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a pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet
ad az igazság által.
Róma 8,10
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NYITOTT BIBLIA
„A Szentlélek hívo el engem...”
Baruch Spinoza a XVII. század híres filozófusa egy végtelenül művelt ember volt, akinek filozófiájában újra és újra felmerül az Isten létével való foglalkozás is.
Mégis egy ponton – élete legfontosabb pontján – falnak ütközö . Amikor Lázár feltámasztásnak történetét olvasta, olyan kérdés került elé, amit még nagyon csiszolt elméjével is képtelen
volt megoldani: Miként volt lehetséges Lázár feltámasztása és ehhez kapcsolódóan, miként lehet nekünk részünk a feltámadásban? Ki ez a Jézus, akinek elég ennyit mondania: „Lázár, jöjj
ki?” és a néhány perce még halo , gyolcsokba csavart ember, megjelenik a sír szájánál? Hogy
történhet meg mindez, s miként lehet hinni benne? Végső elkeseredésében így szólt: „Egész bölcsele rendszeremet odaadnám azért, ha hinni tudnám, ami ebben a fejezetben meg van írva.”
Miként lehet hinni benne? Erre a kérdésre pontos válaszunk van immár 2000 esztendeje a
Szen rásban, többek közö abban a szakaszban is, amely Spinozát elgondolkozta a: „Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és
aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” Márta így felelt: „Igen, Uram, én
hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.” (János 11,25–27)
Mit lát a hitetlen ember egy sír melle megállva – még ha olyan művelt is, mint Spinoza?
Egy négy napja a sírba zárt Lázár nevű embert, akinek véget ért az életútja. Halált, elmúlást,
végső búcsút, gyászolók tömegét. Ezt látják mai is rengetegen, amikor sírok melle állnak meg
a temetőkben.
És mit lát a keresztény ember? A feltámado Jézus Krisztust, aki örök üdvösség kezdetét jelen mindazoknak, akik benne bízva hunyták le szemüket. Spinoza 350 évvel ezelő elolvasta
Jézus szavait a Bibliából, de csak az eszével érte e meg, és nem a szívével, lelkével és hitével!
Mi értjük mindezt?
Jézus ma neked is azt mondja, amit Spinozának is üzent az igén át: „Nem mondtam-e neked,
hogy ha hiszel, akkor meglátod az Isten dicsőségét?” Ha... akkor! De csak akkor! Hit nélkül lehetsz bármilyen bölcs, bármilyen híres, erős, gazdag vagy szép, sőt teológiailag nagyon jártas is,
mindez semmit nem ér, ugyan olyan tanácstalan lélekkel fogsz megállni a feltámadás kérdése
elő , mint Spinoza.
S i jön be a képbe Pünkösd ünnepe, hiszen egyedül a Szentlélek képes megvilágosítani a
mi szívünkbe ezeket a dolgokat! „Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus
Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívo el engem az
evangélium által, Ő világosíto meg ajándékaival.” (Luther Márton: Kiskáté)
Isten mindent elkészíte nekünk, megtörtént a megváltás és nekünk is részünk lehet benne.
Kérjük a Szentlelket, hogy nyissa meg szívünk, mutasson Jézusra, hogy Benne bízva, szere eink
és napjaink kezébe letéve tudjuk élni az életünk!

Deák László
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NYITOTT ÉNEKESKÖNYV Luther Márton énekei – 6.
Krisztus Jézus, mi Megváltónk…

Az Evangélikus Énekeskönyv 303. éneke

Ezt az éneket Luther Jan Hus prágai teológiai professzor úrvacsorai énekét is alapul véve írta
meg 1524-ben. A Bibliához és a két szín ala úrvacsorához szilárdan ragaszkodó teológust
1415-ben máglyán megége ék, ezért Luther őt az ének feliratában „szent” jelzővel emlí .
(Das Lied S. Johannes Hus gebessert) A reformáció egyik legfontosabb gyümölcse az úrvacsora helyes gyakorlatának helyreállítása. A katolikus egyházban a középkortól egy szín ala
(csak kenyérrel) kiszolgáltato szentséget a reformált gyülekezetekben újra két szín ala –
Krisztus szerzési igéinek megfelelően – vehe ék magukhoz a hívek.
Az ének szövege egyértelműen tükrözi az apostoli és egyben reformátori álláspontot:
Aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére
ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék
abból a pohárból. (1 Kor 11,27–28)
Az ének magyarul először 1536-ban, Gálszécsi István énekeskönyvében jelenik meg. Dallama sok változáson ment át, énekeskönyvünk a német énekeskönyvi (E.G.1994) dallamot
használja. Jelenlegi szövege Túrmezei Erzsébet gyönyörű fordítása:

1. Krisztus Jézus, mi Megváltónk, Sok halálos
sebből gyógyítónk, Értünk onto drága vért,
Megfizete minden bűnünkért.
2. Hogy erről megemlékezzünk, Testét, vérét adja ő nekünk Kenyér és bor színében,
Hogy mivelünk eggyé így legyen.
3. Ám kit ő így vendégül lát, Vizsgálja meg
mindig jól magát, Mert méltatlan nem mehet: Halált venne és nem életet.

4. De bízzál, ne kételkedj már: ő beteget,
bűnöst hív és vár, Terhe ala roskadót És
bűnbánat könnyét hullatót.
5. Csak higgy bátran, teljes szívvel, És ha
száddal is vallást teszel, E test és vér ád
neked Megújulást, békét, életet.
6. Éle ádon akkor bőven Szeretet és jóság
így terem. Más javára így lehet, Amit az Úr
rajtad végeze .

Győri Gábor
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Mennybemenetel ünnepe

Pünkösd; Szentlélek

Az ünnep mely méltatlanul kevés figyel-

„Mi akar ez lenni?” (ApCsel 2,12)

met kap az egyházi esztendőben. Az ünnep a húsvét utáni negyvenedik napon
köszönt ránk csütörtöki napon. Sok gyülekezetben sajnos, meg sem emlékeznek
róla, pedig mondanivalója semmivel sem
kevesebb, mint más ünnepé.
A tanítványok Jézust feltámadása után
még hallgatha ák és erősödhete hitük, hogy utána ismét búcsút vehessenek tőle. Ez a búcsúzás persze más volt,
mint mikor korábban, a kereszten kelle
végignézni Mesterük szenvedését. Jézus
mennybemenetelekor nem csupán búcsúzo , hanem teljességgel be is teljesí
küldetését ezzel adva át a stafétabotot a
tanítványoknak. Mennybemenetel ünnepe, az öröm ünnepe, amikor beteljesedik
az, amit mindenki vár. „Van Pár ogónk az
Atyánál: az igaz Jézus Krisztus” (1Jn 2,1).
Milyen jó tudni, hogy bár bűneink naponta terhelnek bennünket, de van valaki,
aki mellénk áll, van valaki, aki támogat,
g
van valaki,, aki bármikor megszólítható
és
Uraam légy hozzám közel, hajolj
kérhető: Uram
hozzám és ments meg engem!
Éljünk át ennek a csodának a mindennapokban jelen lévő valóságát nem feledve az örömhírt, Krisztus feltámadt, Krisztus közbenjár, Krisztus életet ad nekünk.
g
Horváth-Csitári Boglárka

Kamaszkorom egyik izgalmas találmánya
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volt a mágikus 3D képek. Élmény volt egyegy ilyen kiadványt lapozgatva minden
lapnál újra átélni a varázslatot, ahogy a zavaros kriksz-krakszok egyszer csak megelevenedtek, és a sík lapon térbeli alakzatok
rajzolódtak ki. Elmagyarázni, hogy „hogyan kell nézni” szinte reménytelen volt.
Rá kelle érezni.
A Szentlélek kiáradása valami ilyesmihez hasonlít. Bizonyos szempontból nem
történik semmi rendkívüli. Nem változnak
meg a külső körülmények, csak egy tucatnyi hétköznapi ember elkezdi máshogy látni a világot. Összeáll és megelevenedik a
kép számukra. Összekapcsolódnak a részletek, és értelmet nyernek az értelmetlennek tűnő dolgok. Ez a Lélek munkája.
Csak hasonlítható bizonyos dolgokhoz, de
végső soron megfoghatatlan és megmagyarázhatatlan. Nem irányítható trükk, varázslat vagy illúzió, nem is részeg kábulat
következménye. „Mi akar ez lenni?” Isten
valóságosan á ormáló, megelevenítő ereje, mely ma is újra és újra működik.
Győri Gábor Dávid

Pünkösd; Egyház

Szentháromság ünnepe

A Szentlélek pünkösdi kiáradását a Szent-

„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten
szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.” (2Kor 13,13)

lélek emberek szívébe, életébe való beáradása köve – erről tudósít minket Lukács az
apostolok cselekedeteiről íro könyvében.
Semmit sem érthetünk meg a gyülekezet, az
egyház lényegéből, ha nem ebből indulunk
ki: Jézus Krisztus jelenvalóvá, elérhetővé tette az Isten országát, a Szentlélek Isten pedig
szíven találja ezzel az örömhírrel az embert.
Nem csupán az emberek legszentebb, legsztább vágyai teljesülnek be ezzel, hanem
annál jóval több: amit csak Isten tud adni
személyes hit által és az új életet ünneplő
közösségekben. Ezt tanítja Luther is: a Szentlélek „a földön élő egész anyaszentegyházat
elhívja, gyűj , megvilágosítja, megszenteli
és Jézus Krisztusnál megtartja”. Ezért nemcsak emberek találnak magukra és egymásra
a Lélek beáradásával, hanem így valósul meg
az Ószövetség ez az egyik leggyakrabban ismételt ígérete is – amelyet ugyanúgy olvashatunk Mózesnél, Jeremiásnál, Ezékielnél:
akkor népem lesztek, én pedig Istenetek
, ; Ez 36,28;
, ; 3Móz 26,12)
, )
leszek! ((Jer 11,4;
dr. Korányi András

„Áldásoddal megyünk…”
Vidáman és reménységgel szoktuk énekelni gyülekeze alkalmak végén ezt az
éneket. És az Ároni áldás melle gyakran a fön , apostoli áldással ér véget
együ létünk. Milyen jó, hogy nem csak
egyszerűen szétszéledünk, hanem igényeljük, és ígéretét kapjuk az Úrnak,
hogy velünk lesz.
Szentháromság ünnepén arra is gondolunk, hogy a nagy ünnepek sora véget
ért, minden lényegest megtudtunk a mi
Istenünkről, – és most következik mindennek a gyakorla megvalósulása. Egy
Istenünk van, de három módon közeledik hozzánk. Ahogy a virágnak van színe, formája, illata, de mégis egy, úgy az
(folytatás a következő oldalon)

ÜNNEPEK LÉPCSŐIN
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Atya-Fiú-Szentlélek, Szentháromság Istenbe vete hitünk is egy valakiről beszél. A
keresztyénség senkivel és semmivel össze
nem téveszthető Istenéről. Aki teremte ,
gondunkat viseli, aki megválto , és aki vezet bennünket. Mint Atya fölö ünk, mint
Fiú értünk, és mint Szentlélek bennünk él.
És mindez egyszerre. Ez csodálatos! Nézzük igénk három részét és bízzunk abban,
hogy Vele mehetünk tovább utunkon.
Jézus Krisztus a kegyelmét ígéri utunkra.
A kegyelem azt jelen , hogy olyan dolgot
kapok, amit nem érdemelnék. Ha reálisan
nézed az életedet, nemcsak a munkába
és a szórakozásba belevesze , de bűnben
elvesze is vagy. Jézus a Szabadító a bűntől, ellenségtől, önmagadtól, bajokból. Ne
próbálj „szabaduló művész” lenni, nem
fog menni ezen a téren. Már van szabadító, már nyitva az ajtó, csak figyelj Jézusra
és higgy benne.
Isten szeretete is körülvehet utadon. A
szeretet nála nem csupán egy érzés, hanem biztonság: tudhatod, hogy van egy
valaki, aki biztos, hogy mindig a javadat
akarja és jóindulatúan tekint rád. Tanácsa
a Bibliában világos, szava és jelenléte megnyugtatja szívedet. Hát nyisd ki Elő e!
Az Úr Lelke által van i és von közösségbe önmagával és más hívőkkel. Nélküle
csak érdekszövetségek vannak az életben.
Olyanok, melyekben te próbálsz másokhoz
csapódni és igazodni, mert kifizetődőnek
tartod, vagy nem mersz véleményt nyilvánítani; – és olyanok, melyekben köréd
gyűlnek nagyon kedves emberek, de ami-
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kor neked van szükséged a társaságukra
és segítségükre, sehol sincsenek. De az
örömhír az, hogy Istenünk az ő Lelke által
o van, és soha nem hagy el. Csak te se
hagyd el őt, a leghűbb Barátot!
Régi hívők lakásában néha még látni
egy mély tartalmú képet: Az idős földműves o áll a mező szélén, ekéje szarvára
támaszkodik, és leve kalappal imádkozik. Igen, áldást kér napi munkájára. Mert
ő még tudja, hogy Isten áldása nélkül
semmire sem jutunk. A természet is erre
tanítja: ha megfelelő időjárás van, sikerül
a munka. De mi, városi emberek, akik sokan egész nap négy fal közö ülünk, állunk, dolgozunk, kevésbé érzékeljük ezt.
Pedig nekünk is a mi Urunk áldására van
szükségünk. Hát erre tanít a Biblia.
Hogyan szoktuk kezdeni vasárnapi alkalmainkat? Úgy, hogy „legyen ez a mi
isten szteletünk az Atya, Fiú, Szentlélek,
Szentháromság egy igaz Isten nevében.”
Széll Bulcsú

KISPESTI GYÜLEKEZETI GYERMEKNAP
Május 9-én játékos feladatokkal, bibliai történe el, kézműves foglalkozással vártuk közösségünk gyermekeit, barátaikat, szüleiket. Több mint hatvanan nézhe ük meg közösen a Szeretetre vágyó süni bábelőadást, és részesültünk a vidám délután áldásaiban.
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BIBLIAI JÁTSZÓTÉR
KI VOLT Ő?
Bar meus
Nikodémus
Pál apostol
Zákeus
Simeon és Anna
Barnabás
1. Sánta volt, Jézus meggyógyíto a
2. Lévita származású tudós Pilátus udvarában
3. Pál apostol egyik legeredményesebb munkatársa
4. Látomást kapo az oroszlánok vermében
5. Alacsony termetű, ezért felmászo egy fára,
hogy Jézust lássa
6. Izrael tanítója volt, éjjel ment Jézushoz
7. Négyen egy ágyon odavi ék Jézushoz és a
tetőn át engedték be
8. Férj és feleség voltak, de mivel hazudtak
Pálnak, mindke en meghaltak
9. Pilátus őt bocsáto a szabadon Jézus helye
10. Néma ördöngös volt, gyakran földhöz vágta
magát, Jézus meggyógyíto a
11. Vámszedő volt, éjszaka ment Jézushoz
12. A pogányok misszionáriusa volt
13. Vak volt, Jézus magához hívta és meggyógyíto a
14. Egy lepedőben mindenféle állatot láto és
egy hangot is hallo , öljed és egyed!
15. Jézus legkedvesebb tanítványa volt, a keblén
pihent
16. Testvérek voltak, a férfit Jézus feltámaszto a
a halálból
17. Nagymamájától és anyukájától hallo Istenről, apja görög volt
18. Jézus bemutatásakor hálát adtak Istennek a
Szabadítóért
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19. Neki mondta Jézus „EFFATA” – nyilatkozzál
meg!
20. Egy lavórt kért, megmosta kezeit és azt
mondta, „ártatlan vagyok!”

KI VOLT Ő?
Ki volt Kain?
Ki volt Izsák
Ki volt Énók?
Ki volt Ézsau és Jákob?
Ki volt Ábrahám?
Ki volt Sára?
1. Próféta a király udvarában
2. A fáraó pohárnoka
3. Izrael királya
4. A hívők atyja
5. A király legjobb szolgája
6. Ábel testvére és gyilkosa
7. Sámuel próféta édesanyja
8. Sámson második felesége
9. Jákob legidősebb fia
10. Ábrahám fia
11. Ádám felesége
12. Ádám testvérének a fia
13.365 éven át Istennel járt
14. Ábrahám testvérének a fia, aki csodálatosan
megmenekült Sodoma pusztulásakor
15. Mózes testvére
16. Dávid fia, aki fellázadt apja ellen
17. Izsák fiai
18. A fáraó leánya, aki megtalálta Mózest a
Nílusban
19. Sálem királya, pap volt
20. Ábrahám felesége

hƩp://www.bibliai-kincsestar.hu/news/sok-jatek-fejtoro

LESZ-E EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETI HÁZ PESTSZENTIMRÉN?

A pestszen

mrei evangélikusok templomépítési szándéka a második világháború mia meghiúsult. Az Ady utcai építési telek és vele a felhalmozo építőanyag odavesze .
A szocialista rendszerben nem épülhe ek templomok, az evangélikusok a református
templomban kaptak lehetőséget isten szteletek tartására. Ebben a kerületrészben
mintegy 200 gyülekeze tagot tartunk nyilván, de ennek csak a z- zenöt százaléka
jár rendszeresen templomba. Ennek oka lehet az is, hogy sokaknak túl korán, reggel
nyolc órakor tarthatjuk az isten szteleteinket. Az isten szteleteken kívül
he rendszerességgel tartunk bibliaórákat Kenderesiék házánál. Az
összetartó kis közösség felügyelője
Szabó József, felesége pedig a kántori szolgálatot végzi hosszú év zedek
óta. Hulej Enikő szolgála idejében, a
látogatások és hűséges lelkigondozás
következményeképpen megelevenede a gyülekezet élete. 2007-ben
kezdtünk el imádkozni saját gyülekeze házért. A következő évben beköszöntö a gazdasági válság, ami hátrálta a a megvalósulást. Hátrább sorolta terveinket a Sztehlo Intézmény felállása is, mely 2011-ben
történt.
Ez év elején újraéledt a reménység. A presbitérium felhatalmazásával elkezdtük
megfelelő ingatlan keresését. Olyan épületre gondoltunk, melyben szolgála lakás és
isten sztele hely alakítható ki és nincs messze a többi felekezet templomától. Több
lehetőség közül egy olyan kétszintes épület maradt a rostán, mely megfelel az említe feltételeknek. Gáncs Péter elnök-püspök segítségét kértük, aki különösen is szívén
viseli a pes egyházmegye missziói gyülekezeteinek ügyét. (Soroksár és Káposztásmegyer melle Pestszen mre is ilyen kiemelt státuszú gyülekezetnek számít.) A Déli Kerület közgyűlése elvi hozzájárulását adta, illetve 10 millió forint összegű támogatást
helyeze kilátásba. A teljes fedezetet országos egyházi építési keretéből és pestszentlőrinci-pestszen mre testvérek adományából szeretnénk előteremteni.
Reméljük, hogy sokan érzik szívügyüknek ennek a lelki hajléknak a létrehozását. Most
lehetőséget kapunk, hogy döntsünk gyülekezetünk jövőjéről. Tegyük meg, amit megtehetünk! Lépjünk be a nyito ajtón, melyet – hitünk szerint – az Úr tárt fel elő ünk!
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK PESTSZENTLŐRINCEN
MÁJUS
23. szo 16 ó KONFIRMÁCIÓI VIZSGA
24. va PÜNKÖSD ÜNNEPE
Pi: 8 ó / Plő: 10 ó isten sztelet + úrvacsora
JUBILÁNS KONFIRMANDUSOK KÖSZÖNTÉSE
25. hé PÜNKÖSD HÉTFŐ
Plő: 10 ó KONFIRMÁCIÓI ISTENTISZTELET
27. sze Pi: 15 ó Bibliaóra
28. csü Plő: 15 ó Bibliaóra
29. pé Plő: Eszterág ifi
31. va SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
Pi: 8 ó / Plő: 10 ó isten sztelet
Plő: 11 ó ÉNEKLŐ KÖVEK isten sztelet
Kispest: 16 ó Reménység Isten sztelet
JÚNIUS
03. sze Pi: 15 ó Bibliaóra
04. csü Plő: 15 ó Bibliaóra
06. szo Pesterzsébet: 9-16 ó Presbiteri találkozó
07. va SZENTHÁROMSÁG 1. VASÁRNAP
Pi: 8 ó / Plő: 10 ó isten sztelet + úrvacsora
„Napsugár Gyerekek” gyermek-isten sztelet
08. hé Plő: 18 ó Tere-Tori
10. sze Pi: 15 ó Bibliaóra
11. csü Plő: 15 ó Bibliaóra
14. va SZENTHÁROMSÁG 2. VASÁRNAP
Pi: 8 ó / Plő: 10 ó isten sztelet
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE
15 hé -19 pé Sztehlo Iskola – Zerge tábor
18. csü Plő: 10-13 ó Sztehlo Gimnázium ére ségi bizonyítványosztás a templomban
21. va SZENTHÁROMSÁG 3. VASÁRNAP
Pi: 8 ó / Plő: 10 ó isten sztelet
22 hé -26 pé Konfirmált fiatalok tábora Bonyhádon
28. va SZENTHÁROMSÁG 4. VASÁRNAP
Pi: 8 ó / Plő: 10 ó isten sztelet
Plő: 11 ó ÉNEKLŐ KÖVEK isten sztelet
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JÚLIUSI ELŐZETES
06 hé -10 pé ZENEI EDZŐTÁBOR – CD FELVÉTEL
26. va – Igét hirdet: Brian Gegel lelkész (USA Minnesota)
AUGUSZTUSI ELŐZETES
09.va – FINN CSOPORT LÁTOGATÁSA – Igét hirdet: Arto An uri
24. hé – 30.va Balatonszárszó – Családos tábor

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK, PROGRAMOK KISPESTEN
Május 16. – szombat – Egyházkerüle Missziói Nap Bonyhádon
Május 23. – szombat délután – Evangelizációs alkalom a templomkertben
Május 24. – vasárnap – pünkösdi isten sztelet
Május 25. – vasárnap – pünkösd hé ői isten sztelet
Május 31. – vasárnap – 16.00 óra – Reménység Isten sztelet Kispesten
Június 7. – vasárnap – gyülekeze látogatás Vanyarcra a testvérgyülekezetünkhöz
Június 14. – vasárnap – tanévzáró isten sztelet
Június 20. – szombat – Gyülekeze Nap a templomkertben
Június 22–26. közö egy i úsági tábor lesz Bonyhádon, a 12–17 éves korosztály részére
Július 6–10. – gyülekeze gyerektábor a templomkertben és a templomban
Július 31. – augusztus 2. – I úsági tábor Bócsán
Wekerle:
Minden vasárnap 8 órától evangélikus isten sztelet a református templomban

Személyes lelkigondozói beszélgetésre továbbra is van lehetőség.
Szeretettel várjuk a testvérek jelentkezését a
hátsó borítón jelzett elérhetőségeinken:
• telefonon,
• e-mailen,
• istentiszteleti alkalmainkon.
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Pestszentlőrinci Élő Kövek Temploma

Kispesti Evangélikus Gyülekezet

1183. Budapest, Kossuth tér 3.
Tel/fax: +36 (1) 290-6408

1196 Budapest, Templom tér 1.
+36 (1) 378-0859

Győri Gábor lelkész/esperes
+36 (20) 824-2410, gabor.gyori@lutheran.hu
Dr. Korányi András b.o. lelkész
+36 (20) 824-6410
Horváth-Csitári Boglárka ehm. b.o. lelkész
+36 (20) 499-7212
h p://pestlorinc.lutheran.hu

Deák László lelkész
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+36 (20) 366-57-90
ldeak@lutheran.hu
kispest@lutheran.hu
http://kispest.lutheran.hu

