Böjti gondolat a "másik országról"
2008. októberében írtam ezt a néhány
gondolatot - most csak a számokat
aktualizáltam. Szerintem mindez ma
is aktuális.
.....mindenhol, ahol ember él, ott van
egy "másik" ország és egy "másik"
valóság is. Olyan ország, amelyet
senki nem lát teljesen, amely titkos
bűnök, elrejtett pénztárcák, és fülledt
vagy fagyos otthonok mélyén él.
Kegyetlen valóság ez az ország, kegyetlenebb, mint amit napról - napra a szemünkkel látunk.
Kevesen látják ezt a "másik világot", csak egy pici részlete tárul fel mindenki
előtt, talán csak a saját "másik világunk", talán családunk "másik élete". S vannak emberek, akik a hivatásukból fakadóan többet látnak a körülöttük lévő
"másik világból".
El lehet kergetni magunktól ezt a képet, s aki ezt teszi azt őszintén megértem.
Megértem, mert a másik Budapest, másik munkahely vagy családi ház ijesztő
hely. Tömve van hazugsággal, sebekkel, hűtlenséggel, erőszakkal s mindezzel
szembesülni emberi lelket romboló döbbenet.
Igen, el lehet kergetni ezt a gondolatot, mert a saját "másik" országunk terheit
hordozni se könnyű feladat. Újra és újra visszarángatni a félrelibbenő függönyöket, eltitkolni azt, ami évtizedeken át fáj, testet és lelket pusztító munka.
... s közben mosolyogni, mosolyogni, mosolyogni....s este sírni, sírni és sírni…
Tudom miről beszélek. Nem vagyok elkeseredett vagy depressziós.
SŐT! Örülök a családomnak, a hivatásomnak és az életemnek.
Persze néha lesújt ez a "másik" ország, de a levertség helyett egy dolog érdekel:
Hogyan lehet teret nyitni az Istennek, hogy sötét függönyök mögé elrejtett - de a
mindennapjainkat rettenetes komolysággal pusztító - "másik" világunk eltaka-

rodjon?
Nem véletlenül fogalmaztam így: "teret nyitni az Istennek." Már nem én akarom
megoldani ezeket a dolgokat, annál sokkal többször éreztem tehetetlenségem a
"másik" országok szomorúságaival szemben.
Emberek számára megoldhatatlan feladatok ezek. Évtizedes emberi játszmák,
fájdalmak , arcunkra égett álarcok, teljesen belénk ivódott rossz beidegződések,
amelyek újra és újra rossz megoldások felé kergetnek minket. Itt nem használ az
emberi szó, Jézus szava kell: "Akarom, tisztulj meg! Akarom, gyógyulj meg!
Akarom, dobd el az álarcod! Akarom, hogy olyan közösség vegyen körül, ahol a
",másik" országod legsötétebb dolgait is elmondhatod, s ahol imádkoznak érted!"
".. egymást terhét hordozzátok...."
S közben lelkészként azt kérdezem: Miért mindez - vagy ha már így van - miért
csak a véletlenül fellebbent függönyök mögötti árnyakat látom?
Miért olyan ritka az őszinte függönyletépés az Isten előtt?
Nem tudom ki olvassa most ezeket a sorokat, de egy dologban legyen biztos:
Jézus Krisztus nem csak az általunk megmutatni kívánt országnak az Ura, hanem
annak is, amit még önmagunk előtt is szégyellünk. Annak a "másiknak".
Élő Úrként be akar törni oda is, ki akar takarítani onnét minden rosszat, hogy az
életünk ne Janus arcú élet legyen, hanem egyenes, mindenkire egyformán néző,
mindenkit egyformán gazdagító.
Amikor mindezt írom, nincs előttem senki, csak 42 év emberi tapasztalat és 15
év lelkészi szolgálat rengeteg áldott beszélgetése.
Magadra ismertél mégis?
Talán azért, mert ismerlek, s ismerem magamat is.
Talán azért, mert azt hiszed, hogy csak te szenvedsz ennyire, s közben az is kínlódik, aki melletted szintén boldognak hazudja magát.
Nem lenne jobb álarc nélkül egymást támogatni?
Dehogynem!
... csak ki kezdi el...?
Az Úr adjon gyógyulást mindazoknak, akik magukra ismertek, s Ő adjon végtelen hálát azok szívébe, akik nem is értik miről beszélek!!!!! :-)
Deák László
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A hónap igéje - 2015. március
"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? " Róm 8,31b
Karácsony estéjén arra emlékeztünk, hogy megszületett Jézus Krisztus,
más bibliai elnevezés szerint Immánuel, azaz az a személy, akiben
VELÜNK AZ ISTEN.
Vagyis Mennyei Atyánk azért küldte el Fiát hozzánk, hogy végérvényesen
megtaláljuk benne szabadításunk, reményünk és békességünk. A karácsonyi gyermek felnövekedve ezt a küldetést teljesíti értünk.
A böjti időszak sokakban azt a kérdést veti fel, hogy vajon mi értelme van
legfőképpen annak, hogy tartózkodjunk bizonyos ételektől. Ha csak erre
tesszük a hangsúlyt, akkor valójában azt kell mondani, hogy semmi értelme sincs. Azonban akkor tapasztalhatjuk meg valódi jelentőségét ennek
az időszaknak, ha a hangsúlyt a belső elmélyülésre, Istenhez fordulásra
helyezzük. Hiszen most, böjt időszakában, Jézusnak a kereszthalálig vitt
útjára emlékezünk, melyet értünk vállalt. Az ebben való elmélyedésben
csupán segítséget jelenthet egy szigorúan vett böjt, ha valaki vállalja ezt
szabad döntése szerint. Azonban mégsem mi vagyunk azok, akik bármiféle megoldást kitermelhetünk magunkból, hanem éppen az segít, hogy Istentől várjuk a segítséget.
Ő elszenvedte a világ támadásait, emberek gyűlöletét, önzését és rosszindulatát, hordozta bűneinket azért, hogy mi is elmondhassuk Pál apostollal
együtt: "ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? " Ha Ő értünk cselekedett és
cselekszik szüntelenül, semmiféle emberi erő, önzés, gyűlölet és rossz
szándék, saját bűneink sem képesek Isten jó akaratát semmissé tenni.
Ebben találhatjuk meg szabadulásunk, reményünk és békességünk ebben a
böjti időszakban is.
Kocsik Mónika
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GYEREKSZÁJ
-Anya, Isten teremtette az embereket?
-Igen, Boróka.
-..és az állatokat is?
-Igen.
-….a szúnyogokat is?
-Bizony!
-hát, az nagy butaság volt!
(Győri Boróka Virág)
Ádámot esti fektetéshez készítjük…
-Jó éjszakát Ádám bátyám!
-Szia anya-banya!
(Mihalkovics Ádám)
Levente meglát Noémi tároló dobozán egy Barbie babát. Nézi, majd így
szól:
-Ez Boróka kedvenc színésze!
(Rab Ferenc Levente)
Éjjel takargatom Lilit, aki mindig kitakarózik es ráfekszik a takaró hideg
felére, mert az a kedvence. Egyszer csak így szól félálomban:
-Anya hagyjál beken, azt sem tudom hol áll a fejem!
(Halmai Liliána)
Boróka versenyre hívja ki Gergőt, ki ér hamarabb a kapuhoz. Persze
Boróka némi előnnyel indul.. célba is ér és felkiált:
-én vagyok a nyertes!
Gergő lélekszakadva fut utána és szuszogva hozzáteszi..
-..én pedig a győztes....
(Győri Gergő Jonatán)
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Bibliai sütemény – rejtvény
Érdekes receptrejtvény, amihez a Bibliából kell kikeresgélni a
sütihez a hozzávalókat. Gondoltam így húsvét előtt jó ráhangolódás lesz az ünnepre.
Hozzávalók:
1,5 csésze 5Móz 32, 14
6 darab Jób könyve 39,17
2 csésze Bírák könyve 14, 18
4,5 csésze Királyok I. Könyve 4,22
3/4 csésze Pál levele a Korinthusbeliekhez I. 3, 2
2 csésze Náhum próféta könyve 3, 12
1 csésze 4Móz könyve 17,8
1 csipet 3Móz könyve 2, 13
3-4 tk. Jeremiás könyve 6, 20
3 tk. sütőpor

A csésze alatt 250 ml-es értendő. A sütési idő kb. 50-60 perc.
A készítésben eligazít a következő szöveghely: Filippi levél 4,6.
A kínálásra és fogyasztásra vonatkozóan az alábbiakat tartsd
szem előtt: Lukács evangéliuma 14, 12-14 valamint Róma levél
14,17.
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KÖNNYŰZENÉS ISTENTISZTELET
“Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek
szívét az atyákhoz” (Mal 4,6)
2015. március 29-én virágvasárnapi istentisztelet az
Új Teremtés Együttes szolgálatával.

Rendhagyó liturgiájú könnyűzenés istentiszteleteinken átélhetjük, hogy
Isten mindannyiunkat szeretne megszólítani, és ahogy egy jó családban,
úgy a gyülekezetben is helye van időseknek és fiataloknak egyaránt. A
kortárs énekek mellett több száz éves dallamok is felcsendülnek új köntösben, de örök értékeiket megőrizve és közelebb hozva a fiatalabbak
számára is. Isten Lelkét kérjük, hogy teremtse meg közöttünk az egyetértést, hidalja át a generációk közötti szakadékokat is, és indítson bennünket Isten közös dicsőítésére énekben, imádságban!

Mindenkit hívunk és várunk nagy szeretettel!
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,,Alapítványi hírek"
,,Kedves Testvérek! Ezúton igyekezünk naprakész információkkal ellátni a testvéreket a gyülekezeti alapítvány tevékenységéről. A tavalyi évben változás volt a kuratóriumban, az eddigi
elnök, Bálint Gergely Illés helyett - akinek köszönjük szépen a
hűséges szolgálatát - ezt a tisztséget Urbin Judit látja el a továbbiakban. Az elmúlt időszakban az alapítvány támogatta a ,,kis
Sztehlo" hittant választó tanulói hittankönyveinek megvásárlását és idén januárban rezsitámogatást nyújtott a gyülekezetből 3
rászoruló családnak. Ezen túl a Bárka szoba bővítésének a finanszírozásából is részt vállal az alapítvány.
Köszönjük az eddigi adományokat, az alapítvány 1%-ot is fogadhat, az adószáma: 18270208-1-43 (az 1%-os nyomtatványon csak ezt kell feltüntetni).
Testvéri köszöntéssel: Urbin Judit, Kokh Noémi és Kákay István (kurátorok)"
Rab Ferenc Levente

INDULUNK—ÉRKEZÜNK
Kazuális események - 2015. február
„Tudom, hogy Megváltóm él és utoljára porom felett megáll!”
UTOLSÓ FÖLDI ÚTJÁRA KÍSÉRTÜK:
BOZZAY GÉZA (69)
SZŰCS JÓZSEF JÁNOS (70)
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Nyitott Énekeskönyv
Luther Márton énekei - 3.

Mélységes mélyből kiáltunk…
Az Evangélikus Énekeskönyv 402. éneke

Ez az ének a 130. zsoltár parafrázisa, mely 1524-ben jelent meg Wittenbergben.
Luther levélben kéri kortársait, hogy írjanak gyülekezeti énekeket istentiszteleti
használatra, és mintaként a „Mélységes mélyből kiáltok” - „Aus tiefer Not
schreie ich zu dir”- kezdetű éneket közli. Sorra alakulnak az evangélikus gyülekezetek, de gondot okoz, hogy nincsenek könnyen énekelhető énekek, mert a reformáció előtt a gyülekezet néma hallgatója volt a latin nyelvű misének. A nehéz
gregorián dallamokat a szerzetesek énekelték, ez a képzetlenek számára elérhetetlen volt. Luther tudatosan törekszik arra, hogy az egyszerű emberekhez is
közel vigye az evangélium üzenetét, ezért az evangélikus istentiszteleteken az
anyanyelvű igehirdetés mellett fontos szerepet kapott a népének, a KORÁL. Luther a régi gregorián énekekből és az ószövetségi zsoltárokból merít, amikor
megírja énekeit. Énekünk a 130 zsoltár gondolatmenetét követi, de már az Újszövetség felől érzelmezve: „Bízzál hű népe Istennek / Ti szülötti Szentlelkének /
Csak várjátok az Urat!”
Eredetileg az „Eljött hozzánk az üdvösség” dallamára énekelték, de Luther saját
dallamot írt hozzá, mely jobban kifejezi a szöveg üzenetét azáltal, hogy a kezdő
énekhangról egy mélyebb hangra lépteti a dallamot: Mély- -sé- -ges mélyből…
A magyarországi protestáns énekeskönyvekben 1566-tól (Váradi ékv.) folyamatosan megtalálható ez az ének. Gálszécsi István, Huszár Gál, Bornemisza Péter
és mások voltak a lutheri énekek fordítói és kiadói. Mai énekeskönyvünk egészen a reformáció koráig visszavezethető énekkincset tartalmaz. Becsüljük meg
és használjuk reformátori örökségünket!
Győri Gábor
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TRILOGIA – BÖJTI SOROZAT
Három a háromban = Három kép, három helyszínen.
2015. tavaszán Munkácsy Mihály monumentális képeinek segítségével szeretnénk átélni megváltásunk történetét. Ez persze
kényelmetlenséggel jár, mert a sorozat három részét, három különböző helyszínen tartjuk meg. Jeruzsálem népe ott tolongott
Pilátus udvarán és a Golgotára is sokan kimentek. A pesti gyülekezetek népe meddig kíséri el Megváltóját? Biztassuk egymást, menjünk együtt, senki se hiányozzon, mert mindnyájunkat tárt karokkal vár a keresztre feszített Krisztus!

Krisztus Pilátus előtt - Március 12-én 18 órakor, Kispesten
Igehirdető: Győri Gábor
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Ecce homo – Március 19-én 18 órakor, Pesterzsébeten
Igehirdető: Deák László

Golgota – Március 26-án 18 órakor, Pestszentlőrincen
Igehirdető: Győri János Sámuel
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2015

01. va

Böjt 2. vasárnapja
Pi: 8 óra – istentisztelet + úrv.
Plő: 10 óra – istentisztelet + úrv.
NAPSUGÁR GYEREKEK – gyermek.it.
02. hé 18 óra – TereTori
21 óra – Telefonos imakör
04. sze 15 óra – Pi: Bibliaóra
18 óra - Énekkar
05. csü 15 óra – Plő: Bibliaóra
06. pé 9 óra - Baba-Mama Klub
17óra – Eszterág-Ifjúsági
07. szo 10 óra – Konfirmációi óra
08. va
09. hé
10. ke
11. sze
12. csü
13. pé
14. szo

Böjt 3. vasárnapja
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra – istentisztelet + úrv.
18 óra- TereTori
21 óra – Telefonos imakör
17 óra – Bibliaiskola
15 óra – Pi: Bibliaóra
18 óra - Énekkar
15 óra – Plő: Bibliaóra
18 óra – BÖJTI EST—KISPEST
9 óra – Baba-Mama Klub
17óra – Eszterág-Ifjúsági
10 óra – Konfirmációi óra

15. va

Böjt 4. vasárnapja
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra – istentisztelet + úrv.
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE
16. hé 18 óra - TereTori
21 óra – Telefonos imakör
18. sze 15 óra – Pi: Bibliaóra
18 óra - Énekkar
19. csü 15 óra – Plő: Bibliaóra
18 óra - BÖJTI EST
PESTERZSÉBET
20. pé 9 óra – Baba-Mama Klub
17óra – Eszterág-Ifjúsági
21. szo 10óra - Konfirmációi óra
16 óra - Társasjáték klub
22. va

23. hé
25. sze
26. csü

MÁRCIUS HÓNAP IGÉJE

27. pé

„Ha Isten velünk, ki lehet
ellenünk?” /Rm 8, 31b/

28. szo

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

12. va

pestszentlorinc.lutheran.hu

26. va

Böjt 5. vasárnapja
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra – istentisztelet - úrvacsora
16 óra - REMÉNYSÉG it. - Kispest
18 óra- TereTori
21 óra – Telefonos imakör
15 óra – Pi: Bibliaóra
18 óra - Énekkar
15 óra – Plő: Bibliaóra
18 óra - BÖJTI EST
PESTSZENTLŐRINC
9 óra Baba-Mama Klub
17óra – Eszterág-Ifjúsági
KONFIRMANDUS TÁBOR
Piliscsaba

ÁPRILISI ELŐZETES
Születésnaposok köszöntése
Gyermek istentisztelet
„Éneklő Kövek”Ifjúsági istentisztelet
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