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Végh Tamás 
eVangelizáció

Hálaadó  
istentisztelet

Végh Tamás fasori református lelkipásztor evangelizációs 
istentiszteleti sorozata 2013. szept. 22-24. között gyüle-
kezetünkben.

Hálaadó istentisztelet a lelkészlakás tetőrészének
elkészülése alkalmából 2013. november 10-én. Igét
hirdet: Alföldy-Boruss Dezső, Kispest-Wekerle-
telepi református lelkész.

állandó alkalmaink:

ádvent a lelki felkészülés ideje

ünnepi alkalmaink:

nehéz körülményekre hivatkozott. El-
ismerte, hogy gyarló. Elismerte, hogy 
elveszett állapotban van és örökre ab-
ban is marad, hacsak valaki nem segít 
rajta. Ezért fordult a kereszten mellet-
te (és érte!) szenvedő Krisztushoz se-
gítségért. „Uram, emlékezzél meg én-
rólam, mikor eljösz a te országodban!” 
(Lk. 23,42) Olyan jó látni ebben az el-
beszélésben, hogy Krisztus a segítség-
re szorulót, a nyomorult segélykiáltót, 
elfogadja. Elrontott életével együtt. 
Lényegében ez a lator az, aki elsőként 
üdvözül. Krisztus neki mondja: „Bi-
zony mondom néked: Ma velem leszel 
a paradicsomban.” (Lk. 23,43) 

Micsoda bátorítás ez a történet arra, 
hogy lehet, újra lehet újat kezdeni! 

Mert van a bűnre bocsánat! Még a lator 
is újat kezdhetett! 

Az újrakezdés mindig csak az Is-
tennel való kapcsolat rendezése során 
valósul meg. Nem csak a Bibliában 
láthatunk erre példákat, hanem a hét-
köznapi életben is. Tönkrement emberi 
kapcsolatok, eltékozolt esztendők, ki-
siklott életek gyógyultak meg, változ-
tak meg, mert Istennél van újrakezdés.

Nem régiben a Bp. Soroksári Refor-
mátus Egyházközség vendégül látta 
dr. Molnár Róbert kübekházai pol-
gármestert, aki rendkívűl őszintén 
és magával ragadó módon mesélte el, 
hogyan kezdett újat Isten az életé-
vel. A politikus beszámolt arról, hogy 
a házassága válságba jutott, a karrier, 
a hírnév és az anyagiak egészen rabul 
ejtették a szívét, ám egy idő után ki-
égetté vált. Összeroskadt sikertelen 
családi élete láttán és a nagyravágyás 
hiúságától megcsömörlött. Ekkor for-
dult Istenhez, aki számára addig csu-
pán egy „kívánságteljesítő automata-
ként” létezett. Amikor Biatorbágyon, 
egy csendeshéten vett részt a felesé-
gével, megváltozott minden kettejük 
lelkében. A házaspár újra egymásra ta-
lált. Megtartották a templomi esküvőt 

(korábban csak polgári szertartás volt), 
három gyerekük született, a politikus 
feladta a hiúságból fakadó hatalomvá-
gyát. Azóta, mondhatni, településrő te-
lepülésre jár és hirdeti, hogy kegyelmes 
az Isten, hisz az ő elrontott életével is 
újat tudott kezdeni. 

Nem kell polgármesternek vagy la-
tornak lenni ahhoz, hogy az ember 
megtapasztalhassa: Isten meg tudja 
újítani az életét. Istennek van hatalma 
arra, hogy új szívet, megújult gondol-
kodásmódot ajándékozzon neki. Jézus 
Krisztus mindent tökéletesen elvégzett 
azért, hogy a bukott ember újat kezd-
hessen vele, és ebben a megújult élet-
ben boldogan élhessen az Ő kedvére.

Péterffy György 

istennel ma  
is leHet újat 
kezdeni!

szenvedés, testi halál. Nem tudjuk magunkat kivonni belőle; 
ez ugyanúgy vonatkozik ránk, mint ahogy egy hadüzenet is el-
lenséggé teszi egy ország valamennyi polgárát a másik szemé-
ben, függetlenül attól, hogy az illető egyetértett-e a háborúval, 
vagy éppen ellenezte azt.

Elég szomorú lenne, ha a történet itt véget érne, de sze-
rencsénkre Isten nem hagyott magunkra. Már bűnbe esett 
ősszüleinknek is megígérte, hogy jön majd valaki, aki hely-
reállítja a megszakadt kapcsolatot. Sőt, különböző emberek-
kel később is kötött szövetséget. Olvassuk el figyelmesen az 
1Mózes 15. fejezetét! Isten itt szövetséget köt Ábrahámmal. 
A bibliakutatók szerint ebben a részben egy korabeli szö-
vetségkötési aktus leírását olvashatjuk. Akkoriban nem úgy 
kötöttek szövetséget, hogy aláírtak pár papírt, és koccintot-
tak rá valami drága pezsgővel, hanem pont úgy, ahogy le van 
írva: állatokat vágtak ketté, és átvonultak a tetemek között. 
Ennek fontos üzenete volt: így járjak én is, ha megszegem a 
szövetséget! Mármost, ha végigolvassuk a fejezetet, érdekes 
felfedezést tehetünk: az állatok között csak Isten vonult át, 
Ábrahám nem. Ez azt jelentette: Isten, aki egyébként töké-
letes lévén, nem szegheti meg a szövetséget, magára vállalja 
Ábrahám (és utódai, hiszen ő is képviselő volt) szövetségsze-
gésének büntetését. Pontosan ez történt meg akkor, amikor 
Jézus meghalt a kereszten.

Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy Jézus nem csupán 
egy rendkívüli képességekkel megáldott próféta (ahogy a 

muzulmánok tartják), vagy valami főangyal (ahogy a Jeho-
va Tanúi, vagy a mormonok gondolják). Nem, Jézus sokkal 
több ennél: Isten és ember egy személyben, pont úgy, ahogy 
a Biblia tanítja, és a keresztyének 2000 éve hiszik. Az Újszö-
vetségből, mindenekelőtt a Jézus életét és tanításait leíró 
evangéliumokból ez világosan látszik. Érdemes kikeresni a 
János 8:58, 10:30 és 14:9 verseket – ez három egyértelmű bi-
zonyíték Jézus isteni mivoltára. Ami pedig ezen kijelentések 
hitelességét illeti: ha van egyáltalán olyan ókori dokumen-
tum, amit hiteles, egykorú beszámolóként kezelhetünk, nos, 
az éppen az Újszövetség.

Mi következik mindebből? Nem több, és nem kevesebb, 
mint az, hogy Jézus maga Isten, aki eljött közénk, teljesen 
hasonlóvá lett hozzánk (leszámítva persze azt, hogy nem 
volt benne semmilyen bűn), és helyreállította megszakadt 
kapcsolatunkat Istennel. Legalábbis azokét, akik hisznek 
személyében és tanításaiban, és élő kapcsolatuk van vele. 
Ez tesz ugyanis bennünket hívővé, azaz Ábrahám lelki-szel-
lemi utódaivá, a vele kötött szövetség részeseivé. Most, Ka-
rácsonykor, mikor Jézus születésére emlékezünk, gondoljuk 
ezt végig: benne vagyunk-e már ebben a szövetségben? Van-e 
élő, mennyei reménységet adó kapcsolatunk Jézussal? Sze-
retjük-e Megváltónkat, keressük-e akaratát a Biblia tanul-
mányozásával, keressük-e a más hívőkkel való kapcsolatot a 
gyülekezetben? Korunk emberének egyik legnagyobb téve-
dése, hogy közömbös Jézussal, és azt hiszi, ez elég. Csakhogy 
Jézus megmondta: csak azt viszi be a mennyei boldogságba, 
aki hisz. Közömbösnek lenni vele szemben épp annyi, mint 
elutasítani. Ne essünk ebbe a hibába!

Király Gábor

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról

miérT jöTT el jézus?

Az ádventi koszorú első gyertyáját december első vasárnapján 
gyújtjuk meg. Az ötödik gyertyát karácsony este szívünkben 
gyújtsuk meg, hogy átéljük a kaácsonyi csodát!

Karácsonykor Isten jött el hozzánk Jézus Krisztusban. Nem 
palotában, nem előkelő vendégfogadóban, hanem a legegysze-
rűbb istállóban. Vállalta az emberi sorsot, az üldöztetést, a 
megszégyenítést, testének megtörését, vérének kiontását és a 
kereszthalált. Mindezt értünk tette, bűnös emberekért, hogy 
„aki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!”  
Mert ahogy mondta, Ő nem az igaz emberekért jött, hanem a 
bűnös emberekért. 

Mindenkit megszólít – nem is egyszer! – betegség, temetés, 
csalódás, katasztrófa stb. által. Aki hisz Benne és elfogadja Urá-
nak, bűnbocsánatot nyer. Annak szíve a Szentlélek temploma 
lesz. Ez meglátszik egész életén, tettein, és maga is igehirdető 
lesz. 

Az igaz hit egyetlen biztosítéka lelki szabadságunknak, bé-
kességünknek és az örök életünknek. Ilyen igaz hittel várjuk  
a karácsony estét, így lesz áldott, békés karácsonyunk. Imád-
kozzunk, hogy így legyen!

Komáromi Ervinné Ili néni

Vasárnap 11 óra  
felnőtt- és gyermekistentisztelet
Kedd 17 óra konfirmációs előkészítő
Szerda 18 óra Bibliaóra

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

Alkalmainkra szeretettel várjuk!

2013. december 22-én, vasárnap 16 órakor tartjuk gyerek karácsonyi 
délutánunkat a Bp. Soroksár-Újtelepi Római Katolikus Egyházközség Gyülekezeti 
Házában (bejárat az Ördögszekér utca felől), amelyre szeretettel várjuk hittanos 
gyerekeinket családtagjaikkal együtt!

2013. december 25-én szerdán és december 26-án csütörtökön 11 órától 
karácsonyi úrvacsorás istentiszteletet tartunk. 

2013. december 31-én kedden 18 órától óévbúcsúztató istentiszteletet, 
2014. január 1-én szerdán 11 órától újévi istentisztelet tartunk. Szeretettel 
várjuk ünnepi alkalmainkra szeretteivel együtt!

„Az újrakezdés egyetlen 
titka, hogy az ember 
rendezi kapcsolatát 
Istennel.”
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Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mo-
bilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felej-
tettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle 
élni a mai modern világban?

Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezál-
tal is tudunk Vele kommunikálni, aki ezen keresztül válaszol.
És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a 
térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a keresztha-
lálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész Föl-
dön és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre 
szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható...

Forrás: andre.glap.hu/Magyar/Hitvallas/ 
Kereszteny_tortenetek/H

Karácsony közeleg,
szeretet ünnepe,
de az ünnepeltnek,
közöttünk nincs helye!
Úgy jár szívtől – szívig,
mint nem kívánt személy,
szomorúan áll kint, 
könny csillog a szemén. 
Csendesen kopogtat,
zord tél hidegében, 

számára nincs kis hely,
bűnösök szívében.
Pedig üdvösséget
akar adni, nekik, kik
múlandókra vágynak, 
üdvüket, megvetik.
Kápráztatja szemük,
hamis fény, csillogás, 
pedig várja őket,
mennyei szebb lakás! 

Királyt fogad be az, 
ki befogadja Őt,
üdvössége Urát,
bűnössel jól tevőt!
Ki ajtót nyit néki,
nem bánja meg soha,
mert lesz egy igazi 
boldog Karácsonya!

Ha a biblia lenne a mobilom

istennel 
ma is 
leHet újat 
kezdeni!

Életünk során számos al-
kalommal éljük át a ku-
darc, bukás, csalódás, 

keserűség élményét. Ilyen-
kor gyakran érezzük úgy, jó 
volna újat kezdeni. Meg nem 
történtté tenni, ami rajtunk 
esett, elfelejteni és egészen 
újat kezdeni. De az újra újat 
kezdés feladata nem könnyű. 
Ugyanis nem külső parancs-
szóra történik. Még csak nem 
is belső parancsszóra. Hiába 
érzi az ember és mondja saját 
magának, hogy újat kell kez-
denie, önerejéből képtelen a 
változásra. Erőtelen a hosszú-
távon történő megújulásra. 

Az újrakezdés egyetlen 
titka, hogy az ember rendezi 
kapcsolatát Istennel. Milyen 
sok szép példát látunk erre 
a Bibliában. Most csak egyet 
szeretnék kiemelni közülük, 
annak az embernek az ese-
tét, aki joggal érezhette úgy 
büntetésének színhelyén, a 
golgotai kereszten, hogy el-
rontotta egész életét, hiszen 
azt mondta: „a mi cseleke-
detünknek méltó büntetését 
vesszük.” (Lk. 23,41) A Biblia 
beszámolója szerint ez az em-
ber gonosztevő, régies szóval, 
lator volt. Már minden elve-
szettnek látszott körülötte, 
amikor szívében végbement 
az a nagy fordulat, amit új-
rakezdésnek hívunk. Mi tör-
tént? Beismerte saját felelős-
ségét elrontott életét illetően. 
Nem hárított, nem tolta más-
ra az őt illető jogos büntetés 
(kereszthalál) okát. Nem a 

>>> 2. oldal

>>> 2. oldalörök karácsony >>> 4. oldal

Igen régre kell visszalapoznunk az emberiség történe-
tében, ha a címbeli kérdésre keressük a választ. A Bib-
lia rögtön az első lapjain számol be a világ – és ben-

ne az ember – teremtéséről, valamint Istennek az első 
emberekkel kötött szövetségéről. Nem igazán fér bele 
ennek az írásnak a kereteibe a teremtéstörténet tudomá-
nyos megítélésének kérdése, talán elég most annyi, hogy 
az emberiség egyetlen ős-szülőpárra való visszavezetése 
legalábbis megalapozott elméletnek tűnik a legújabb ge-
netikai kutatások szerint.

Az első emberekkel a teremtő Isten szövetséget 
kötött, ennek volt jelképe az a bizonyos gyümölcs. A 
hangsúly persze nem a fán és a gyümölcsön van, hanem 
azon, hogy Isten mint teremtő, feltétel nélküli bizal-
mat, és engedelmességet követelt az emberektől. A szö-
vetségszegés esetére szankciót is kilátásba helyezett, 
mégpedig az azonnali halált. Fontos, hogy megért-
sük, a Biblia tanítása szerint a halál nem csupán a test 
pusztulását jelenti (ez nem is következett be Ádámnál 
és Évánál azonnal), hanem a lelki halált, az ember el-
szakadását Istentől. Mivel Ádám és Éva ebben a szö-
vetségben az egész emberiség, minden leendő utód-
juk képviselőjeként volt jelen, így sajnálatos módon 
a szövetségszegés következménye valamennyiünkre 
kihat. Ezért van azóta is a világon betegség, fájdalom, 
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„... a Biblia 
tanítása 
szerint a 
halál nem 
csupán a test 
pusztulását 
jelenti (...), 
hanem a 
lelki halált, 
az ember 
elszakadását 
Istentől”
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miért jött el jézus?

A Budapest-Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség hírlevele

Pecznyík Pál: 

örök karácsony

Köszönjük, hogy adományával támogatta a Bp. Soroksár-Újtelepi református lelkészlakás (parókia) tetőrészének elkészülését!  
Az épület befejezését további adományokkal támogathatja. Bankszámlaszámunk: OTP Bank 11784009-20203078

köszönjük!
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