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KÁLVIN EMLÉKÉVEK 2009-2014

HITTAN Vs. ETIKA

1975. február 21-én születtem Budapesten. Jelenleg úszóedzőként dolgozom Buda-
keszin. Feleségem közgazdász, egy kislány és egy kisfiú szülei vagyunk. Gyermekko-
romban édesanyámmal az óbudai református gyülekezet istentiszteleteit látogattuk. 
Itt konfirmáltam 1987-ben. Dédapám a Veszprém megyei Vilonyán volt református 
lelkipásztor, bizonyára ennek köszönhető, hogy családunkban természetessé vált a 
templomba járás, az imádkozás és a naponkénti Biblia olvasás. 
2002-ben költöztünk Soroksárra, évekig jártunk az óbudai és békásmegyeri refor-
mátus gyülekezetekbe. 2008-ban csatlakoztunk az újonnan alakuló újtelepi közös-
séghez, s azóta többé-kevésbé rendszeres látogatói vagyunk a vasárnapi istentiszte-
leteknek. 2012-ben megválasztottak a gyülekezet pótpresbiterévé.
Kedves igém: „Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a ge-
rendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre?” (Mt. 7,3)

Presbiteri bemutatkozó

gubALA zoLTÁN

A Magyarországi Református Egyház Zsi-
nata a 2009-2014 közötti esztendőket Kál-
vin emlékéveknek nyilvánította, megemlé-
kezve ezzel a genfi reformátor születésének 
ötszázadik, halálának négyszázötvenedik 
évfordulójáról. A „Szentlélek teológusa-
ként” és a „reformáció Aristotelészeként” 
emlegetett Kálvinról (1509-1564) tudo-
mányos konferenciák sorát szervezték meg 
egyházunkban és szerte a világon, életmű-
vét értékelő könyveket és tanulmányokat 
jelentettek meg, emlékérmeket adtak ki, 
emléktáblákat és szobrokat avattak fel, tisz-
telegve az evangéliumi keresztyénség egyik 
legjelentősebb személye előtt. Az alábbiak-
ban mi is megemlékezünk a jeles reformá-
torról, néhány tőle származó idézettel.

„...nincs bennünk erény, de csak azért, 
hogy Isten ruházzon fel bennünket...nincs 
bennünk jó, hogy Isten szabadítson meg 
bennünket. Hogy vakok vagyunk, hogy Ő 
világítson meg. Bénák vagyunk, hogy Ő 
vezéreljen. Gyöngék, hogy Ő támogasson..
mi csak Őbenne dicsőüljünk meg.”

„...nincs bennünk semmi, ami sajá tunk 
volna, hanem mindaz, amit Is ten ránk 
bízott, csak kegyelméből van bir tokunkban, 
hogy mindig Őtőle függjünk.”

„...nem a teremtés, hanem a természet 
megromlása következtében történik, hogy 

az ember a bűn fogságába kerülve nem 
képes mást akarni, mint a rosszat.”

„A jó dolgot Isten kezdi el bennünk azzal, 
hogy az igazság iránt való szeretet vágyát és 
törekvését felébreszti szívünkben.”

„...az evangélium szó kizárólag a Krisz-
tus ban megjelent kegyelem ki hi r de tésére 
alkalmazandó.”

„Az Ördög a világ minden fegy ver ze-
tével sem képes arra, hogy valaha meg sem-
misítse az egyházat, mely Krisz tus örök 
királyi székén alapul.”

„Istennel nincs addig szilárd össze köt te-
tésünk, míg Krisztus nem egyesít vele.”

„...a Szentlélek az a kötél, mellyel Krisz-
tus hathatósan magához köt.”

„...a hitnek az igéhez való viszonya örök.”
„...a hit nem az emberek akaratától 

függ...Isten adományozza.”
„A Szentírás arra tanít bennünket, 

hogy ne felejtsük azt, miszerint azok az 
adományok, amiket Isten nekünk juttatott, 
nem a mi javaink, hanem Istennek ingyen 
kegyelméből való ajándékai azok és azok, 
kik ezekkel büszkélkednek, csak a maguk 
hálátlanságát árulják el.”

„A jó cselekedeteket illető dicséretet...az 
Úr számára tartjuk fenn.”

„...senkit sem bánthatunk meg fe le-
barátaink közül, senkit meg nem vet he-

tünk, senkit sem utasíthatunk vissza és 
sért hetünk vagy botránkoztatunk meg 
anélkül, hogy benne egyúttal Krisztust meg 
ne bántsuk.”

„Isten könyörülete nincs az ember 
hatalmában...az ember van kiszolgáltatva 
az Isten szabad akaratának.”

„...valahányszor Isten haragja miatt 
szenvedünk, maradt még nála könyörület.”

„Minél nyomorultabb az ember, annál 
in kább szüksége van Isten irgalmas 
jóságára.”

Péterffy György

szEpTEMbErI ALKALMAINK:

többnyire a szegényebbek számára juttatott adományok szét-
osztását értjük, pedig mást is magába foglalhat, valójában bár-
mi olyat, amivel segítünk egy másik gyülekezeti tagnak.

A kenyér megtörése itt alapvetően az úrvacsorai közössé-
get jelenti, bár az is igaz, hogy akkoriban más volt a liturgia, 
mint manapság. Az úrvacsora nem csupán az istentisztelet 
részét képezte, hanem egy közös étkezés, szeretetvendégség 
keretében ünnepelték (erre az 1 Kor 11. fejezetben találunk 
utalásokat). Ezzel együtt a hitvallásunk ma is ugyanaz, amit 
a Biblia tanít, az úrvacsora ugyanazt jelentheti számunkra, 
mint az első keresztyéneknek. Gyülekezetünkben a nagyobb 
ünnepek mellett minden hónap utolsó vasárnapján van úr-
vacsorai közösség. Jó, ha készülünk rá már a hét során bűn-
bánattal, imádsággal, vagy, ha Isten indít rá, akár böjttel is.

És végül, de nem utolsósorban, az imádság. Gyülekezeti is-
tentiszteleteinknek ez ma is fontos része, sőt, sok gyülekezetben 
külön imaórákat is tartanak, ami nagy áldás lehet a közösség 
számára. Jó, ha egyedül imádkozunk, de még jobb, ha közösen is 
Isten elé tudjuk vinni ügyeinket, vagy együtt dicsőítjük Urunkat, 
adunk hálát ajándékaiért. Persze azt is érdemes végiggondolni, 
hogy egyéni imaéletünkben milyen helyet foglal el a gyülekeze-
tünk. Imádkozunk-e rendszeresen lelkipásztorunkért, presbitere-
inkért, nehézségekkel küzdő testvéreinkért, a templomépítésért?

Vajon tudunk-e a gyülekezetre mint Isten különleges aján-
dékára és lelki otthonunkra tekinteni? Adja az Úr, hogy való-
ban így legyen, és valódi örömmel tudjunk jönni vasárnapon-
ként az istentiszteletekre!

Király Gábor

folytatás az 1. oldalról

gyülekezeti élet

Vasárnap 11 óra  
felnőtt- és gyermekistentisztelet
Szerda 18 óra Bibliaóra

Szeptember 7. vasárnap 11 óra
Tanévnyitó istentisztelet
Szeptember 12. péntek 17 óra
Ifjúsági óra

Szeptember 29-október 1. 18 óra
Evangelizációs istentiszteleti sorozat
 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán, a  Bp. Rá-
koskeresztúri Református Egyházköz-
ség lelkipásztora. 
Szolgálatának címe: Tékozlók hajnala
A konfirmációs órákat és a bibliaórá-

kat megbeszélés szerinti napokon 
tartjuk!

Alkalmainkra szeretettel várjuk!

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

A tanévkezdés minden évben komoly szervező- és kompromisz-
szumkészséget igényel a gyerekek és a szülők részéről. Nagyon 
sok gyerek jár olyan különórákra, amikre ő szeretne és olyanokra 
is, amire a szülő szeretné, hogy járjon. Nem könnyű feladat és bi-
zony kell a belátás mindkét fél részéről.

Szülőként tisztában vagyunk vele, hogy a gyereket élet-
revalónak, talpraesettnek kell nevelni. Persze szeretnénk azt 
is, ha emellett kedves, tisztelettudó, segítőkész, felelősség-
teljes, őszinte, előretekintő és még sorolhatnánk naphosz-
szat, hogy milyennek szeretnénk látni saját fiúnkat vagy 
lányunkat. Mégis, olyan sokan elbizonytalanodunk, mikor 
választani kell: hittanra vagy etikára járjon a gyerek. Ha én 

sem jártam hittanra az iskolában, akkor a gyereket miért is 
iratnám oda? Pedig ebben az utóbbi felsorolásban tudja a hit-
tanoktatás segíteni a szülőket.

A bibliai történetek megismerésén keresztül gyermekeink 
ráláthatnak arra, hogy Isten hogyan segítette és irányította 
népét mindig a jó felé. Hogyan vezette a népet évezredeken 
át a teljesség megismeréséig.

Elvezette a szeretethez, Krisztushoz! Ő pedig szóban és 
cselekedetben tanított arról, hogy emberré nem az etikus 
viselkedés, hanem: A HIT, REMÉNY ÉS SZERETET teszi az 
embert.

Nemes Gergely
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Hajnalszó – A Bp. Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség hírlevele III. évfolyam, 3. szám. Felelős kiadó: Péterffy György. 
Lapterv, tördelés: Kaiser György. Nyomta: Szinkron Digital Nyomda

Már az Újszövetségben láthat-
juk, hogy a keresztyének, azaz 
Krisztus követői városonként 

gyülekezetekbe tömörültek hitük gya-
korlása végett. Fogalmazhatunk úgy is, 
hogy a gyülekezet kezdettől fogva olyan 
alapsejtje az egyháznak, mint a család a 
társadalomnak. A gyülekezeti élet alap-
igéjének az ApCsel 2:42-t szokták tar-
tani, mely remekül összefoglalja az első 
gyülekezet mindennapjait: „…kitartóan 
részt vettek az apostoli tanításban, a 
közösségben, a kenyér megtörésében és 
az imádkozásban.” Saját gyülekezetünk 
számára is hasznos lehet, ha kicsit el-
gondolkodunk, mit is jelent mindez.

Az apostoli tanítás alapvetően két 
dolgot jelentett. Egyrészt, a gyüleke-
zetek használták és tanulmányozták 

az akkori Bibliát, azaz az Ószövetsé-
get. Manapság a Bibliának ezt a terje-
delmesebb részét sokszor hajlamosak 
vagyunk mostohagyerekként kezel-
ni, pedig maga Jézus is mindig Isten 
szavaként hivatkozott rá. Valójában 
Megváltónk személyét és munkássá-
gát gyakorlatilag lehetetlen megérteni 
az Ószövetség alapos ismerete nélkül. 
Másrészt, az apostoli tanítás fontos 
része volt a Jézus életéről és tanítása-
iról szóló bizonyságtétel. Az apostolok 
testközelből ismerték Jézust, három 
évig szinte folyamatosan vele voltak. 
És bár sajnos mi már nem hallhatjuk 
őket élőben, Isten gondoskodott róla, 
hogy az általuk elmondottak leírva is 
fennmaradjanak – ez az Újszövetség. 
Amikor ma olvassuk, úgy érezhetjük, 

mintha ott ülnénk Jánost, Mátét, Pé-
tert, vagy bármelyik apostolt hallgat-
va. Vajon tudjuk-e ezt eléggé értékelni? 
Csak azért megyünk el az istentiszte-
letre, mert megszoktuk, hogy jövünk, 
vagy azért, mert Isten üzenetét szeret-
nénk hallani?

A közösség jelenti magát a gyülekeze-
ti együttlétet. Manapság ezt nehezebb 
átélni, mert jó esetben hetente egyszer 
van alkalmunk istentiszteleten részt 
venni, akkoriban azért valószínű, hogy 
a hívők jóval több időt tudtak együtt 
tölteni. Ennek ellenére egy egészséges 
gyülekezetben ma is lehet gyakorolni a 
közösséget, kialakulhatnak új barátsá-
gok, lehet együtt munkálkodni, kirán-
dulni. Másrészt, a közösséghez tartozik 
egymás segítése, a diakónia. Ez alatt ma 

>>> 2. oldal

hittan VS. etika >>> 2. oldal

2014. augusztus 9-én a hajnali órák-
ban visszaadta lelkét Teremtő Urának a 
soroksári és az újtelepi gyülekezet hű-
séges kántora, ahogyan mindannyian 
tiszteletük és szólítottuk őt: Györgyike.

Negyvenöt éven keresztül végez-
te nagy odaadással kántori teendőit, 
előbb szülővárosában Hódmezővásár-
helyen, majd Pesterzsébeten és Sorok-
sáron. Többször tréfásan kijelentette: 
„lelkész nélkül lehet ugyan istentisz-
teletet tartani, de kántor nélkül nem.” 
Szerette a vidámságot, remek társasági 
ember volt, akinek nem esett nehezére 
a hívekkel való kapcsolat kialakítása.

Talán kevesen tudják róla, az elmúlt 
esztendőkben két saját kiadású könyvet 
jelentetett meg. Az egyikben családja 
történetét mutatja be, a másik egy sza-
kács könyv, amelyben az általa kedvelt 
ételek receptjeinek ismertetése mellett 
saját verseit és meséit olvashatjuk.

Házasságából két fia született. Férje 
halálát követően Ráczkevy Béla repü-
lőpilóta főoktató személyében találta 
meg élete igazi társát, akivel tizenhárom 
esztendőn keresztül elválaszthatatlanok 
voltak.

2012 decemberében elbúcsúzott a 
kántori szolgálattól megromlott egész-
ségi állapota miatt. Ekkor a követke-
ző szavakat mondta a gyülekezetnek: 
„Édesapámtól azt hallottam: amit 
elvállalsz, azt becsülettel kell teljesí-
teni.” Bizony, hűséggel és becsülettel 
teljesítette, amit elvállalt. Hálásak va-
gyunk érte. Istené a dicsőség!

Varga Ernőné Lázár Györgyi hetven-
hét esztendős volt. 

Isten Lelkének vigasztaló kegyelme 
legyen két fia, élettársa, Béla bácsi és 
szerettei életén! Emlékét megőrizzük! 

Péterffy György
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gyüLEKEzETI ÉLET

A Budapest-Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség hírlevele

búcsú VArgA ErNőNÉ LÁzÁr györgyITőL

építkezünk

NEM Is TudjuK, MILyEN jó doLguNK VAN

2014 döntő év a gyülekezeti központ ki-
vitelezésében: reményeink szerint el ké-
szül a lelkész lakáshoz tartozó föld szinti 
és emeleti rész! Ehhez az alábbi munkák 
el végzése szükséges, melyekhez Isten 
se gít ségét kérjük:

Jelenleg a külső nyílászárók gyártása 
zajlik, illetve az ezekhez tartozó vak-
to  kok és rögzítő konzolok felszerelése 
kezdődik meg a jövő héten. A terveknek 
megfelelően a külső hőszigetelés tartó fal 
és az azt tartó terméskő lábazat (ürömi 
követ használunk) elkészítése szintén 
jövő héten kezdődik. A nagyterem felőli 
oldal hőszigetelése már elkészült. A 
nyílászárók beépítése csak a külső és 
belső vakolás után lehetséges, ehhez 
viszont a villanyszerelés és gépészet 
falba vésendő elemeinek el he lyezése is 
szükséges.  Szeptember folyamán ezek 
megvalósulhatnak, majd belülről már 
csak a festés, burkolás, szerelvényezés 
és belső ajtók elhelyezése lesz hátra. A 
fűtést egy levegős rendszerű hőszivattyú 
fogja biztosítani. A külső fából készült 
erkélyek az épület díszei, de költséges 
az elkészítésük, ezért ebben a fázisban 
még nem lesznek készen. Novemberre és 
decemberre a külső tereprendezés, kerítés 
és járda készítés marad, az anyagiak függ-
vényében. Mivel az eredeti építési engedély 
az egész templom építését egyszerre teszi 
csak lehetővé, módosítani szükséges: ha-
marosan elkészül az en gedélyezési do ku-
mentáció, mely szerint két ütemben le-
hetséges a kivitelezés, így a most elkészülő 
első ütem használatbavételi engedélyt 
kaphat. A kivitelezők nevében kérem az 
egyházközség imáját és támogatását, sok 
munka vár még ránk!

Tamási Ferenc, építésvezető

„Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel; mert semmit sem hoztunk a világra, 
és világos, hogy semmit se vihetünk ki belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk elégedjünk 
meg vele.” 1 Tim. 6,6 

Nagyon jellemző ránk a panaszkodás. Ez is drága, az is drága, drágul az élelmiszer, 
sokba kerül a rezsi, drága a benzin, nagyon drágák a gyógyszerek, alig várjuk a hónap 
végét, a következő havi fizetést, nyugdíjat. Bezzeg tőlünk nyugatabbra, ott sokkal több 
a fizetés, még a nyugdíjasok is külföldön nyaralnak, sűrűn cserélik az autót, nem okoz 
gondot egy nagybevásárlás, vagy egy számla befizetése. Vagy, hogy annak az illetőnek 
milyen jó kocsija van, mekkora házban lakik, mennyi rengeteg pénze lehet. Ha ebből a 
szemszögből nézzük a dolgokat, ezek az állítások valóban igazak. Isten szemszögéből 
nézve viszont a pénznek nincs jelentősége, ő nem azt fogja majd tőlünk megkérdezni, 
hogy mennyi anyagi javat halmoztunk fel életünk során, hanem, hogy mi van ott belül 
a szívünkben.

Aki kicsit is ismeri a történelmet, hálát adhat Istennek azért, ami most van, azért 
az életszínvonalért, ahogyan most él. Mert nem kell túlságosan visszanéznünk a 
történelemben ahhoz, hogy rájöjjünk, nem volt ez mindig így. Édesapám mesélt az ötvenes 
évek elejének mezőgazdasági beszolgáltatásairól, mikor az aktuális államhatalom szó 
szerint tisztára söpörte a padlást, és egyes vidéki családoknak ténylegesen alig maradt 
meg a mindennapi betevőjük. Kicsit visszább utazva a magyar történelemben, Illyés Gyula 
A puszták népe című könyvében szemléletesen leírja az 1900-as évek elején élt vidéki 
zsellérek igen keserves sorsát. Szemléletes leírása az írónak az alultáplált gyerekek nehéz 
sorsa: „a neveletlen gyermekek üvöltöznek, rázzák, rugdalják a bezárt kenyeresládát.” 
Hosszasan lehetne sorolni, hogy akár ma Magyarországon mennyi ténylegesen szegény, 
hajléktalan ember van, hogy a világ egészéről, az éhező afrikai, ázsiai országokról már ne 
is beszéljünk. Beszélgettem nemrég egy hajléktalannal, és mondta, hogy elvesztette az 
állását, és jelenleg sátorban lakik a város szélén, és sörösdobozok gyűjtögetéséből teremt 
elő magának annyi pénzt, amennyiből ételt tud venni.  

Adjunk hálát Istennek, azért a kegyelemért, hogy mi nem tudjuk, mi az az éhezés, 
mi az a háború, milyen az, ha nem tudjuk, lesz-e egyáltalán ennivalónk holnap. És 
amennyiben Isten indítja a szívünket, próbáljuk meg hálaáldozattal megköszöni Jézus 
Krisztusnak a hozzánk való kegyelmét. Rengeteg ilyen lehetőség van, ahol akár anyagi 
javakkal, akár más módon segíthetünk a nálunk rászorultabb embertársainknak. Ez 
is egy kis lehetőség arra, hogy mi is irgalmasságot gyakoroljunk, ahogy Jézus tette 
ezt velünk, mikor megbocsátotta a mi mérhetetlenül sok bűnünket, gyarlóságunkat. 
Áldott legyen az Ő neve! 

Radványi miklós

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, 
Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: 

Léted világít, mint az égő 
Nap, de szemünk bele nem tekinthet. 
A legmagasb menny s aether Uránjai, 
Mellyek körülted rendre keringenek, 

A láthatatlan férgek: a te 
Bölcs kezeid remekelt csudái. 

Te hoztad e nagy Minden ezer nemét 
A semmiségből, a te szemöldöked 
Ronthat s teremthet száz világot, 

S a nagy idők folyamit kiméri. 
Téged dicsőit a Zenith és Nadír. 

A szélveszek bús harca, az égi láng 
Villáma, harmatcsepp, virágszál 

Hirdeti nagy kezed alkotásit. 

Buzgón leomlom színed előtt, Dicső! 
Majdan, ha lelkem záraiból kikél, 
S hozzád közelb járulhat, akkor 

Ami után eped, ott eléri. 
Addig letörlöm könnyeimet, s megyek 

Rendeltetésem pályafutásain, 
A jobb s nemesb lelkeknek útján, 

Merre erőm s inaim vihetnek. 
Bizton tekintem mély sirom éjjelét! 

Zordon, de oh nem, nem lehet az 
gonosz, 

Mert a te munkád; ott is elszórt 
Csontjaimat kezeid takarják. 

[1807-1808 körül. 
Végleges formája: 1810]
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