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HA VALAKI KRISZTUSBAN VAN, ÚJ TEREMTÉS AZ 

Igeolvasás: Mt 9,15-17  

Alapige: 2Kor 5,17  Ezért ha valaki Krisztusban van, 

új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 

Kedves Testvérek! Hogyha valakit itt a gyülekezetben 

megkérdeznék arról, hogy mi az új és a régi között a 

különbség, lehet, hogy csak ennyit mondana: „csak rá 

kell nézni az adott dologra, máris látszik,” vagyis „az 

új sokkal jobb." Ha valaki egy új autóban ül, azonnal 

látja, érzi és tudja, hogy az sokkal jobb. Egy új 

ruhának is szebbek a színei, jobb a tartása. Mégis 

gyakran előfordul, hogy nem tudjuk 

megkülönböztetni az újat a régitől. Így járt egyszer 

egy vendég is, amikor betért a közeli vendéglőbe: - 

Uram, - szólt a vendég a pincérnek - maga azt mondta, 

hogy a vendéglő új vezetés alá került. Pedig én még 

mindig a régi főnököt látom ott. - Igen, uram, de a főnök nemrég megnősült. 

 Jézus Krisztust egyszer felelősségre vonták a farizeusok, amikor a tanítványain azt látták, hogy nem 

böjtölnek hetente kétszer, ahogy mások tették. Jézus azonban védelmébe vette őket azzal, hogy számukra ez 

most az öröm időszaka. És ahogy a násznép örül és vigadozik, amíg a vőlegény velük van, úgy a tanítványoktól 

sem várható el, hogy böjtöljenek, amíg Jézus velük van. Mert Jézussal lényegében egy teljesen új korszak vette 

kezdetét. Ezt a tanítványok egyre jobban kezdték látni, de a kor vallásos elitje, a farizeusok ezt nem látták, és 

nem is akarták meglátni. 

     
Jún 27-én hangverseny által emlékeztünk Karasszon Dezsőné Nagy Mártára, gyülekezetünk első kántorára. 

     
 Június 25-29 között nyári gyermekhetet tartottunk gyülekezetünkben Csillagásztábor címmel. (Fotók: AÁ, PK és BJ) 

 Jézus egy egyszerű hasonlattal világítja meg ezt a lényeges változást: szüretre készülve a borászok új 

bőr borostömlőket készítettek. A régi tömlők arra még jók voltak, hogy a régi, megállapodott bort bennük 

tartsák, de az újbor még sokáig forrhat, és ezt csak az új tömlők képesek elviselni. Jézussal teljesen új dolog 

vette kezdetét. Ehhez pedig mindennek meg kell újulnia. Toldozgatással nem lehet boldogulni. Ócska 

vászonból nem lehet új ruhát varrni. Pál apostol is erre hívja fel a korinthusi gyülekezet figyelmét: „Ezért, ha 

valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” 

Nem véletlenül beszél Jézus az új tömlőről,  Pál apostol pedig az új teremtésről. Mert bizony hajlamo-

sak vagyunk arra, hogy elhárítsunk magunktól mindent, ami akárcsak egy kicsit is eltér a megszokottól, ami 

új. Mert annyira jó nekünk a régi!  



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  
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A farizeusok görcsösen kapaszkodtak a mózesi hagyományokba, pedig Isten új teremtést hozott el 

számukra is: Krisztust, Aki a Megváltó, Aki a Szabadító lehet számukra is. De vakok maradtak Isten új 

teremtését meglátni. Gyászos böjtöt követeltek meg a tanítványoktól, mert nem látták meg azt,  hogy ők a 

vőlegényt veszik körül örömmel és hálaadással. A tanítványoknak oka volt az örömre, és Jézus mellett nekünk 

is okunk van az örömre, hiszen a Vőlegény az, aki Menyasszonya, az Ő népe számára menyegzőt készít. Ő 

az, Aki lehetővé teszi az Övéi számára, hogy e menyegzőn részt vegyenek azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy 

Isten gyermekeivé, a menny örököseivé váljunk.  

A mi Megváltónk az új helyzetünkhöz új 

természetet is ajándékoz nekünk. Új természettel 

ajándékoz meg, mégpedig az Ő saját, isteni 

természetével. Miért? Azért, mert csak így tudunk 

beleilleszkedni az új helyzetünkbe. Csak így 

fogunk tudni helytállni ott, az Isten gyermekeinek 

a családjában. Megszabadít sokféle félelemből és 

felszabadít arra, hogy egészen rábízzuk magunkat 

Arra, Aki úgy szeretett minket, hogy az életét 

áldozta értünk. Kiszabadít sokféle kényszerű 

önzésből és könnyűvé teszi azt, hogy akár 

áldozatok árán is másokért éljünk. Kiszabadít 

abból, hogy mindig csak a test körül forgolódnak 

a gondolataink, s egyszerre felismerjük: az 

embernek lelke is van, s a lelkével ugyanúgy kell foglalkoznia és törődnie, mint a testével. Ettől lesz emberré, 

s az élet meg emberivé. Kiszabadít abból, hogy csak a földre szegezzük a tekintetünket, mintha csak az létezne, 

amit megfoghatunk, szagolhatunk, ízlelhetünk, megehetünk, mint a kisgyerekek, és felszabadít arra, hogy 

sokkal tágasabb horizonton belül mozogjunk. Hiszen nemcsak látható valóságok vannak, hanem láthatatlanok 

is. Az ilyen ember számára Jézus Krisztus lesz a legfőbb tekintély. Jézus Lelke, Jézus lelkülete, Jézus 

természete kezd el munkálkodni és növekedni benne. Így legyen. Ámen.                   Dr. Pótor Áron 

 

Alkalmaink (2018. július):  

1 vasárnap 18.00 Amici Cantates énekegyüttes koncertje a Református Kollégium Dísztermében. 

4. szerda 14.30 Bibliaóra Előkészítő kérdések a kisasztalon: A család mint Isten ajándéka. 

8.  vasárnap 9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

8.  vasárnap 10.00 Istentisztelet párhuzamosan gyermekistentisztelet. 

8.  vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

          - Babamama klub, 

- Film klub,  

- Zenés istentisztelet,  

            - Ifjúsági óra, csütörtöki énekkar   

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
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