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hajnal  szó
Bödő Attiláné Fodor Edit vagyok, születé-
sem óta pesterzsébeti lakos. 1974-ben szü-
lettem, és a Szabótelepi Református Ima-
házban konfirmáltam 13 éves koromban.

A budapesti óvóképző szakközépisko-
la, majd a főiskola elvégzése után 1995-
től a soroksári III. számú Összevont 
Óvodában dolgozom, 2013 január óta 
a Béke utcai tagóvodában végzem nagy 
szeretettel a munkám.

2000-ben mentem férjhez, és 3 csoda-
szép gyermekkel ajándékozott meg az Úr!

Életemre nagy hatással volt az az 
időszak, amikor a Nagyvárad téri re-
formátus gyülekezet tagja voltam,  
legfőképpen  Sípos Ete Álmos lelkipász-
tor példamutató élete és prédikációi.  

Ebben  a gyülekezetben  döntöttem úgy, 
hogy életemet Isten kezébe teszem,  
s itt  6 éven keresztül végeztem a gyere-
kek között hitoktatást.
2006 óta járunk családommal az újtelepi 
református gyülekezetbe, és boldog va-
gyok, hogy  itt is az óvodás korú gyerekek 
között végezhetek szolgálatot.

Hiszem, hogy az életünk nem vélet-
len események sorozata, hiszem, hogy  
„azoknak, akik Istent szeretik,  minden a 
javukra van„.
Életem mottóját Reményik Sándor „Aka-
rom” c. verse foglalja össze; próbálok így 
élni és szolgálni, hogy „lépcső legyek, min 
felhalad valaki más”.

Szolgálók bemutatkozáSa 
bödő attiláné  
Fodor edit

Van egy harmadik út is, ez az úgynevezett 
aranyközépút. Ennek követői azt vallják, 
hogy nem szabad túlzásokba esni. Ők 
egy kicsit ide is, egy kicsit oda is húznak, 
attól függően, hogy pillanatnyilag milyen 
közegben vannak.

Az önmegtagadás kapcsán sosem az 
az igazi kérdés, hogy mit szabad tennie 
a keresztyén embernek és mit nem. Az 
igazi kérdés mindig az, hogy mennyire 
szereted Jézust? Szereted-e Őt annyira, 
hogy amit neked mond, engedj annak? 
Szereted-e Őt annyira, hogy előre enged 
Őt életed minden területén? Szereted-e 
Őt önmagadnál, vágyaidnál, vagyonodnál, 
másoknál jobban?

Ha azt dobom el, ami Jézus és köztem 
áll, akkor ennek az a jutalma, hogy 
közelebb kerülök az Úrhoz. És minél 
közelebb kerültem az Úrhoz, annál 
boldogabb leszek. Ez a hívő élet öröme: 
közel lenni Krisztushoz.

A kereszt jelenti mindazokat a nehéz, 
kellemetlen, fájó dolgokat, amelyek 
minden ember életében jelen vannak. 
Ez lehet egy betegség, egy csalódás, egy 
haláleset vagy egy engedetlen gyerek, 
aki sok szomorúságot okoz a családban. 
Érdekes, hogy Jézus nem azt mondja, 
kövess el mindent, hogy megszabadulj 
ezektől a keresztektől, hanem azt: vedd fel!

Isten gondoskodik arról, hogy minden 
keresztyén embernek legyen keresztje. 
Miért? Azért, hogy ezáltal felkeltse a 
vágyat bennünk mennyei hazánk iránt. 
A keresztnek az a rendeltetése, hogy újra 
meg újra el tudjam mondani: igen, Úr 
Jézus, tudom, hogy arra emlékeztetsz 
engem, hogy az én igazi hazám  
a mennyben van. Te oda mentél, hogy 
helyet készíts nekem...

A bibliai szentek életében is bőven 
akadtak keresztek. Elég, ha csak Dávidra 
gondolunk, akit kontrolálatlan vágyai 

a házasságtörés és gyilkosság bűnébe 
sodortak. Megemlíthetjük Pált is, 
akinek tövis adatott a testébe, amelyet 
az apostol többszöri kérése ellenére sem 
vett el az Úr. Tovább folytathatnánk a 
sort Ábrahámmal, Mózessel, Jóbbal, a 
prófétákkal, Krisztus tanítványaival, sőt 
Isten mindenkori népével.

Isten a kereszttel a mennyei haza 
iránti honvágy felébresz-tését munkálja 
szívünkben. Hogy a világhoz ezer szállal 
való kötödés helyett, csodálkozzunk rá, 
igazán a Krisztussal való lelki közösségre 
van szükségünk. Krisztus az élet forrása, 
és amíg Tőle távol vagyunk, lelkileg 
halottak maradunk. Csak szeresd 
Krisztust, járj az Ő kedvében, ragszkodj 
Hozzá és megtapasztalod, hogy a nehéz 
keresztek hordozásában erőt ad!

Péterffy György

Önmegtagadás és keresztfelvétel

Vasárnap 11 óra  
felnőtt- és gyermekistentisztelet

Kedd 17 óra – konfirmációs óra

Házi bibliaóra 19 órától 
Április 24., Május 15.

Alkalmainkra szeretettel várjuk!

2015. április 3. péntek, 18 óra
Nagypénteki istentisztelet

2015. április 5. vasárnap, 11 óra
Húsvét vasárnapi úrvacsorás istentisztelet

2015. április 6. hétfő, 11 óra
Húsvét hétfői úrvacsorás istentisztelet

Szeretettel várjuk ünnepi  
alkalmainkra szeretteivel együtt!

állandó alkalmaink: Ünnepi alkalmaink:

a legirigyeltebb ember a fÖldÖn

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

„És monda néki Jézus: Bizony mondom 
néked: Ma velem leszel a Paradicsomban.” 
(Lukács 23,43)

Mindenkinek van egy vagy több, nagyon szeretett, kedves 
igéje a Bibliában, kinek a János 3,16, kinek a Római levél 8,28-
ik verse. Nekem a Lukács evangéliumában szereplő fenti ige  
a legkedvesebb részem a Szentírásból.

Talán kicsit furcsán hangzik a cím, hogy a legirigyeltebb ember 
a Földön. Az irigység ugye alapjában véve nem jó tulajdonság, 
vannak szerencsés emberek, akik személyiségükből adódóan 
nem irigy természetűek, és vannak, akik inkább azok. Kiket 
„szokás” irigyelni? Lehet valakit azért mert gazdag, vagy 
jóképű, vagy izmos, vagy magas, vagy csinos, vagy sikeres, 
vagy jó humorú, rengeteg dolog, tulajdonság, tárgy van, amit 
az egyik ember irigyelhet a másiktól. Ezek a nem jóindulatú 
irigységek. De úgy gondolom, lehet az irigységnek olyan oka 
is, ami pozitívnak számíthat. 

Jézus a fenti mondatot keresztre feszítve, haldoklása közben 
mondta a mellette szenvedő bűnözők egyikének. Ez a mondat 
annyira kifejezi számomra az Újszövetség, és az Evangélium 
lényegét! Jézus azért jött, hogy megbocsásson nekünk, 
mindenkinek, aki el tudja azt fogadni, hogy bűnös. Jézus képes 
arra, hogy minden gyengeségünk, nyomorúságunk ellenére is 
megbocsásson nekünk, és elhívjon magához abba a világba, ahol 
Isten majd letöröl a szemünkről minden könnyet.  Az az ember ott a 

kereszten semmit nem tett, nem is tehetett már a megigazulásáért, 
csak annyit, hogy őszintén, lélekből fohászkodott Jézushoz, és 
kérte: „Jézus, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz királyságodba”. 
És Jézus meghallgatja, és elfogadja őt, sőt azt mondja: „Bizony 
mondom néked: Ma velem leszel a Paradicsomban.”

Ez az ember, akiről sokat nem tudunk, csak azt, hogy 
valamilyen bűncselekmény miatt kínhalálra ítélték, számomra 
a legirigyeltebb ember a Földön. Élete utolsó perceiben szemtől 
szemben láthatta Jézust, aki képes arra, hogy megtartsa az ő 
lelkét, és bevigye arra a helyre, ahová mindnyájan vágyakozunk, 
ahová mindnyájan kerülni szeretnénk. Jézus nem utasította el 
a kérését, nem mondta azt neki, hogy te egy bűnöző vagy, nem 
ilyenkor az utolsó pillanatban kellene a bűnödet bánni, hanem 
bíztatta, azzal a bíztatással, amit mindnyájan szeretnénk majd 
hallani halálunk óráján: „Bizony mondom néked: Ma velem leszel 
a Paradicsomban.”

Hiszen mindnyájan meghalunk, ez az egy biztos, egy 
népszerű dalt idézve, „nincs mese, meg kell halnom, aki született, 
az mind így végzi”. Ezért irigylem, mert ő nem csak testi 
szemeivel láthatta Jézust, hanem a hit szemével felismerte 
Jézusban személyes Megváltóját, és ajándékul kapta meg 
életében az örök életet, cserébe az őszinte fohászért.

Mi is imádkozhatunk így: „Jézus, emlékezzél meg rólam, 
mikor eljössz királyságodba”. És bízhatunk benne, hogy ahogy 
az érdemtelen gonosztevőnek, úgy nekünk, az érdemtelennek 
is ezt mondja: „Bizony mondom néked: Ma velem leszel a 
Paradicsomban.”

Radványi Miklós

JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS 
A REFORMÁTUS TEMPLOM ÉPÍTÉSÉÉRT
2015. június 6. szombat 9 óra
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folytatás az 1. oldalról

Akarom: fontos ne legyek magamnak. 
A végtelen falban legyek egy tégla, 
Lépcső, min felhalad valaki más, 
Ekevas, mely mélyen a földbe ás, 
Ám a kalász nem az ő érdeme. 
Legyek a szél, mely hordja a magot, 
De szirmát ki nem bontja a virágnak, 

S az emberek, mikor a mezőn járnak, 
A virágban hadd gyönyörködjenek. 
Legyek a kendő, mely könnyet töröl, 
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad. 
A kéz legyek, mely váltig simogat, 
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. 
Legyek a fáradt pillákon az álom. 
Legyek a délibáb, mely megjelen 
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, 
Legyek a délibáb a rónaságon. 

Legyek a vén föld fekete szívéből 
Egy mély sóhajtás fel a magas égig, 
Legyek a drót, min üzenet megy végig 
És cseréljenek ki, ha elszakadtam. 
Sok lélek alatt legyek a tutaj, 
Egyszerű, durván összerótt ladik, 
Mit tengerbe visznek mély folyók. 
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, 
Míg le nem teszi a művész a vonót.

ReményiK SándoR:  
AKARom

SCHirilla gYörgY  
a nemzet rozmárJa
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Hajnalszó – A Bp. Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség hírlevele IV. évfolyam, 1. szám. Felelős kiadó: Péterffy György. 
Lapterv, tördelés: Kaiser György. Nyomta: Szinkron Digital Nyomda

Olvasandó: Mt. 28,1-10

Nem elég csupán a Húsvét törté-
netét ismernünk, meg kell tanul-
nunk, hogy nekünk mit használ. 

Erről a következőket akarjuk mondani: 
ha valaki naponta és az egész éven keresz-
tül erről prédikálna is, senki nem tudná 
sem teljesen kifejteni, sem eléggé megta-
nulni, mivel ez egy gazdag történet. Két 
dolgot azonban mégis meg kell jegyez-
nünk. Az első az a szomorú, nyomorúsá-
gos, véres tény, amelyről Nagypénteken 
hallottunk, miszerint Krisz-
tus latrok között függ, és 
nagy fájdalmak között hal 
meg. Mindezt olyan szívvel 
szemléljük, amely nem ké-
telkedik, hogy ezek a mi bű-
neink miatt történtek, hogy 
Ő, az igazi és örökkévaló pap 
a mi bűneinkért adta magát, 
és azokért halálával fizetett 
meg. Minden ember tudja 
meg, hogy bűnei Krisztust megsebezték 
és megnyomorították, hogy az Ő szenve-
dése nem más, mint a te és az én bűnöm. 
Éppen ezért, ha erre a szomorú, véres 
valóságra gondolunk, vagy azt látjuk, ne 
vélekedjünk másként, mivel bűneinket 
látjuk ebben.

Másodszor: azáltal azonban, hogy a 
hitvallásban a két cikkelyt egymást kö-
vetve mondjuk, miszerint Krisztus meg-
feszíttetett, meghalt, eltemették, alá-

szállt a poklokra, és a harmadik napon  
a halálból feltámadt, azt valljuk meg, hogy 
a mi Urunk Krisztus az előbbiekhez képest 
valami mást, szebbet, teljesebbet, örömte-
libbet hozott magával. Bizonyos vigaszta-
lásunk az, hogy Krisztus halála által nem 
csupán bűneinket törölte el, hanem az Ő 
feltámadása által igazulunk meg és üdvö-
zülünk – ahogyan Pál apostol a római levél 
4. fejezetének 25. versében mondja: Krisz-
tus „a mi bűneinkért halálra adatott, és feltá-
masztatott a mi megigazulásunkért.”, és az I. 
Korinthus 15,17-19-ben: „Ha pedig a Krisz-

tus fel nem támadott, hiábava-
ló a ti hitetek, még bűneitekben 
vagytok. Akik a Krisztusban 
elaludtak, azok is elvesztek te-
hát. Ha csak ebben az életben 
reménykedünk a Krisztusban, 
minden embernél nyomorul-
tabbak vagyunk.” 
Ha mi igazi keresztyének 
akarunk lenni, forgassuk és 
erősítsük meg a hit tanítá-

sát szívünkben, hogy Krisztus, aki a mi 
bűneinket a kereszten viselte és azokért 
halálával megfizetett, a mi megigazulá-
sunkért támadott fel a halottak közül. 
Minél szilárdabban és erősebben hisszük 
szívünkben mindezeket, annál több örö-
met és vigaszt fogunk abban találni.

(Forrás: Nagykőrösi Református Hírle-
vél, XI. évf. 12. húsvéti szám, németből 
fordította: Pap Ferenc)

A legirigyeltebb ember A Földön >>> 2. oldal
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A Budapest-Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség hírlevele

kifizetett adósság
„Eltörölte a követelésével 
minket terhelő adóslevelet, 
amely minket vádolt, 
eltávolította azt az útból, 
odaszegezve a keresztfára.” 
(Kolossé 2:14)

Mostanában a devizahitelek kiveze-tése 
kapcsán sok szó esik az adósságról. Ne 
menjünk most bele ennek gazdasági és 
politikai vonatkozásaiba, inkább, így 
Húsvét előtt, irányítsuk figyelmünket 
arra a másik tartozásra, amiről Pál apostol 
ír. Nem kellemes hallani, de bizony, 
adósai vagyunk Istennek. Persze nem 
pénzzel, hanem a bűneink révén, amiket 
napról napra szorgalmasan szaporítunk. 
Aligha véletlen, hogy az emberek nagy 
része hárítja ezt a tényt, tudomást se 
akar venni róla. Ez az emberi logika van 
az ateizmus, és az ember által alkotott 
istenképek mögött is. Vagy ne is legyen 

Isten, vagy legalább legyen személytelen, 
vagy, ha már személy, hát nézzen el 
minden rosszat, elvégre mi úgyis fel 
tudjuk magunkat menteni (nehéz volt 
a gyerekkorunk, vannak nálunk sokkal 
rosszabb emberek is, stb.).

Ma már egyre kevesebben ugyan, 
de vannak olyanok is, akik nagyon is 
tudatában vannak az adósságuknak. 
A nagyságrenddel viszont nincsenek 
tisztában, legalábbis erre utal az, hogy 
meg akarják fizetni. Ők azok, akiket 
általában nagyon jó embernek tartanak, 
sokan felnéznek rájuk, lám, ő milyen 
szívélyes, bőkezű, vallásos, rendes ember. 
E mögött nagyon sokszor az áll, hogy 
majd én megtérítem a bűn-adósságot 
Istennek, sőt jócselekedetekkel, vallásos 
élettel pozitívba fordítom az egyenleget. 
A baj csak az, hogy ez nem ilyen 
egyszerű. Jézus egy példázatában egy 
szolgáról beszél, aki tízezer talentummal 
tartozik az urának. Ez elképesztően 
nagy összeg, mai pénzre átszámítva 
valahol a négyes metró és a paksi 
bővítés közötti nagyságrend. Tessék 

ezt megpróbálni törleszteni egy átlagos 
bérből… Persze a kísérletezés érthető, 
az ember nem szereti, ha valaki másra 
kell hagyatkoznia. Természetünknél 
fogva olyanok vagyunk, hogy mindent 
magunk szeretnénk megoldani, mert a 
külső segítség a gyengeség jele, ami sérti 
a büszkeségünket.

Pedig, akár tetszik, akár nem: az 
adósság megvan, és bármilyen jó 
embernek hisszük is magunkat, olyan 
összeg, amit egyedül nem tudunk 
megadni. Sőt, egymáson se vagyunk 
képesek segíteni. Csak egyetlen 
megoldás létezik, az, amit Pál ír: hagyni, 
hogy Jézus fizessen helyettünk. Ő, 
egyedül az egész világon, képes rá. 
Ez a nagypénteki kereszt és a húsvéti 
feltámadás lényege. Jézus már megtett 
mindent, a mi dolgunk csupán annyi, 
hogy hittel elfogadjuk az adósságunk 
rendezését. Utána pedig legyünk ezért 
nagyon hálásak, keressük Jézus akaratát, 
és próbáljuk tenni, amire tanított.

Király Gábor

lutHer márton  
HúSvéti igeHirdetéSe részlet

lutHer márton  
(1483-1546)

Önmegtagadás  
és keresztfelvétel
Önmegtagadás és keresztfelvétel? 
A mai kor embere előtt nem igazán 
vonzóan hangzó fogalmak. Az ön-
megtagadás hallatán a lemondásra, 
önmegtartóztatásra, önsanyargatás-
ra, aszkézisre gondolhatunk. A ke-
resztfelvétel sem tűnik sokkal szim-
patikusabbnak a mai fül számára. A 
fájdalom, gyász, nyomorúság, beteg-
ség kifejezések tapadnak hozzá. Az 
Úr Jézus mégis azt mondja tanítvá-
nyainak, a ma élőknek is: „Ha valaki 
jőni akar én utánam, tagadja meg ma-
gát és vegye fel az ő keresztjét, és köves-
sen engem.” (Mát. 16,24)

Mit jelent az önmegtagadás? És mit 
a keresztfelvétel?

Amikor Jézus önmegtagadásról 
beszél, mindig azt érti rajta: tedd 
félre azt, ami engem elválaszt tőled. 
Ha az én közelemben akarsz lenni, 
szakíts azzal a gondolattal, ami eltereli  
a figylemedet rólam. Azt dobd ki, ami 
odaállt közém és közéd! ...

Az önmegtagadás jézusi parancsa 
gyakran vezetette a hívő embereket 
a törvényeskedés csapdájába. Így 
alakultak ki olyan hamis vélemények, 
melyek szerint az igazán hívő nem 
járhat színházba, nem nézhet tv-t, 
nem gyújthat rá egy cigarettára, nem 
viselhet ékszert a testén, ha nő, akkor 
a szoknyájának szigorúan a bokájáig 
kell érnie...Csakugyan ebben állna az 
önmegtagadás?

A másik véglet, amikor magukat 
hívő embereknek vallók gátlástala-
nul belevetik magukat nyilvánvalóan 
Istennek nem tetsző cselekedetekbe. 
Olyan dolgokat engednek meg ma-
guknak viselkedésben, szóhasználat-
ban, családi életben, szórakozásban, 
amelyek láttán kétségei támadnak 
a kívülállóknak és azt kérdezik: ez a 
hívő keresztyénség?

>>> 3. oldal


