
 A MÚLT EMLÉKE…    A JÖVŐ REMÉNYSÉGE… 

 
Dr. Krepuska Géza orvos professzor présháza 1890.      2017. 
 

Kissé lepukkant söröző… üzemen kívüli gyógyszertár…csinos kis családiház és 
még egy tucat eladó ingatlan megtekintése után találtunk rá Pestszentimrén a 
Nemes utca és István utca sarkán álló épületre. Nem ma épült (60-as évek), nem 
luxus felszereltségű (egyszerű kockaház), nem gondozott kertben (valamikor 
szép lehetett)…és még sorolhatnánk az ingatlan paramétereit. Akkor mégis miért 
ezt választottuk?  
JÓ HELYEN VAN! Az imrei „Kastélydombon” – Lőwy kastély egykori ura-
dalmi területén, ahol Dr. Krepuska Géza orvos professzor présháza is állt. Ott, 
ahol most a Kastélydombi Általános Iskola és a nagyon népszerű Sport Kastély 
áll. Jó ez a hely, mert egy főközlekedési úton könnyen megközelíthető, és egy 
játszótér is van a szomszédságában. Több lakópark is épült a közelben, ahol kis-
gyermekes családok találtak otthonra, de nincs a közelben templom, ami lelki 
otthonul szolgálna – hát most lesz…reménykedve kérjük imáinkban és hittel dol-
gozunk érte! Mert JÓ NAGY HELY VAN ITT! A 800 m2 nagyságú telken van 
hely akár még egy épületnek is! Miért ne épülhetne itt egy kápolna? A vasárnapi 
istentiszteleteken kívül baba-mama kör, ifjúsági foglakozások, idősek klubja és 
bibliaórák, találnának helyet itt. Az istentisztelet idején a gyermekfoglalkozást 
akár a játszótéren is meg lehet tartani… 
JÓ SOKAT LEHET DOLGOZNI ÉRTE – Már tesszük is! Szombatonként jó 
hangulatú önkéntes munkával szépül a ház és a kert. Ha minden jól megy, akkor 
októberben beköltözhet a területért felelős lelkész Horváth-Csitári Boglárka és 
családja. Missziói küldetése, hogy JÓ SOKAN TALÁLJANAK LELKI OTT-
HONRA A KASTÉLYDOMBI LUTHER HÁZBAN. Mozduljunk rá együtt, 
hogy a jövő reménysége 2017-re, a Reformáció 500 éves évfordulójára valóra 
váljon! 
 

Győri Gábor 
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A hónap igéje - 2015. szeptember 

,,Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyerme-

kek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,3) 

A jézusi parancs második felét kicsit szabadon úgy is fordíthatnánk, hogy 

legyetek gyerekesek, viselkedjetek gyerekesen. Miért is kellene így visel-

kednünk, hiszen ilyenek vagyunk egyébként is, vagy nem?  

Gyerekesek vagyunk, abban az értelemben, hogy sokat hisztizünk, láza-

dunk. Gyerekesek vagyunk, amikor nem hiszünk Atyánknak addig, amíg 

a saját bőrünkön nem tapasztaljuk meg, hogy minket védett, amikor tiltott 

valamit, meg akart óvni, amikor engedelmességet várt el. Gyerekesek va-

gyunk, amikor mindig mi akarjuk kimondani az utolsó szót, vagy ami-

kor ,,elcsapjuk a testi és lelki hasunkat is" bizonyos élvezetek habzsolásá-

val, mert nem ismerjük a határt. Gyerekesek vagyunk, azonban Jézus nem 

erre a gyermeki viselkedésre gondolt.  

Szerintem az lebegett a szemei előtt, amikor a kisgyermek őszinte min-

denkivel, tisztán és érdek nélkül kíváncsi, rácsodálkozik a világra, annak 

megannyi szépségére és feltétel nélküli bizalommal tekint szüleire. Az, 

amikor a kisgyermek együtt érez a szenvedővel, legyen az a személy jó 

vagy rossz, és az, hogy a gyermek akkor is a szülő kezét keresi elalváskor, 

ha aznap csúnyán össze is vesztek. 

Napjaink nagy problémája, hogy az emberi kapcsolatainkban eltávolo-

dunk egymástól, kiüresednek emberi viszonyaink. Ne távolodjunk el 

Atyánktól, hanem térjünk meg, térjünk vissza hozzá, gyermeki bizalom-

mal!  

Rab Ferenc 
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Nyitott Énekeskönyv    
Luther Márton énekei - 9. 

Mi valljuk, hiszünk Istenben…  

Az Evangélikus Énekeskönyv 247. éneke           

Luthernek ez az éneke 1524-ben jelenik meg először Wittenbergben. Az Aposto-
li Hitvallás tartalmát foglalja össze egy későközépkori credo éneket alapul véve. 
Magyarul először 1536-ban Gálszécsi István énekeskönyvében találhatjuk meg 
és több protestáns énekeskönyv is átveszi. Az 1982-es evangélikus énekes-
könyvbe Túrmezei Erzsébet igényes fordításában került be a Szentháromsági 
énekek sorába. Jó lenne, ha istentiszteleteinken az elkoptatott Apostoli Hitval-
lással felváltva használnánk, de a dallam nehézsége miatt nem a teljes gyüleke-
zet, hanem a kórus szólaltathatja meg.   

Győri Gábor  



4 

Bemutatkozólátogatás 
 
Arto Antturi a  Pitäjänmäki testvérgyülekezet ez 
év elején beiktatott  vezető lelkésze bemutatkozó 
látogatásra érkezett augusztus 7-én. 
 
Elkísérte Martti Pitkänen, aki a tavalyi év folyamán 
járt itt búcsúlátogatáson és hozzájuk csatlakozott 
még Kristina Sandberg főmunkatárs asszony. 
 
Pénteki érkezésüket követően megmutattuk a Pestszentimrei Gyülekezeti házat,  
a Sztehlo Gábor óvoda-iskola-gimnázium épületeit, valamint az esti órákban 
templomunkban bemutattuk gyülekezetünk életét. Közös vacsorával  és hosszú 
beszélgetésekkel zártuk az estét. 
 
Hála és köszönet mindazoknak, akik ehhez az esti vacsorai alkalomhoz bármi-
lyen formában is hozzájárultak. 
 
Arto nem először volt Budapesten, ezért kérésének megfelelően célirányos mú-
zeumi látogatásban részesítettük, melyet követően Szentendre nevezetességeivel 
ismertettük meg. 
 
A vasárnapi nap gyorsan telt; Arto tartalmas igeszolgálatával valamint gödöllői 
ebéddel és kastélylátogatással, melyet követően vendégeinktől a repülőtéren vet-
tünk búcsút. 
 
Úgy tapasztaltuk már az itteni beszélgetések során is, valamint a visszajelzéseik 
is ezt igazolják, hogy a lelkészek közötti harmónia és hullámhossz biztosított, a 
kölcsönös tisztelet és szeretet jegyében telt el az itteni majdnem három nap. 
 
Hálásan köszönték Korányi András és Anikó közös munkáját, azt a gyülekeze-
tünket a munkatársakon keresztül bemutató finn nyelvű kiadványt, melyet még 
receptekkel is színesítettünk.  Gulyáslevest készítettek augusztus 16-i Barátság 
Éttermi alkalmukon, melyen 50 vendégüknek magyar zeneszó mellett szolgálták 
fel a levest így gyűjtve számunkra 311 eurót. 
 
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk ennek a testvérgyülekezeti kapcsolat-
nak továbbéléséért, melyen keresztül  lelkiekben és anyagiakban egyaránt  gya-
rapodhatunk. 
 

Schukkert Katalin 
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Kedves Testvérek! 
 
Egyre többször tapasztaljuk azt, hogy  leginkább idősebb testvéreink, de a fiata-
labbakkal is előfordul, hogy valamilyen hosszabb-rövidebb egészségügyi, lelki  
problémával küzdenek.  
 
A lélek betegségeire lelkészeink készen állnak s bármikor szívesen meglátogat-
ják a Testvéreket. Sokaknak a család segítséget tud nyújtani, de vannak/lesznek 
olyanok, ahol a családnak dolgozni kell és napközben lenne szükség kisebb-
nagyobb támogatásra; s hát vannak azok a gyülekezeti tagok is, akik egyedül 
élnek.  
 
Házi beteggondozói szolgálatot még nem tudunk biztosítani, de arra talán tu-
dunk törekedni, hogy felállítsunk egy adatbázist azon személyekről, akik szükség 
esetén elérhetők lennének. 
 
Szeretnénk kérni a testvéreket, hogy ők vagy hozzátartozóik-szomszédaik köré-
ben van-e olyan személy – legoptimálisabb az lenne ha egészségügyi végzettsé-
gű – aki szívesen áldozna szabadidejéből hogy beteg, támogatásra szoruló test-
véreink  megsegítését vállalná karitatív vagy anyagi ellenszolgáltatás mellett.  
 
Ismerünk eseteket, mint pl. egy törés eredményeként szinte lehetetlen egy étel 
melegítése; zuhanyzásnál lenne szükség támogatásra; napközben egy pár jó szó, 
beszélgetés a lelket is gyógyítaná; avagy pár órára ne legyen egyedül a beteg 
stb. Bizonyára vannak súlyosabb esetek, melyek komplexebb ellátást igényel-
nek. 
 
Minden kezdet nehéz, valahonnan el kell induljunk, hogy a „felebaráti szeretet” 
szót megtölthessük tartalommal. 
 
Várom a Testvérek jelentkezését: schukkert.katalin@gmail.com avagy a  + 36 
30 914 88 35 telefonszámon. 
 

Schukkert Katalin 

mailto:schukkert.katalin@gmail.com
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5 nap Isten áldó erőterében 
 
 

Immár harmadik éve lehettünk részesei egy fantasztikus tábornak, ahol a sok 
játék, nevetés, beszélgetés mellett jutott idő arra is, hogy az ember feltöltekez-
zen, elcsendesedjen, így indulva az új munkaév, tanév kezdetén. Az első este 
egy nagy fesztivál részesei lehettünk, ahol mindenki megcsillogtathatta tehetsé-
gét, énekben, táncban, színjátszásban, vendéglátásban. A reggeli áhítatokat Gá-
bor (bácsi) tartotta, sok énekkel, vetítéssel, pólós akcióval, amivel igencsak szí-
nessé és maradandóvá tette számunkra a reggeleket. Délelőtt a kicsi gyerekek 
kerekítőn, bábos tornán vehettek részt Ildikó (néni) vezetésével, a nagyobbak 
kézműveskedhettek a Szunyoghy család (Györgyi néni, Dóra, Anna) közreműkö-
désével. Mindeközben, a felnőttek sem unatkoztak, Gary Chapman – Az öt sze-
retetnyelv című könyve alapján volt alkalmuk beszélgetni az emberi kapcsolatok 
kihívásairól. Bár három évet kellett várni, de végül idén a jó idő is megérkezett a 
táborba, ami lehetőséget biztosított arra, hogy végre maximálisan kiélvezzük a 
környezet adta lehetőségeket. Sok időt tölthettünk a Balatonban, kenuzással, 
kajakozással, vízibiciklizéssel, nagyokat pancsolt a tábor apraja-nagyja. A tábor 
két újdonsággal lett gazdagabb: minden délután volt lehetőség zumbázni 
(zenés, táncos torna), és idén először az édesapák megküzdöttek a 
„Legsportosabb Apuka” címért. A versenyszámok: kosárlabda, foci, babakocsi 
szlalom, súlyemelés – élő súllyal, zumba. Az édesapák felejthetetlen délutánt 
szereztek nekünk édesanyáknak, és azt gondolom a tábor összes résztvevőjé-
nek, ahogyan derekasan küzdöttek, mindent beleadva. Végül a „Legsportosabb 
Apuka” címet, Nagy Ricsi nyerte el, akinek ezúton is gratulálunk! 
Az estéken a megszokott programok részesei lehettünk, az esti elcsendesedés 
után, következett gyerekeknek az esti mese, felnőtteknek pedig a filmklub és a 
társasjáték klub. 
Azt hiszem mindenkinek 
sikerült kikapcsolódni és a 
sok-sok élmény erőt ad a 
hétköznapokra. Ismét átél-
hettük Isten gondoskodó 
szeretetét, ahogy napról 
napra megtapasztalhattuk 
milyen jó ennek a közösség-
nek, gyülekezetnek tagjának 
lenni.  
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Pár gondolat a 
tábor résztvevői-
től:  
 
„A közös éneklés-
sel "emelkedés" és 
az együvé tartozás 
volt a legerősebb 
élményem. Haza-
fele úton és ma is 
a fülemben csen-
genek a dalok, 
amiket ott tanul-
tam. Fantasztiku-
sak voltak a Gábor bácsi pólós akciói is, ahogy mindig humort is csempészett a 
prédikációkba. A kedvencem, ahogy a szülői megpróbáltatásokat jellemezte egy 
reggeli áhítaton, "2:1 a gyerekek nyűgösködései - idegsejtek rovására, de vala-
hogy csak túléljük". Marcinak nagyon tetszett a "zenekar", reggelente elmondta, 
hogy "megyünk megnézni a zenebonát, ahogy Gábor bácsi gitározik és Dóra he-
gedül". 

 
„Csengének a ha-
ranghúzás és a 
"gombóc ugrálta-
tás" tetszett legin-
kább. Ma is mond-
ta, hogy menjünk 
vissza a gombócok-
hoz. :) Részemről 
Isten ajándékának 
veszem ezt a pár 
napot, és nagyon 
szerencsésnek ér-
zem magunkat, 

hogy ott lehettünk. Igazi koncentrátum volt ez a jóból. Kis gyerekekkel is volt 
lehetőségünk szellemileg, lelkileg és testileg is töltődni, kikapcsolódni. Bízunk 
benne, hogy jövőre is ott lehetünk!”  
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"Felfrissülés volt kiszakadni a hétköznapi környezetből, és a gyönyörű Balaton 
partján tölteni a nyár utolsó napjait, ahol felnőttek-gyerekek is megtalálták a 
maguk közösségét." 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Eddigi kisgyermekes nyaralásaink leg-

jobbja volt ez a tábor. Csordultig vagyunk 

élményekkel, fiatalos csapat, hasonló 

cipőben járó anyukák es apukák. A gyere-

kek kézműveskedhettek, kerekítőn ve-

hettek reszt, reggeli és esti áhítatok, 

csendességek sok-sok énekkel és zené-

vel. Köszönjük, hogy veletek lehettünk. 

Áldás volt családunk számára az együtt 

töltött öt nap." 
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INDULUNK—ÉRKEZÜNK 
Kazuális események - 2015. augusztus 

 

„Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!” 
KERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLTEK: 

 
Nóra Léna 

Rashid Viktor és Allgeier Katalin lánya 
 

Beatrix  
Tamasy Endre és Holub Beatrix lánya 

 
„Nem jó az embernek egyedül!” 

HÁZASSÁGUKRA ISTEN ÁLDÁSÁT KÉRTÉK: 
 

Szabó Viktor és Rádler Alexandra 
 

James Stuart Rollison és Kővári Adrienn 
 

„Tudom, hogy Megváltóm él és utoljára porom felett megáll!” 
UTOLSÓ FÖLDI ÚTJÁRA KÍSÉRTÜK: 

 
Novák Gyuláné, Gömböcz Emma (89) 

Reviczky Jánosné, Bakonyi Kornélia (86) 

Bertha Istvánné, Babos Margit (87) 



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

1183 Bp., Kossuth tér 3. TEL.: 290-6408 E-MAIL: pestlorinc@lutheran.hu;  
WEB: http://elokovekgyulekezet.hu Bankszámlaszám: 117-18000-20328597  
Lelkészek: Győri Gábor (20/824-2410); Dr. Korányi András (20/824-6410);  

Horváth-Csitári Boglárka (20/499-72-12) 
Iskolalelkészek: Brebovszkyné Pintér Márta (20/824-2791); Győri Gábor Dávid (20/824-3002) 

elokovekgyulekezet.hu 

2015 

OKTÓBERI ELŐZETES 

10. szo Országos evangelizáció (Deák tér) 
11. va Születésnaposok köszöntése 
17. szo PEZ – Zarándoklás a Dél-pesti 
 egyházmegyébe 
25. va  Pi: 15ó Kastélydombi Luther-ház 
 szentelése (alternatív lehetőség: 
 okt. 31. 11 óra) 
29-30-31. 18 óra Reformációi sorozat  
 (Ev-Ref-Ref) 

30. va  Szentháromság 13. vasárnap  
 Pi: 8 óra – istentisztelet  
 Plő: 10 óra – istentisztelet  
         16 óra – Sztehlo Intézmény 
 tanévnyitó ünnepély 
31. hé 21 óra – Telefonos imakör  
04. pé 19 óra – katechetikai felkészítő 

06. va Szentháromság 14. vasárnap 
 Pi: 8 óra – istentisztelet + úrv. 
 Plő: 10 óra – istentisztelet + úrv. 
07. hé 21 óra – Telefonos imakör  
 ISKOLAI HITTANÓRÁK  
 KEZDÉSE 
12. szo 9 óra Seregszemle 

20. va Szentháromság 16. vasárnap  
 Pi: 8 óra – istentisztelet 
 Plő: 10 óra – istentisztelet 
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
21. hé  21 óra – Telefonos imakör 
22. ke 15.30 – Öreg Ifi 
23. sze 15 óra – Pi. Bibliaóra 
24. csü 15 óra – Plő. Bibliaóra 
25. pé 17 óra – TEVE ifi + Eszterág 
26. szo 10 óra – Hittan + Konf. előkészítő 

27. va Szentháromság 17. vasárnap 
Pi: 8 óra – istentisztelet  
Plő: 10 óra – istentisztelet 
11 óra - ÉNEKLŐ KÖVEK  
 zenés istentisztelet - utána közös 

 ebéd 
Plő: 17óra – Reménység  

 Istentisztelet 
28. hé 21 óra – Telefonos imakör 
30. sze 15 óra – Pi. – Bibliaóra 
01. csü 15 óra – Plő. – Bibliaóra 

 

SZEPTEMBER HÓNAP IGÉJE 

 

,,Ha meg nem tértek, és olya-

nok nem lesztek, mint a kis-

gyermekek, nem mentek be a 

mennyek országába."  

(Mt 18,3) 

13. va Szentháromság 15. vasárnap  
 Pi: 8 óra – istentisztelet  

Plő: 10 óra istentisztelet   
Tanévnyitó – Áldás istentisztelet 

13. hé 21 óra – Telefonos imakör 
15. sze 15 óra – Pi. Bibliaóra kezdés 
16. csü 15 óra – Plő. Bibliaóra kezdés 
18. pé 17 óra – TEVE ifi + Eszterág 
19. szo 10 óra – Hittan + Konf.  
 Előkészí tő egész nap: E.P.O.T. - 
 Tüskecsarnok 


