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Kedves református Testvéreink !  
 
 

Istentiszteleteink rendje 2010 május végén és júniusban:  
   

2010.  május   23.    du. 17 óra:     Pünkösd-vasárnapi istentisztelet úrvacsorával. 
                    

2010.  május   30.    du. 17 óra:     Istentisztelet. 
 

2010.  június   13.    du. 17 óra:     Istentisztelet. 
 

2010.  június   20.    du. 17 óra:     Évadzáró istentisztelet. 
 

2010.  június   27.    du. 17 óra:     Istentisztelet. 

 
 
 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:   

   
 

   * 2010 május 28-án a „Templomok hosszú éjszakája” keretében 19,15-19,30  óra 
között tartjuk gyülekezetünk magyar nyelvő mősorát a Dorotheergasse 16 szám 
alatti református templomban.  Szeretettel várjuk és hívjuk gyülekezetünk tagjait. 
 

  * Május  27 - én  és  június  3 - án  elmarad  a  bibliaóra. Ezt  követıen   júniusban  
  minden csütörtökön 18.30 órától imaközösséget, majd 19.00 órai kezdettel 

bibliaórát  tart  Karvansky  Mónika  lelkésznı  a  gyülekezeti  teremben.  Nyári 
alkalmainkat  a  következı  körlevélben  június  végén  hírdetjük  meg. 
 

  * aki a jövıben inkább online formában, azaz e-mailben szeretné megkapni                                         
gyülekezeti hírlevelünket, kérjük, jelezze ezt a  bemaref@gmail.com  címre 
küldött  levélben!  Segítségüket elıre is köszönjük! 
 

  * elkészült gyülekezetünk honlapja:  http://becsi.reformatusok.com/  Akik 
használják az internetet, olvashatják elérhetıségünket, értesítéseket, beszámolókat   
alkalmainkról.  

    
  * szeretetvendégségünkhöz  kérjük  és  elıre  köszönjük  híveink  hozzájárulását. 

 
 
 
Bécs,  2010 május 18.                  A gyülekezet vezetısége 
 
 



 

Bőnbánati igehirdetés Pünkösdre készülvén 
 

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, amint meg van írva Ézsaiás próféta 
könyvében: „Íme, elküldöm elıtted követemet, aki elkészíti utadat, kiáltó hangja szól a pusztában: 
Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” Történt pedig, hogy János keresztelt a 
pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bőnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea 
egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és – amikor megvallották bőneiket -, megkeresztelte 
ıket a Jordán vizében. János ruhája teveszırbıl volt, derekán bırövet viselt, sáskát evett, meg erdei 
mézet, és azt hirdette: „Utánam jön, aki erısebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy 
saruja szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ı pedig Szentlélekkel fog 
megkeresztelni.” (Márk írása szerinti evangélium 1:1-8) 

 
Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

 
Egy-egy alkalommal szükséges megállnunk és az Ige fényénél rávilágítani hitünk alapjaira. 
Ez nem csak azért fontos, mert hitünk alapjainak tisztánlátása nélkül sok hitetı, aki eljött a 
világba – a Szentírás alapján – bizony megtéveszthet minket. Azért is fontos errıl beszélni, 
hogy az ember hittel, lélekkel, de ésszel is meglássa azt a csodálatos isteni munkát a világban, 
ami pontos terve és célja szerint megy végbe. 
Márk csodálatosan kezdi az evangélium leírását. A mindenkori gyülekezet elé adja, hogyan 
ment végbe Isten üdvterve az emberért és hogyan folytatódik ez a jelenben is. 
Az evangélium az örömhír, a jó hír meghirdetése, mely nekünk is szól. Az elsı versben szinte 
nekünk ajánlja könyvét. Tessék, kedves olvasó, kedves hívı, vedd kezedbe és tudd meg, hogy 
Isten miként munkálta a te megmentésedet Jézusban. Akit elküldött, az miként cselekedett az 
ember üdvét munkálva. 
Nézzük meg Keresztelı János személyét. Ki volt ı? Mit tett ı az evangélium ügyéért? Miért 
rendelte úgy Isten akarata, hogy Keresztelı János megjelenjen a pusztában és szóljon a 
néphez? 
A 2000 évvel ezelıtti korban felfokozott várakozás élt a szívekben. Jeleket lestek az emberek. 
Prófétát vártak. Isten újbóli megnyilvánulását óhajtották a világban. Isten üzenetét és 
cselekvését várták. 
Nem csoda Testvéreim, hiszen 500 éve nem hangzott prófétai szó. Isten üzenete nem 
hirdettetett próféta által. Az emberek ellehetetlenült helyzetben, sürgetı várakozással várták, 
hogy történjen már valami. Most már valaminek jönnie kell. És erre történik is valami. Vagyis 
valaki megjelenik Júdea pusztájában, a Jordán folyó mellett. A zsidó emberek azt hitték, 
visszajött Illés próféta, akit, mint tudjuk, a zsidó nép a mai napig visszavár. Nem is csoda, 
hogy Illésnek hitték Keresztelı Jánost, hiszen ruházata, a teveszır ruha, bıröv a dereka körül 
Illés viseletére emlékeztetett.  
Mi volt Keresztelı János feladata?  
Elıször is, hogy kiáltóként meghirdesse, hogy itt az idı, Isten újra cselekedni fog. Méghozzá 
nem horizontális síkon, földi síkon ad reménységet a várakozó népének, hanem mennyei 
síkon is. Elérkezik az, aki újra összeköti a mennyet a földdel. Tehát Keresztelı János az isteni 
hírnök, akinek egész mőködése egyetlen hatalmas kiáltás Jézus érkezésérıl. Fellármázza 
hallgatóit az érkezı fogadására.  
Másodszor a megtérés keresztségét hirdeti a népnek. Ugyanis a fogság után hazatért nép 
kegyességében a megtérés értelme eltorzult. Már nem az élı isteni igére figyel, hanem 
tudálékos emberi törvényeket tart be, melyet kerítésként Isten törvényei köré húztak, rituális 
tisztaságokban próbálják a kegyességet gyakorolni. De ez egyfajta mellébeszélés 
cselekvésben. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy pótcselekvés a fontos és határozott cselekvés 
helyett. Ez üzenetértékő számunkra is. Ne pótcselekvésekben és külsıségekben próbáljuk a 
kapcsolatot tartani Istennel, hanem az imádság szavával, az igaz hitben való élettel, az Ige 



 

olvasásával és hallgatásával. Isten és a felebarát iránti szeretettel és elkötelezettséggel kell élni 
Isten gyermekének. 
János és Jézus igehirdetése között van különbség. Méghozzá az, hogy Keresztelı János Isten 
ítéletét hirdette meg, ezért helyez nagy hangsúlyt a bőnvallás és a megtérés sürgısségére.  
Jézusban pedig Isten öröme, a jó hír jelenik meg, nem az ítélet. Az ítélet is megjelenik, de azt 
Jézus veszi magára. Azt nem az embernek kell elhordoznia. Ez az evangélium Testvéreim! 
Nekünk örülnünk és vigadnunk kell – ahogyan a tékozló fiú apja mondja, mert a súlyos ítélet, 
bőnös embervoltunk, az egész emberiség elesett állapota miatt az ítélet már Jézusban, Isten 
Szent Fiában elvégeztetett. Nem nekünk kell elhordozni az elhordozhatatlant.  
Mindebbıl is láthatjuk, hogy Keresztelı János még az ószövetségi próféták szintjén prédikál. 
Ami nem egy alacsonyabb, vagy rosszabb minıségő prófétai prédikáció, csak más, mint amit 
Jézus hozott.  
Hiszen Isten összes prófétájának ítélethirdetésében egy motívum, egy alap mindig ott van. A 
megtérésre hívó szó. Mindig meghirdetik, hogy térjetek el bőnös útjaitokról, az 
önelégültségben sütkérezı állapototokból, térjetek az Úrhoz, az egy Istenhez. Ne 
bálványoknak áldozzatok, ne a Mammon hatalma kössön, hanem hozzatok lelki áldozatot én 
elém, hogy áldást adjak és megsokasítsalak családodban és javaidban.  
Ez a prófétai ítélethirdetés evangéliuma – szól az ítélet, hogy sürgesse a megtérés fontosságát.  
Megtérés – Istenhez térés. Ó, Testvéreim, mondhatjuk nyugodtan, hogy „elcsépelt hívás ez”. 
Pedig ma is fontos lenne egy Keresztelı János, akár a Duna mellett. Ugyanis míg a zsidók 
arra vártak, hogy jöjjön az Isten által küldött Messiás, addig mi már arra kell várjunk, hogy 
visszajöjjön az idık teljességében, Keresztelı János, Augustus császár, Heródes korában 
megjelent Messiás. Csütörtökön ünnepeltük Jézus Krisztus dicsıséges mennybemenetelét. Ott 
elhangzik egy ígéret. Az, hogy Jézus visszajön. Az ı mennyei dicsıségében, ahogyan elment. 
És most már ítéletre jön.  
Persze sokan gondolhatják, hogy ha Keresztelı János is várta az ítéletet és mégis az örömhír 
érkezett az emberekhez, akkor lehet, van még egy esély arra, hogy Jézus nem ítélni jön majd, 
hanem valami jót hoz.  
Csak hát ne áltassa magát senki. Jézusnak konkrét kijelentései alapján bizonyosak lehetünk 
abban, hogy „nem mindenki megy be az ı Atyja házába”. Mindenkit magához hív az Isten. 
Mindenkit asztalához hív az Úr. De az már rajtunk múlik, hogy visszatérünk e hozzá, vagy 
inkább most még más asztaláról csipegetünk. Jézus asztalközösséget vállalt a bőnössel, szent 
asztalát kínálja ma is nekünk. De a hívást el kell fogadni.  
A megtérés szava nem a jézusi idıbıl származik, és nem is szakrális, szent prófétai szó. A 
megtérés az ısi néptıl átvett profán, világi szóból származik. A héber megjelelıje a „súb” ige, 
mely megtérést, visszafordulást, 180 fokos visszafordulást jelent. Méghozzá egy nagyon 
súlyos, életveszélyes helyzetbıl.  
Képzeljük magunk elé az Arab-félsziget sivatagi táját. Forró, égetı nap, homoklankák, 
karavánutak és persze elengedhetetlen egy-egy oázis. Amikor egy csoport útnak indult, hogy 
átszelje a homoksivatag egy részét, volt egy jel számukra. A súb szó, vagyis inkább kiáltás. 
Mikor elindultak a sivatagba, fennállt a veszélye a hatalmas homokviharnak, mely sokszor 
életet követel. Az út közben, ha bármi jele mutatkozott a homokviharnak, akkor a karaván 
vezetıje elkiáltotta magát, és a súb felszólításra azonnal mindenki megfordult és amilyen 
gyorsan csak tudott vágtatott vissza abba az oázisba ahonnét elindult. Nem csoda, hiszen az 
életük volt a tét.  
Ezt jelenti a megtérés szava a profán világban, de ezt kell, hogy jelentse a keresztyén életében 
is. Ha arra az útra tévedünk, amely eltávolít minket Istentıl, akkor hangos felkiáltásként 
halljuk meg a „súb”, a megtérésre hívó és sürgetı szót, mert életünk forog kockán. Életünk 
van veszélyben. Figyeljünk az isteni ige sürgetı hívására, és 180 fokban, tehát megfordulva 



 

amilyen gyorsan csak lehet, térjünk vissza Isten oltalmába, a mennyei oázis biztonságot 
nyújtó helyére, a földi világban az Úr templomába, a szentek közösségébe.  
A megtérésre hívó szó ma is aktuális. Jézus mennybemenetelének ünnepe után és a pünkösdi 
ünnep elıtt gondolkozzunk el azon, hogy Isten ígéretei mind-mind valóra váltak. Jézus 
felment a mennybe, a Vigasztaló és Pártfogó Lelket ígérte és a Szentlélek keresztsége által ott 
Jeruzsálemben megszületett az egyház. Az a hely, ahol Isten és Krisztus kiábrázolódik és 
jelen van a világban Szentlelke által. Tehát ez egy jó hely, mert itt van velünk Isten az Igéje és 
a sákramentumok által, melyek elvégzik az emberi szívben az ı munkájukat a Szentlélek által.  
Legyen felhívó szó és Jézusra mutató szó számunkra Keresztelı János szava. Térjünk az 
Úrhoz, nézzünk az Úrra, gyönyörködjünk az általa szerzett szabadításban. Jézus örömet és 
igazságot hozott számunkra a földre és utat nyitott a mennybe. Nem kényszeríti ránk az ı 
akaratát, de ha nem döntünk mellette, sokat veszíthetünk. Ha a földi iga nehéz, a mammon 
szekerét nehéz húzni, a bálványok súlya könnyeket fakaszt, vegyük magunkra a jézus igát, 
mely könnyő és gyönyörőséges. És tudjátok miért Testvéreim?! Miért mondta ezt Jézus! A 
legtöbben bizonyára tudják és ismerik az igát. Az igába két állatot fogtak be mindig. Tehát az 
iga, amit magunkra veszünk az kétszemélyes. És az élet szekerét már nem egyedül kell húzni, 
hanem a másik helyen Jézus áll és húzza velünk azt az igát, melynek szántása mély, egészen 
Istenben gyökerezik és eredménye gyönyörőséges, mert az Isten országát kínálja nekünk. 
Gondoljunk abba is bele, hogy ha az életünk igájába bálványokat sorakoztatunk, élettelen, 
tehetetlen, összetörésre ítélt bálványokat Isten által, akkor egyedül kell húzni az igát, mert az 
élettelen bálvány nem tud segíteni. Mennyivel könnyebb Jézus igájával élni Testvéreim! 
Befejezésként hallgassátok meg, mit mond Jézus, miután a megtérésre hívó prófétai szó 
elhallgat: 
„Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten 

evangéliumát: „Betelt az idı, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek 

az evangéliumnak.”  

Tegyük ezt Testvéreim! Mert Jézus szava sürgetı, hívó szó. A jelen mellett itt van már Isten 
országa, nem kilátástalan messzi távolban van, hanem rögtön bekövetkezik. Higgyünk az 
evangéliumnak! Minden szava igazság és élet. Ámen. 
 
Imádkozzunk!  
Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által! 
Hálát mondunk neked mindenkoron, hogy van szavad hozzánk. Igéd örök érvénye és ereje 
életünkben hatalmas erıvel gyógyít, vígasztal, életet és reményt ad. Add, hogy megértsük 
Igéd üzenetét és szívünkig érjen az. Te gyengéden nyúlsz utánunk, gyógyszer nélkül 
gyógyítod lelkünk bajait, félelmeinket erıs karoddal őzöd tova. Hálát adunk neked, hogy 
gondod volt arra, hogy Jézus Krisztus Megváltónkká lehessen. Szent Fiad parancsa által a 
missziós mandátum a világ végezetéig érvényes. És akinek halló füle van, annak megmozdul 
szíve, mélyül hite és hálaadásra nyílik ajka a Te háromszor szent neved hallatára. Hálát adunk 
neked Atyánk a csendes percekét, melyben van hozzánk szavad. Hálát adunk a hit 
ajándékáért. Készítsd lelkünket igéd által, hogy Pünkösd ünnepén, a Te áldott hajlékodban 
együtt ünnepeljünk. 
Könyörgünk légy az elesettekkel, óvd az árvát, vígasztalt az özvegy szívét. Adj reményt és 
erıt a betegnek a gyógyulásra. Mutasd meg arcodat a könyörületességben a szenvedı 
világnak, hogy dicsérni tudjon örökkön-örökké és áldja a Te háromszor szent nevedet, amint 
vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök igaz Isten. Mindörökké. Ámen! 
 
Áldás 
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus 
Krisztust. Ámen. (Efézus 6:24) 


