
 

Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is  

befogadott titeket Isten dicsőségére. (Róm 15,7) 
 

Gergő fiunk karácsony előtt nem sokkal a szezonális divatnak megfelelő-

en a megfázás jeleit mutatta, ráadásul fekvő pozícióba kerülve gyakran 

erős köhögéssel küzdött, és többször panaszkodott fejfájásra is. Elővigyá-

zatos édesanyja úgy döntött, jobb ha még időben elcsípjük, ha esetleg ko-

molyabb dolog van a háttérben, ezért ellátogattak Etelka doktor néni ren-

delőjébe. Az egyes sorszám birtokában hamar végeztek, amit csak gyorsí-

tott a doktori intelem: „vigye gyorsan haza a gyereket, mert még a végén 

összeszed valami komolyabb kórt is a rendelőben!” 
 

Bizony rosszul is járhat a gyógyulni vágyó, ha nem jó helyen keresi a 

gyógyulást. De vajon hogy van ez lelki nyomorúságainkkal, és a gyógyu-

lás remélt helyeivel, keresztyén közösségeinkkel?  
 

Gyanakvással és távolságtartással méregetjük egymást, félve attól, hogy a 

túlzott közösségvállalás esetleg nem kívánt nehézségeket hozhat, mellék-

hatásokkal járhat? Bizony fennáll ennek lehetősége, mert a befogadás, 

egymás felvállalása, adott esetben éppen mások szégyenének magunkra 

vételét jelenti. Rosszul esik, amikor méltatlanná váló keresztyének miatt 

minket is érnek a bántó, elítélő, gúnyos megjegyzések.  Jogosnak tűnik a 

felháborodásunk, és igyekszünk elhatárolódni a rossz hírbe került testvér-

től. Kellő – biztonságos – távolságból pedig sokszor mi magunk is hajla-

mosak vagyunk a rosszallásunk kifejezésére, mások szennyesének kitere-

getésére. Követhetetlennek, megvalósíthatatlannak tűnik az a közösség-

vállalás, amihez az apostol nem kevesebbet, mint Krisztus példáját hozza 

fel érvként. Mélyen átéljük, hogy „az egyház nem a szentek múzeuma, 

hanem a bűnösök kórháza.” A kórháztól pedig jobb távol lenni, amíg le-

het. 
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De mi van, ha nem lehet? Mi történik akkor, amikor végre felismerjük a 

magunk nyomorúságát, és hogy szükségünk van a gyógyulásra? Ráébre-

dünk, hogy milyen jó lenne, ha valahol oltalmat találhatnánk, védett, biz-

tonságos körülmények között rendezhetnénk újra életünket? Találunk-e 

olyan helyet, ahol mások átvállalják terheink egy részét, és olyan közössé-

get, amely védelmező takaróként takar be minket kiszolgáltatott helyze-

tünkben? 

 

Luther azt írja: „Isten egyetlen élethivatást sem hagyott el annyira, hogy 

néhány kegyes embert ne rendelt volna oda a többieknek szégyentakaróul 

és köpönyegül.” Akkor szolgálhat egy közösség Isten dicsőségére, ha be-

tölti ezt a küldetését. Ha nem a széthúzásával, hanem összetartásával, egy-

más elhordozásával tűnik ki a világban. 

 

Pontosan úgy, ahogyan Krisztus példája mutatja számunkra, aki ártatlanul 

viselte a bűnt és gyalázatot. Ezt a példát követni ugyanakkor valóban le-

hetetlen emberi erőfeszítésekkel. És ebben válhat nyilvánvalóvá, hogy 

Krisztus nem egyszerűen példakép, hanem ma is élő Úr, aki ma is felveszi 

a mi bűnünket és gyalázatunkat is, és ma is erőt ad Szentlelke által ehhez 

a küldetéshez. 

 

Az új évben kísérjen minket Isten kegyelme, hogy közösségünkben erő-

södjön egymás ilyen felvállalása. Egyénenként közvetlen kapcsolatunk 

legyen az Áldott Orvossal, és ennek ereje váljon nyilvánvalóvá egymás-

hoz való viszonyunkban is. Isten dicsőségére! 

 

Győri Gábor Dávid 
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„Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság.” 1Jn 2, 8 
 

Vízkereszt vagy Epifánia (Megjelenés) ünnepének vezérigéje összefoglalja 

mindazt, amit ez az ünnep jelent. A betlehemi csillag fénye elvezette a napkeleti 

bölcseket Jézushoz. A világosság utat mutatott a sötétben.. A  hagyomány szerint 

a három király jelképezi az akkoriban ismert három földrészt: Európát, Ázsiát és 

Afrikát, vagyis az egész világot, az akkori ismeretek szerint. Jézus Krisztust te-

hát nem csak egy kis réteg találhatja, ismerheti meg, hanem az egész világ, min-

den ember, származástól, az adott ország kultúrájától függetlenül.  

 

Sokszor mi, keresztény emberek bizonytalanul állunk meg más kultúrák, más 

vallások, hiedelmek előtt, hagyjuk beszivárogni gondolkodásunkba és egy kicsit 

igazat adunk ennek is, annak is. Valahogy nem merünk hitünkben biztos lábak-

kal megállni, és képviselni azt, amire Jézus elhívott.  

 

Vízkereszt ünnepe azt is üzeni tehát nekünk: Ő minden ember számára Megvál-

tó: Út, Igazság és Élet, senki sem juthat az Atyához, csakis Általa.  

 

Most télen, karácsony után nem csupán a világosban eltöltött órák száma növek-

szik, hanem maga Jézus Krisztus jelentheti a fényt az életünkben, azt a fényt, 

amelyet egyre tudatosabban beengedhetünk életünkbe. A fényt, amely utat mu-

tat, reménységet ad, mely örömünk forrása lehet. Nem is támaszkodhatunk más, 

erősebb Megtartó erőre, mint az Élő Úrra ebben az új évben is. Hiszen Ő mind-

ezidáig kegyelmében megtartott minket. Hála legyen neki ezért! 

 

Kocsik Mónika                                                             
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Nyitott Énekeskönyv    
Luther Márton énekei -1. 
  

Mi Atyánk, ki vagy mennyekben… 

az Evangélikus Énekeskönyv 72. éneke 

 
 
Olvasóink már jól ismerik hírlevelünk „Nyitott Biblia” rovatát, melyben az adott 
hónap igéje felett elmélkedünk. Most „Nyitott Énekeskönyv” címmel indítjuk útjá-
ra új sorozatunkat, melyben – a Reformáció közelgő 500. évfordulójára tekintet-
tel – Luther Márton énekeit szeretnénk megismertetni, megkedveltetni a gyüleke-
zettel. Bevezetésül Ecsedi Zsuzsának az Evangélikus Élet hetilapban 2005-ben 
megjelent > Luther énekszerzői munkássága < című cikkéből idézünk:  

 

„A legújabb szakirodalom negyvenöt olyan éneket tart nyilván, amelynek a 
szövege vagy dallama valamilyen módon Lutherhez köthető. Akkor írta őket, 

amikor kiderült, hogy felhívására igen kevés kortársa reagált, anyanyelvű éne-
kekre viszont égető szükség volt. /…/ Luther énekei mindig személyes hangú-
ak /…/ erőteljesek és eredetiek mondatszerkezetben, szókincsben és rímelés-

ben egyaránt. Mondanivalójukat tömören összefoglalják.  
Majdnem mindegyik istentiszteleti vagy katechetikai célra készült. 

Luther énekköltészete megrázó élménnyel indult. 1523 nyarán két szerzetest 
evangélikus hite miatt megégették. Ennek hatására született egy ballada.  
Luther második éneke is személyes hitvallás, saját megtérésének leírása:  

Jer, örvendjünk, keresztyének… (EÉ 318) 
Mostani énekeskönyvünk huszonnégy Luther-éneket tartalmaz, elmondható 
tehát, hogy jól reprezentálja Luther életművét. Ahol lehetséges, minden feje-

zet élén az ő énekeit találjuk. Vegyük most sorra ezeket az énekeket!” 
 
MI ATYÁNK, KI VAGY MENNYEKBEN – ez az ének az Úrtól tanult imádság pa-
rafrázisa. A versfőkben a Miatyánk eredeti mondatait találjuk, a továbbiakban 
pedig ennek kibontása, magyarázata következik. Ezzel az énekkel Luther azt 
akarta elérni, hogy a Miatyánkot ne gépiesen, hanem megértve és átélve imád-
kozza a gyülekezet. (Luther ilyen énekeit „káté-énekeknek” nevezzük.) Az ének 
jól ismert dallama  a Geistliche Lieder 1539-ben Lipcsében kiadott gyűjteményé-
ből való.  

 
Győri Gábor 
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Nyitott Templomok Napja templomunkban 
 

2014. szeptember 20-án szombaton első alkalommal a mi templomunk is megnyitotta 

kapuit az Ars Sacra – Szakrális művészetek hete és a Kulturális Örökségnapok esemény-

sorozattal egybekötött nyitott templomok napja alkalmából. Ezen a napon a templomok 

történeti és művészettörténeti áttekintésén kívül – a helyi szándékoknak megfelelően – 

zeneművek, koncertek, áhítatok, könyvbemutatók hangzanak el, majd az estét közös 

imádság zárja. 

A XVIII. kerületben egyedül a mi templomunk nyitotta meg kapuit ezen az es-

tén, és ahhoz képest, hogy eddig nem volt ennek hagyománya a gyülekezetünkben, szép 

számmal megjelentek érdeklődők.  

A parkból induló, rövid, a templom építészetét bemutató séta után dr. Korányi 

András lelkész ismertette a gyülekezet nehézségekkel és áldásokkal teli történetét, majd 

Bátaapáti-Üveghutáról átvett, 220 éves harangunk apropóján Magyarország evangélikus 

harangjairól szóló előadásra került sor. Ezt követően Győri Gábor esperes ismertette 

egyedi szárnyas oltárunkat és az orgonáinkat. Először az új, elektromos orgona hangjai 

csendültek fel, amit a karzaton lévő, sípsoros orgona hangzásával vethettek össze a jelen-

levők. Ezalatt már halkabb kongások hallatszottak a karzatról, hiszen, amint hirdettük is, 

bárki kipróbálhatta a harangozók munkáját, főként a gyerekek lelték ebben nagy örömü-

ket. Az alkalom imádsággal és az oltár két oldalán olvasható áldás elhangzásával zárult. 

 

Bajkó Ferenc harangozó 

INDULUNK—ÉRKEZÜNK 
Kazuális események - 2014. december 

 

„Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!” 

KERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLTEK: 

JÁZMIN és LÉNA 

Povázai György és Vajjon Csilla gyermekei 

 

*  *  * 

„Tudom, hogy Megváltóm él és utoljára porom felett megáll!” 

UTOLSÓ FÖLDI ÚTJÁRA KÍSÉRTÜK: 

SOKORAY KÁROLY (83) 

KÁLMÁN KÁLMÁNNÉ / KONCZIK TERÉZIA (79) 
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Január 6-a Vízkereszt ünnepe. Ez a pár feladat segít felidézni mit is ünneplünk ekkor.  

Old meg a feladatokat és a következő gyermek-istentiszteletre (február 1.) hozd magaddal a 

kitöltött feladatlapot! A helyes megfejtők jutalomban részesülnek!   
 

Mikor ünnepeljük a napkeleti bölcsek látogatását? 

A; Újévkor 

B; Karácsonykor 

C; Vízkeresztkor 
 

Kik voltak a napkeleti bölcsek? 

______________            _________________ ________________ 
 

Hogyan találták meg a bölcsek az újszülött Királyt? 

_____________________________________________________________________ 

 

Mit jelképeztek az ajándékaik? 

arany: ___________________________________ 

tömjén: __________________________________ 

mirha: ___________________________________ 

A Napkeleti bölcsekről szóló evangéliumi részletnek mi az alapgondolata? 

A; Jézus a választott népé 

B; Jézus Isten Fia 

C; Jézus a pogányoké is 
 

Mi a legjellemzőbb tulajdonsága Heródes királynak? 

A; Fukarság 

B; Pazarlás 

C; Féltékenység a hatalomért 
 

A bölcsek hárman voltak 

A; a Szentírásból tudjuk 

B; ajándékaikból gondoljuk 

C; a hármas egy szent szám 
 

Kinek a fejében születhettek meg a következő gondolatok? 

A; Ilyen fényes csillag csak nagyon ritkán látszik az égen. Bizonyára nagy király született. 

___________________________________ 

B; Ezek az agyafúrt bölcsek megszimatolták, hogy mi a szándékom. Bizonyára nem jönnek 

vissza. 

__________________________________ 

C; Ebben a kis kunyhóban lakik az újszülött király? Szinte hihetetlen! De hát a csillag itt állt 

meg. Menjünk be, majd kiderül! 

__________________________________ 
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FEBRUÁRI ELŐZETES 

1. Gyermek istentisztelet 

8. Születésnaposok köszöntése 

15. Reménység istentisztelet Lőrincen (16ó) 

04. va Az esztendő első vasárnapja 

 Pi: 8 óra – istentisztelet + úrvacsora 

 Plő: 10 óra – istentisztelet + úrvacsora 

         10 óra Gyermek istentisztelet 

05. hé 18 óra – Tere-Tori 

 21 óra – Telefonos imakör 

06. ke 18 óra – istentisztelet -  

 VÍZKERESZT ÜNNEPE 

 Presbiteri gyűlés 

07. sze Pi: 15 óra – Bibliaóra 

 18 óra - Énekkar 

08. csü Plő: 15 óra – Bibliaóra 

09. pé 16 óra – Teve-Ifi 

10. szo 10 óra – Konfirmáció óra 

LEVÉL - a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség 2015. januári körlevele 
Szerkeszti: Horváth-Csitári Boglárka  és Horváth Máté 

1183 Bp., Kossuth tér 3. TEL.: 290-6408 E-MAIL: pestlorinc@lutheran.hu;  
WEB: http://pestszentlorinc.lutheran.hu; Bankszámlaszám: 117-18000-20328597  

Lelkészek: Győri Gábor (20/824-2410); Dr. Korányi András (20/824-6410);  
Horváth-Csitári Boglárka (20/499-72-12), Kocsik Mónika (06/20 824-5227) 

Iskolalelkészek: Brebovszkyné Pintér Márta (20/824-2791); Győri Gábor Dávid (20/824-3002) 

25. va Vízkereszt ünnepe után utolsó vas. 

 Pi: 8 óra – istentisztelet  

 Plő: 10 óra – istentisztelet  

26. hé 18 óra – Tere-Tori 

 21 óra – Telefonos imakör 

28. sze Pi: 15 óra - Bibliaóra 

 18 óra énekkar 

29. csü Plő: 15 óra – Bibliaóra 

30. pé 9 óra – Baba-Mama Klub 

 16 óra – Teve-Ifi 

31. szo 10 óra – Konfirmáció óra  

11. va Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap 
 Pi: 8 óra – istentisztelet  

 Plő: 10 óra – istentisztelet 
 GYERMEK-ISTENTISZTELET 

 16 óra – Kispest ev. Templom  

 REMÉNYSÉG ISTENTISZTELET 
 Program: Orosházi Éjféli Betlehemes 

12. hé    18 óra Tere-Tori 

 21 óra – Telefonos imakör 

14. sze Pi: 15 óra – Bibliaóra 

 18 óra - énekkar 

15. csü Plő: 15 óra – Bibliaóra 

16. pé 9 óra – Baba-Mama Klub 

 16 óra – Teve-Ifi 

17. szo 10 óra – Konfirmáció óra  

 16 óra – Társasjáték Klub  

Hírlevelünk a honlapon is olvasható.  

Itt a vasárnapi igehirdetéseket is  

meghallgathatják  testvéreink. 

pestszentlorinc.lutheran.hu 

JANUÁR HÓNAP IGÉJE 
Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a 

vetés és az aratás,a hideg és a meleg, a 
nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.  

1 Móz 8,22 

18. va Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap 
 Pi: 8 óra – istentisztelet  

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
 Plő: 10 óra – istentisztelet 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

19. hé 18 óra – ÖKUMENIKUS IMAHÉT-1. 
 21 óra – Telefonos imakör  

20. ke 18 óra – ÖKUMENIKUS IMAHÉT-2. 

21. sze 18 óra – ÖKUMENIKUS IMAHÉT-3. 
22. csü 18 óra – ÖKUMENIKUS IMAHÉT-4. 

23. pé 9 óra – Baba-Mama Klub 

 16 óra – Teve-Ifi 
 18 óra – ÖKUMENIKUS IMAHÉT-5. 
24. szo 10 óra – Konfirmáció óra   

2015 


