Még most is égnek a világító füzérek.
Kinézek a házam ablakán Pestszentlőrinc Erzsébet telepén január huszadikán és a házakon még mindig a világító füzérek hirdetik a decemberi ünnepeket.

Gondolkodóba estem talán elutaztak és elfelejtették kikapcsolni vagy a gyerekek kérik
maradjon minden úgy mint karácsonykor. Rá kellett jönnöm, az utóbbinak van valósága,
a gyerekek akarják.
Mi is volt egy hónappal ezelőtt? Talán úgy hívták „ Ádvent” - a várakozás időszaka ez-,
na de ki és mire várt?
Jó lenne megtudni ezektől a szomszédoktól, akik január végén is ünnepelnek világításukkal, hogy „meddig tart ez az ünneplés”? Bevallom őszintén én is minden év ádventi
időszakában karácsony előtt néhány nappal nem sajnálom a villanyköltséget és beüzemelem a színes kis égőket, amelyek a sötét, zord decembert egy kicsit meleggé teszik. Emlékezetemben az áll, hogy Vízkereszt után valami megváltozik, s talán el kellene fújni a
az égőket, de ezek az emberek tovább dicsekednek földi gazdagságukkal „lám nekem
még mindig égnek az égőim”, figyelj oda az én házamra, az én mikró birodalmamra. A
Jézuskával közben mi történt, ez már nem fontos. A gyerekek a karácsony ünnepét látják
a színes forgatagban, míg a szülők talán a kérkedést testesítik meg.
Nem akarom folytatni, úgy érzem nem mondtam újat.
Nánási József

A vízkereszti idő a karácsonyi eseményt tükrözi vissza: Isten Fia belépett a világba! Elhozta az igazi világosságot a bűn homályában élő emberiségnek. Ezt a világosságot látták
meg a napkelet bölcsei, ezt kövessük mi is! Ha a világító füzérek kialszanak is, nem maradunk sötétben, mert Jézus fénye tovább vezet minket.

JÉZUS MONDJA: ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA,
AKI ENGEM KÖVET NEM JÁRHAT SÖTÉTSÉGBEN!
/Jn 8,12/

Nyitott Énekeskönyv
Luther Márton énekei - 2.

Ez a szent tízparancsolat…
Az Evangélikus Énekeskönyv 433. éneke

Tízparancsolatról szóló énekek kéziratai már a 12.
századból is maradtak ránk. Van olyan feldolgozás,
mely a tanító és a tanítvány párbeszédeként foglalja össze a Tízparancsolatot. Ezekben az énekekben az a középkori felfogás jutott kifejezésre, hogy
aki betartja a parancsolatokat az üdvözül. Amikor
Luther ezt az éneket 1524 első hónapjaiban megírta, szintén tanítani akarta a gyülekezetet. A versfőkben elhangzik a parancsolat, majd
pedig ennek rövid magyarázata, gyakorlati alkalmazása következik. A lutheri értelmezés
alapvetően eltért a középkori egyház felfogásától. A Tízparancsolat nem krisztusi életszabály, hanem a bűnvallás és a bűnbánat eszköze, a krisztusi élet előfeltétele, ezért
minden vers végén ott áll a kyrie – „Szánj meg, Urunk!” A 11. vers szerint a Tízparancsolat „gyónótükör” a gyülekezet számára:
Tíz parancs. Azért nyerted mind, Hogy megismerhesd bűneid,
S jól megtanuld, miképp lehet Az Úrnak kedves életed. Szánj meg, Urunk!
Az utolsó versben a törvény helyes értelmezéseként megszólal a páli teológia sarkalatos
tétele: A törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. (Gal 3,24)
A Krisztus segítsen minket, Ki értünk Közbenjárónk lett!
Mert nélküle bármit teszünk, Halált érdemlünk s elveszünk. Szánj meg, Urunk!
A Tízparancsolat-énekek legkorábbi használatáról pontos adataink vannak, már 1525ből. Luther két ilyen éneket írt, ezeket a böjti istentiszteleteken használták. Az 1533. évi
wittenbergi egyházi rendtartás úgy rendelkezik, hogy az énekesfiúk a tanító prédikáció
előtt fennálló énekként a Dies sind die heiligen zehn Gebot-ot, utána pedig a Mensch,
willst du leben seliglich-et (Ember, szeretnél boldogan élni?...) énekeljék.
Az ének első magyarországi megjelenése Gálszécsi István énekeskönyvében található,
1536-ban.
(Forrás: Ecsedi Zsuzsanna – Luther-énekek a magyar evangélikus énekeskönyvekben – doktori
értekezés 2003.)

Használjuk ezt a drága lutheri örökséget
egyéni és gyülekezeti gyónásunkban, az úrvacsorára készülve!
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Győri Gábor

A hónap igéje - 2015. február
Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az
minden hívőnek üdvösségére. (Róm 1,16)
Minden szava hangsúlyos ennek a mondatnak, mely Pál rómaiakhoz írott levelének „programadó” verse. Minden szóról és azok összefüggéseiről oldalakat lehetne írni. De mit ér ez, ha csupán gondolati síkon marad. Pál szavainak súlyát és
elevenségét éppen az az átélés adja, ami nyilvánvalóvá teszi: nem a levegőbe
beszél, és nem üres lózungokat szól, hanem olyasmit, amire feltette az egész életét, és amivel mindenkit szeretne „megfertőzni”.
Olyan szavak szerepelnek itt egymás után (evangélium, Isten ereje, hit, üdvösség), melyek megelevenedését jó lenne keresztyénként minél intenzívebben átélni. Mégis a legismerősebb ezek közül talán a szégyen érzete. Életünkben számtalanszor megszégyenítünk másokat, és sokszor mi magunk is megszégyenülünk,
szégyenben maradunk. Ha választanunk kellene, persze inkább az előbbit választanánk, mint az utóbbit. S közben sokszor elbizonytalanodunk, és úgy érezzük,
Isten is könnyen szégyenben hagy minket, hiszen ritkán mutatkozik meg hatalma
és ereje.
Nem könnyű elfogadni, hogy Isten országában nem a másokat megszégyenítő,
legyőző, bemószeroló, hanem a másokért a legnagyobb szégyent is felvállaló
kerül ki végül győztesen. Hiszen éppen erről szól az evangélium: Jézus Krisztus
látszólag szégyenben maradt, mégis ezáltal győzött a halál felett és szerzett új
életet. Azt sem könnyű elfogadni, hogy Isten mindent megmozdítani képes hatalma és ereje ugyanakkor nem söpör el és nem kényszerít senkit, hanem a hit szabadon meghozott válaszára vár. Így szeretné ajándékul nyújtani az üdvösséget.
Uram, bocsásd meg, hogy olyan könnyen, olyan sokszor fordítva teszem: amikor
gyengének látom a helyzetem, kisebbségben érzem magam, szégyellek előhozakodni Veled. Bezzeg amikor pozícióba kerülök, erőből próbálom meg közvetíteni örömhíred. Uram, segíts, hogy ne az emberek előtti szégyentől féljek, hanem
attól, hogy közben elveszíthetem a Tőled kapott örömhírt! Tudom, hogy a Benned való reménység nem fog megszégyeníteni!
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Győri Gábor Dávid

MUNKATERV 2015. 1. FÉLÉV
EGYHÁZI ÉV

JANUÁR
VÍZKERESZTI
IDŐ

FEBRUÁR
BÖJTELŐ

MÁRCIUS
BÖJTI IDŐ

GYÜLEKEZETI
ALKALMAK

(6)PRESBITERI
(11)GYERMEK IT.
(18)SZÜLETÉSNAP
(25)Ifjúsági it.
A hónap éneke: 72
Mi Atyánk, ki vagy
mennyekben

(1)GYERMEK IT.
(8)SZÜLETÉSNAP
(13)PRESBITERI
(22)Ifjúsági it.
A hónap éneke:433
Ez a szent tízparancsolat

(1)GYERMEK IT.
(15)SZÜLETÉSNAP
(29)Ifjúsági it.
(27.)Konf.tábor(öt
nap)
A hónap éneke: 402
Mélységes mélyből
kiáltunk

GYÜLEKEZETKÖZI események

KÖZEGYHÁZI
események

(11)REMÉNSÉG
IT.KISPEST
(19-23) IMAHÉT

(17) Gazdasági tájékoztató
Hittudományi Egyetem
(24) Gazdasági tájékoztató
Budavárban

(15) REMÉNYSÉG
IT.PLŐRINC

(3) Egyhm. presbiteri és
Reformáció-500 Fórum
Plőrinc

(12) Böjti est – Kispest
(19) Böjti est – Pesterzsébet
(22) REMÉNYSÉG
IT.KISPEST
(26) Böjti est –
Plőrinc
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(15)Gyül. számadások
beadása egyházmegyéhez

Írd be a megfejtéseket!
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Mit csinálunk mikor Istennel beszélgetünk
2. A mi mennyei Atyánk
3. Ezzel az imával köszönjük meg Istennek azt a sok jót, amit tőle kaptunk
4. Hogy nevezzük a három isteni személyt egy szóval
5. Hány Isten van
6. Mit kell tennünk mindig ha megbántanak minket
7. Hova jutunk halálunk után ha jók vagyunk
8. Hogy nevezzük a gonosz lélek csábítását
Hány kérést tartalmaz a Miatyánk?
Milyen kenyeret ad nekünk az Isten?
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Jézust háromszor kísérti meg a sátán. A képen az egyik kísértést látod.
Színezd ki, majd rajzold mellé a másik két kísértést!
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EGYHÁZI ÉV

ÁPRILIS
HÚSVÉTI IDŐ

GYÜLEKEZETI
ALKALMAK

(2)Nagycsütörtök
(3)Nagypéntek
(5-6)HÚSVÉT
(12)GYERMEK IT.
(19)SZÜLETÉSNAP

GYÜLEKEZETKÖZI események

(26) REMÉNYSÉG
IT.PLŐRINC

KÖZEGYHÁZI
események

(18)Dél Pestmegyei PEZ
(24)Déli.Ker közgyűlés

A hónap éneke: 213
Krisztus feltámadt

MÁJUS
PÜNKÖSDI
IDŐ

(3)GYERMEK IT.
(10) GYÜLEKEZETI
NAP+szül.nap
(14)Mennybemenetel
(23)Konf.Vizsga
(24-25)PÜNKÖSD
(25)Konfirmáció
(31)Ifjúsági it.
A hónap éneke: 303
Krisztus Jézus, mi
Megváltónk

(31) REMÉNYSÉG
IT.KISPEST

(2)Kórustalálkozó –
Cinkota (16)Missziói-nap
Bonyhád

JÚNIUS
SZENTHÁROMSÁGI
IDŐ

(7)GYERMEK IT.
(14)SZÜLETÉSNAP
(28)Ifjúsági it.
A hónap éneke: 232
Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét

Presbiteri hétvége
(PesterzsébetKispest-Lőrinc)
Helyszín: Cegléd
Apartmanpark+fürdő?

(22-26) konf/ifi tábor
Bonyhád
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Bibliaiskolai hívogató
Lélektelen egyház a lelketlen 20. században?
Számos okunk van arra, hogy a 20. századot a lelketlenség korának nevezzük. Mindenekelőtt a globális méretű, irgalmatlan vérengzés miatt a háborúk és kegyetlenkedések során,
amelyekben az áldozatok százmillióit inkább tekintették „hadianyagnak”, mint élő, emberi lényeknek. De a békés korszakok egymásnak feszülő, jellemzően materialista eszméi is mérhetetlen lelki károkat okoztak, legyen szó akár a szocializmusról, akár a kapitalizmusról. Az emberiség lelkiismerete, lelki intelligenciája és vallásos lelkisége olyan
viharos pusztítást élt meg, amely után az alapok újra megerősítése és a károk minimális
felszámolása is jelentős erőfeszítést igényel.
Gyakran lehetünk tanúi annak ebben a viharos évszázadban, hogy a keresztény egyházak
is – a szó eredetéhez egy elírási vétség árán visszatérve – „lélekzet” után kapkodtak, lelkiségükben súlyosan próba alá kerültek és sérültek is. Ugyanakkor Isten ezekben az időkben sem hagyta magára egyházát, és lelki javaival táplálta prédikációban, imádságban,
énekekben, gyülekezetben, Jézus nyomában végzett szolgálatában.
Magyarországi evangélikusságunknak ezekből a lelki forrásaiból, amelyek ma már közvetlen lelki gyökereinket is jelentik, válogatunk gyülekezeti bibliaiskolánk tavaszi félévében olyan szimbólummá vált egyháztörténeti alakok segítségével, mint Túróczy Zoltán, Ordass Lajos és Káldy Zoltán. Mögöttük – mivel mindannyian püspöki szolgálatban
álltak – egyházpolitikai hátteret is látunk, ugyanakkor viszont lelki irányzatokat, erőforrásokat, bibliai-hitéleti értékeket is, amelyekről jóval kevesebbet szoktunk beszélni. Pedig sokszor éppen ebből a háttérből szólal meg az a lélek, amely az egyház életjeleit
küldte szét a lelketlen történelmi korszakban.
Tervezett húsvét előtti alkalmaink: február 10. és március 3. (kedd, 17 órakor) Szeretettel
vár mindenkit a sorozat gazdája és lelkes gyülekezeti csapata!
Dr. Korányi András

INDULUNK—ÉRKEZÜNK
Kazuális események - 2015. január
„Tudom, hogy Megváltóm él és utoljára porom felett megáll!”
UTOLSÓ FÖLDI ÚTJÁRA KÍSÉRTÜK:
Bauer Károlyné Mundi Anna (89)
Jakab Sándorné—Kiss Katalin (63)
Kerecsényi István (78)
Kucsera János (76)
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GYEREKSZÁJ
-Anya, szeretnék Barbie babát kapni.
-Hiszen van neked, Boró!
-De Bibinek sok van!
-...neked is sok van Boróka.
-Tényleg?!
(Győri Boróka Virág)
Lili hozza a mesekönyvet:
- Nagyon fáradt vagyok, ma olvass te, anya!
- De én nem tudok olvasni.
- Mondd el, már úgy is fújod kívülről.
- MEG BELÜLRŐL IS!
(Halmai Liliána)
Éppen egy műszaki feladatot kell megoldanom, és Levente éppen láb alatt van.
Ráadásul, miután túl vagyunk a 36 óra (24 órán belül két éjjel is volt:) hányós
gyomorrontásán, most túlpörög a kisfiú...
Ekkor felsóhajtok:,,Uram, adj nyugalmat, békét, mert most nincs!"
Levente erre így felel: ,,Nem vagyok urad, Levente vagyok!"
(Rab Ferenc Levente)
Katát egyik reggel öltöztetem, kicsit gyorsabb tempóban, mert késésben voltunk.
-Anya, hová megyünk?
-Megyünk a barátnőimhez.
-És mit fogunk ott csinálni?
-Háááát… traccsolni!
-De anya! Én olyat nem tudok csinálni!
(Szunyoghy Kata)
Nagyon vége lett a mesének!
(Győri Gergő Jonatán)
Zorkával autózás közben:
- Apa, mikor érünk oda a szemész doktornénihez?
- Nemsokára, de előbb még vissza kell vinnünk valamit egy boltba.
- Ez az egyetlen reménységünk.
(Horváth Zorka Emma)
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2015

01. va

Hetvened vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet + úrvacsora
Plő: 10 óra – istentisztelet + úrvacso-

ra
NAPSUGÁR GYEREKEK – gyermek.it.
02. hé 18 óra – TereTori
21 óra – Telefonos imakör
04. sze 15 óra – Pi: Bibliaóra
05. csü 15 óra – Plő: Bibliaóra
06. pé 17óra – Eszterág-Ifjúsági
07. szo 10 óra – Konfirmációi óra
08. va

Hatvanad vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE
Plő: 10 óra – istentisztelet
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE
09. hé 18 óra- TereTori
21 óra – Telefonos imakör
10. ke 17 óra – Bibliaiskola
11. sze 15 óra – Pi: Bibliaóra
12. csü 15 óra – Plő: Bibliaóra
18 óra – Presbiteri gyűlés
13. pé
9 óra – Baba-Mama Klub
17óra – Eszterág-Ifjúsági
14. szo 10 óra – Konfirmációi óra

15. va

Ötvened vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra – istentisztelet
Gyülekezeti közgyűlés
16 ó REMÉNYSÉG ISTENTISZTELET
16. hé 18 óra - TereTori
21 óra – Telefonos imakör
18. sze 15 óra – Pi: Bibliaóra
19. csü 15 óra – Plő: Bibliaóra
20. pé 9 óra – Baba-Mama Klub
17óra – Eszterág-Ifjúsági
21. szo-vas. – Konfirmációi kis tábor (Fót)
22. va

23. hé
25. sze
26. csü
27. pé
28. szo

MÁRCIUSI ELŐZETES
1. va

FEBRUÁR HÓNAP IGÉJE

„Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma
az minden hívőnek
üdvösségére.” /Róm 1,16/

Böjt 1. vasárnapja
Pi: 8 óra – istentisztelet – úrvacsora
Plő: 10 óra – istentisztelet - úrvacsora
IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET
18 óra- TereTori
21 óra – Telefonos imakör
15 óra – Pi: Bibliaóra
15 óra – Plő: Bibliaóra
9 óra Baba-Mama Klub
17óra – Eszterág-Ifjúsági
10 óra – Konfirmációi óra

15. va
29. va

NAPSUGÁR GYEREKEK
gyermek.it.
Születésnaposok köszöntése
Ifjúsági istentisztelet

Hírlevelünk a honlapon is olvasható.
Itt a vasárnapi igehirdetéseket is
meghallgathatják testvéreink.

pestszentlorinc.lutheran.hu
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