságok című 
művét, mely a mai napig is a legnépszerűbb magyar református 
imakönyv. Érdemes beszerezni, vagy, ha már megvan, levenni  
a polcról – az imádság mindig aktuális marad, ami meg a nyelve-
zetet illeti, ha kicsit néha régies is, de legalább ízes, szép magyar-
sággal írták. Ha valaki meg akar tanulni elmélyülten imádkozni, 

Szikszai könyve ideális kiindulópont. És mivel az imádságok mel-
lett tanításokat is tartalmaz, sok hasznos dolgot találhatunk ben-
ne mindennapi keresztyén életünkre. Őrizzük hát meg a könyv 
olvasásával a szerző emlékét, és kövessük a 200 éves sorokon is 
átragyogó hitét!

Király Gábor

Elődünk a hitbEn: 
SzIkSzaI gyöRgy 
(1738–1803)

él vele, szereti az Ő Igéjét, naponként olvassa azt és meghall-
gatja a vasárnapi igehirdetést, szereti az Isten népének közös-
ségét, akkor is, ha kevesen vannak. A hívő ember nem szabad-
idős tevékenységként vagy letudandó kötelességként tekint az 
istentiszteletre. Nem a kényszer, a vallásos érdem, az embe-
reknek való tetszeni akarás vagy saját lelkiismerete megnyug-
tatása miatt látogat el a templomba, hanem azért, hogy imádja 
és dícsérje azt az Istent, aki Jézus Krisztusban megváltotta őt 
sötét bűneiből és szeretete felől biztosította.

A református istentisztelet középpontjában az Ige áll. Az Igé-
ben Jézus Krisztus van jelen. Mindennek róla kell szólnia. Nem 
a lelkipásztor, nem a gyülekezet, nem a kórus, nem a gyászólók, 
nem a csecsemő, nem a templom (!) áll az istentisztelet centru-
mában, hanem az élet Ura, Jézus Krisztus. A biblikus istentiszte-
let sohasem emberközpontú, hanem mindig Krisztus-központú.

Amikor a második világháború után a kárpátaljai reformá-
tus lelkészek jelentős részét elhurcolták Szibériába, számos 
gyülekezet igehirdető nélkül maradt. Bár nem volt szabad ha-
rangozni a templomokban, a gyülekezet tagjai az istentiszte-
let időpontjában mégis összegyűltek és elénekeltek hat-nyolc 
éneket. Azután valaki felovasott a Bibliából, meg a Szikszai-fé-
le imádságos könyvből vagy a saját szavaival imádkozott. Elő-
fordult, hogy a lelkész nélküli közösség hosszú percekig néma 
csendben fohászkodott a templomban Istenhez. A végén éne-
keltek még néhány dicséretet és hazamentek. Istentisztelet 
volt ez? Az bizony, a javából! Igehirdetés ugyan nem hangzott 
el, talán néhány megerősítő mondatot hozzáfűzött az a vala-
ki, aki a Bibliából felolvasott, de dicsőítették Istent, kifejezték 
Benne való bizalmukat. 

A Biblia tanítása szerint mindabból, amit itt a földön is-
merünk, az istentisztelet áll hasonlatosságban legközelebb  
a mennyhez. A mennyben ugyanis a megdicsőültek társasága 
nyilvánosan tiszteleti Istent. Ők egy dicsőséges gyülekezetet 
alkotnak és együttesen zengik örökké a Bárány, Jézus Krisztus 
énekét. Ez a földi istentisztelet lényege és célja is!

Péterffy György

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról

mi az istentisztelet 
lényege és célja?

Kedves Testvéreim!
Szeretném Önöket röviden tájékoztatni, hogy a múlt év-
ben elkezdett református templom építését-többek között-  
támogatásuknak köszönhetően az idén folytatni tudjuk!
A Budapest-Déli Református Egyházmegyétől kaptunk  
7 000 000 Ft-ot, a Soroksári Önkormányzattól további 3 000 
000 Ft-ot, valamint magán emberektől, közel 700 000 Ft-ot. 
Ebből az összegből idén tető alá tudjuk hozni a lelkész lak-
részt. Ha marad pénz, akkor a földszinti rész nyílászáróit is 
szeretnénk megcsináltatni, hogy az épület zárható legyen.
Ehhez kérjük további anyagi támogatásukat (bankszámlaszá-
munk: OTP Bank 11784009-20203078)!

Kovács Aladár, gondnok

Vasárnap 11 óra  
felnőtt- és gyermekistentisztelet
Szerda 18 óra Bibliaóra

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

Alkalmainkra szeretettel várjuk!

2013. szeptember 1-én, vasárnap 11 órakor TANÉVNYITÓ ISTENTISZTE-
LETET tartunk, amelyre szeretettel várjuk a református hitoktatásra jelentkezett 
leendő első és ötödik osztályos tanulókat szüleikkel együtt!

2013. szeptember 22-én, vasárnap 11 órakor, illetve szeptember 23-24-én 18 órakor 
EVANGELIZÁCIÓS ISTENTISZTELETET  tartunk. Igét hirdet: Végh Tamás fasori 
református lelkipásztor.

2013. november 10-én, vasárnap 16 órakor HÁLAADÓ ISTENTISZTELETET 
tartunk a Bp. Soroksár-Újtelepi Római Katolikus Egyházközség közösségi házában. 
Igét hirdet: Dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke.
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Hajnalszó – A Bp. Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség hírlevele II. évfolyam, 6. szám. Felelős kiadó: Péterffy György. 
Lapterv, tördelés: Kaiser György. Nyomta: Szinkron Digital Nyomda

Hálát adunk Istennek, hogy idén nyáron 3. alkalommal szer-
vezhettük meg gyülekezetünk nyári napközis bibliatáborát, 
eddig minden gyermeklétszámot megdöntő rekorddal! A Tá-
bor kerettörténetét Bunyan János :” Zarándok útja” című re-
gényének története adta, akit a táborban „VIÁTOR SÁNDOR” 
személyesített meg.
 Az egy hetes tábor ideje alatt egy képzeletbeli utazást tet-
tünk a főszereplővel, aki kereste,végigjárta, s ezzel nekünk is 
megmutatta hogyan juthatunk el la „ ROMLÁS VÁROSÁBÓL” 
a „ JÓ KIRÁLY VÁROSÁBA”. Kalandos útján elért a DÖNTÉS 
kapujához, túlélte a CSÜGGEDÉS mocsarát, hegyet mászva 
elérte a KERESZTET.Járt a GYÖNYÖRŰSÉGES palotában, 

eltévedt a CSALÓKA réten, majd a KÉTSÉGBEESÉS várában 
fogságba esett. Innen kiszabadulva a nagy FOLYÓN át eljutott 
a JÓ KIRÁLY városába, ahol végre célba ért az élete.
  Viátor Sándor utazását bibliai történetekkel kiegészítve kí-
sértük figyelemmel, s most sem maradhatott el a szokásos ké-
zimunka, játék, sok finomság, ajándék, s vidám énekszó.
  Minden kedves testvérünknek köszönjük a segítségét, aki 
hozzájárult ennek az izgalmas utazásnak a legapróbb kaland-
jához is, de legfőképp JÉZUS KRISZTUSNAK, aki a részvételi 
díj árát mindenki részére kifizette saját vére által!

Bödő Attiláné

Ha azt látod,hogy lelki életed
örömhiányos, kiüresedett,
fogytán hited és hálád is vele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy gyülekezeted
tagjaiban is hűl a szeretet,
nagyrésze fásult, közönnyel tele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy egyházadban is
akad kór, s némely tanítás hamis,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld,
hogy magad sem vagy senkinél különb,
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
ne nyugod bele!

Mert könyörögni, sírni lehet itt!
Maga a LÉLEK is esedezik,
s minden megbánt bűn semmivé lehet,
ha az ÚR veled.

rövid beszámoló  
a nyári gyerektáborról

Füle Lajos: 

Ne NyugoDj bele

Elődünk a hitbEn: 
SzIkSzaI  
gyöRgy 
(1738–1803)

A  Második Helvét Hitval-
lás 17. fejezete szerint 
az egyház két részből 

áll: egyrészt a küzdő egyházból, 
melyet a földön aktuálisan élő 
hívők alkotnak, másrészt pedig  
a megdicsőült egyházból,melybe 
a Krisztusban elhunytak tartoz-
nak. A kettő közötti kapcsolat 
erősen korlátozott, hiszen Isten 
már az Ószövetségben világo-
san megtiltotta a halottakkal 
való bármiféle kommunikációt, 
és ezt a tilalmat az Újszövetség 
sem oldotta fel. Mi, reformátu-
sok ezért nem „beszélgetünk” 
halottainkkal a temetőben, és 
ezért nem hívjuk segítségül 
őket közbenjárókként. Ennek 
ellenére nem hiábavaló elhunyt 
őseinkkel foglalkozni, hiszen jó 
tetteik számunkra is követendő 
példák lehetnek, ahogy azt hit-
vallásunk is egy másik helyen 
tanítja. A szentek valódi tiszte-
lete nem abban nyilvánul meg, 
hogy hozzájuk „imádkozunk”, 
hanem abban, hogy emléküket 
kegyesen megőrizzük, jó csele-
kedeteiket példaként vesszük,  
a rossztól pedig elfordulunk.

E bevezető után vizsgáljuk 
meg ilyen szempontból egy 
hitbéli ősünk, Szikszai György 
életét. Azt hihetnénk, könnyű 
dolga volt, hiszen lelkészcsalád-
ba született, mindkét szülője 
elszántan szolgálta Krisztust. 
Éles eszű gyermek lévén, felcse-
peredve a debreceni kollégium-
ba került, ahol teológiai tanul-
mányokat folytatott. Ám hiába 
a jó tudomány, a nagyváros bi-
zony magával ragadta az ifjú 
Szikszait, aki, ahogy manapság 

>>> 2. oldal

>>> 2. oldalNyári gyermektábor >>> 4. oldal

A  mai emberek túlnyomó része elszokott az is-
tentiszteletek látogatásától. Gyakran előfordul, 
hogy azt kérdezik a lelkipásztortól: „ott mit kell 

csinálni?” Sokan vannak, akik azon véleményüknek 
adnak hangot, miszerint azért nem szükséges isten-
tiszteletre járni, mert Istent otthon is lehet imádni.  
A legtöbbször mégis az a nézet hangzik el: nincs időnk, 
rohanó világban élünk, nem állhatunk meg...

Miért fontos az istentisztelet a keresztyén ember 
életében? Azért, mert az az Istennel való találkozás al-
kalma számára. Sokan ismerik Krisztus ígéretét: „Mert 
ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevem-
ben, ott vagyok közöttük.” (Mt. 18,20) A hívő ember 
komolyan veszi Krisztus szavait és meg is tapasztalja 
annak áldásait. Az istentisztelet tehát a Krisztussal és  
a hívő testvérekkel való közösség megélését jelenti  
a keresztyén ember életében. 

Akit szeretünk, azzal vágyakozunk együtt lenni.  
A keresztyén ember szereti az ő Megváltóját és együtt 
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„ Akit szeretünk, 
azzal 
vágyakozunk 
együtt lenni.”

hajnal  szó

mI az ISTeNTISzTeleT 
léNyege éS Célja?

A Budapest-Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség hírlevele


