Mitől leszünk keresztyének?
A napokban került kezembe Pálhegyi Ferencnek ezzel a címmel írt
kis könyvecskéje. Egyszerű, vagy legalábbis
egyszerűnek tűnő kérdésekre keresi a választ:
mitől lesz valóban keresztyén a házasság, a
pedagógia, a vallásos
ember, vagy mi tehetné
keresztyénné Magyarországot? Rövid, egyszerűen érthető nyelvezettel
megfogalmazott kérdések és válaszok követik egymást a könyvben. Nincsenek
benne világot felforgató állítások, mégis sok gyakori tévhitünkre felhívja a figyelmet, különösen a felvetett kérdésekre adott nemleges válaszaival.
Mitől lesz valaki valóban keresztyén? Nem attól, hogy meg van keresztelve,
vagy rendszeresen jár templomba, de nem is attól, hogy naponta imádkozik és
olvassa a Bibliát, esetleg időnként böjtöl is. Nem attól, hogy rendszeresen támogatja egyházát, esetleg szolgálatot vállal a gyülekezetben. Sőt nem is attól, hogy
nagyszerű transzcendens élményei vannak. A felsoroltak természetesen fontos
velejárói a keresztyén életnek, de önmagukban és együtt is elégtelenek arra,
hogy keresztyénné tegyenek. Ahogyan Pálhegyi példája érzékletesen ábrázolja:
öltöztethetünk egy csimpánzt emberi ruhába, adhatunk emberi eszközöket a kezébe, taníthatunk emberi szavakat neki, ettől nem válik emberré.

Valódi keresztyénné csak Isten kegyelméből válhat az ember, ennek elfogadása
pedig személyes döntést kíván. A valóban keresztyén ember számára Jézus
Krisztus Megváltó és Úr. Előbbi a bűntől és a halál nyomorúságától való szabadulás kulcsát jelenti, utóbbi pedig a teljes élet felett való uralmat. Ahol Jézus
valóban úr, ott valódi átformálásba kezd. Egy apró területet sem hagy érintetlenül, bárhol is kezdi.
Amikor Luther annak idején látszólag csupán néhány helytelen szokás ellen
emelte fel a hangját, valójában a krisztusi középpont elvesztésére tapintott rá, és

így mindent mérlegre tett az akkori keresztyénségben. Isten eszközének bizonyult abban, hogy újra egyedül Krisztusra irányítsa a figyelmet. Mai keresztyénségünkben, evangélikusságunkban vajon mennyi ilyen alapvető problémát találna? Mennyi mindenre kellene rámutatnia, mint célt tévesztett hagyományra, jó
szándékból kiinduló, de nem a krisztusi alapra épített elvekre és szokásokra, melyek ilyen formán inkább akadályozói, mint segítői lehetnek valódi keresztyénségünknek. A reformáció öröksége ma is ébresztő erejű: egyedül Krisztus vált
meg. Egyedül hit által kegyelemből van örök életünk, s minden más ebből kell,
hogy következzen, egyedül a Szentírás mércéjéhez mérten. Ami ezen túl megy,
legyen bármily szép és kegyes is, keresztyénségünket csorbítja.
Győri Gábor Dávid

Egy új tanév kezdetén
A tanévkezdés minden évben izgalmas időszak a gyermekeket nevelő családok
életében. Felkészülni, ráhangolódni a nyári vakáció után ismét a tanulással teli
iskolai napokra nem csak a diákoknak, de a pedagógusok számára is nagyon fontos.
Az idén különösen így volt ez a gyülekezettel szoros kapcsolatban álló Sztehlo
Gábor Evangélikus Iskolában, hiszen az idei tanév immár az ötödik a Magyarországi Evangélikus Egyház oltalma alatt. Az első évek útkeresése, az iskola arculatának kialakítása után, ebben a tanévben vezetőváltásra is sorkerült.
Amikor felkérést kaptam arra, hogy vezetői elképzeléseimet megfogalmazzam
tele voltam kétségekkel, aggodalmakkal. Imáimra az Úrtól a következő igét kaptam az Útmutatón keresztül:
Az én Uram ad nekem erőt. (Hab 3,19a)
A gyülekezetbe járó testvérek már régóta ismerhetnek engem és a családomat is.
Fiaink István és Bence itt konfirmáltak, férjem István presbiterként szolgál. A
kerületben élünk, idekötnek bennünket házasságunk évtizedei, barátaink, testvéreink.
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Ezért különösen nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy az Országos Presbitérium
engem bízott meg az iskola vezetésével. Szeretettel, reménységgel készülök erre
a nagy feladatra az Élő Kövek Gyülekezet tagjaként és pedagógusként egyaránt.
Olyan iskola megteremtésén fogok fáradozni, ahol jól és biztonságban érzi magát
tanuló és pedagógus egyaránt, ahol számítunk a szülők és családok segítő szándékú együttműködésére.
Az eddigi értékek, eredmények megtartásával és újabbak felmutatásával szeretnék hozzájárulni a Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola színvonalas működéséhez.
Köszönöm, hogy ebben sokan segítenek engem. Köszönöm vezetőtársaimnak, az
elkötelezett tantestületnek a munkáját. A Magyarországi Evangélikus Egyház
vezetésének, a Pestszentlőrinci –Pestszentimrei Evangélikus Gyülekezet vezetőinek, lelkészeinek, és minden tagjának, és a kerület Önkormányzatának támogatását is.
Köszönöm a sok imádságot!
Erős vár a mi Istenünk!
Szeretettel: Vicziánné Salla Ildikó
Budapest, 2015. 09.29.
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Nyitott Énekeskönyv
Luther Márton énekei - 10.

Tarts meg, Urunk, szentigédben…
Az Evangélikus Énekeskönyv 255. éneke

Úr Krisztus, láttasd hatalmad, Ki minden urak Ura vagy!
Te védd meg árva népedet, Hogy dicsérhessen tégedet!
Jer, vigasztaló Szentlélek, Adj egyetértést népednek!
Állj mellénk a végső órán, Vígy életre halál után!
Luther ezt az éneket 1541 táján írta, amikor Budavár áldozatul esett a török támadásnak.
Egyértelmű, hogy az ének keletkezéséhez a fenyegető világpolitikai és egyházi helyzet
szolgált indítékul, amikor Luther szerint már csak a gyermekek imádsága segíthet. A
keresztyén Európát kívülről az iszlám invázió, belülről pedig a vallásháború réme fenyegette. Mindkét veszély az Isten igéjétől való elhajlás következménye, ezért Luther a
Szentháromság Istent hívja segítségül.
Huszár Gál énekeskönyvében (1560) jelenik meg először magyar nyelven, és nem véletlen, hogy a 16-17. századi magyar protestáns énekeskönyvekben, sőt még katolikus
gyűjteményekben is megtalálható ez az ének.
Győri Gábor
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A hónap igéje - 2015. október
„Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk”
(Jób 2, 10b)
Hát ez az! Ezért nem kell Istentől semmi, mert váratlanul visszaveszi, amit adott
és rosszat ad helyette… Miféle „Jóisten” az, aki rosszat ad híveinek? – sokan
éreznek, gondolkodnak így. Jób feleségét is rettenetesen dühíti, amit férjével tett
az Isten, ezért szól így: „Még most is kitartóan feddhetetlen vagy? Átkozd meg
Istent, és halj meg!” A hónap igéje Jób válasza.
De joggal kérdezheti bárki: jöhet-e Istentől rossz?
Jézus szerint Isten jó, és jót ad még a gonoszoknak is. (Mt 5) Jakab levelében
pedig azt olvassuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék tőle jön és
nincs benne árnyék.
Hogyan mondhatja Jób: fogadjuk el Isten kezéből a rosszat…?
Isten és az ember kapcsolatát a szülő és gyermek viszonyához hasonlíthatjuk.
A gyermek első traumái közé tartozik, amikor a szülő, akitől eddig csak kényeztetést, jót kapott, akarata ellenére elviszi az orvoshoz, aki tűt szúr a karjába, fájdalmat okoz neki. Anya, elárultál, becsaptál, rosszat tettél velem! – ezt üzeni a
megsértett kisgyermek szűnni nem akaró sírása. (A szenvedő, síró gyermek látványa sokkolóan hat a szülőkre, ezért az orvos néha kénytelen kiküldeni a
„hisztiző” szülőt a rendelőből.)
Bizony nehéz a gyermeknek megmagyarázni, hogy, amit most elviselhetetlenül
rossznak érez pl. a tanulás, edzés, orvosi kezelés stb. egyszer a javára válik. Csak
a naponként megtapasztalt gondoskodó szeretet győzheti meg a gyermeket arról,
hogy olykor szükség van a kemény beavatkozásra is…
A tanítványoknak is nehéz volt elhinni, hogy Jézus kínos halála a legnagyobb
áldást jelenti majd a világ számára… de továbbmegyek: nehéz volt Jézusnak is
ott a kereszten átélni az Atyától való elhagyatottságot, amikor így kiáltott: „Én
Istenem, miért hagytál el?!”
De Jézus tudta, hogy csak ez az út vezet az örök életre.
Ezzel a hittel vallja Pál:
A mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök
dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. (2 Kor 4,1718)
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Áldom szent neved a mézzel folyó földeken, Hol nincs hiányom semmiben,
Áldom nevedet! Áldom szent neved, ha az út a pusztába vezet, A száraz, kietlen
helyen Áldom nevedet!
Áldom szent neved, ha éppen minden rendben megy, Ha napfényes az életem,
Áldom nevedet! Áldom szent neved a szenvedések útján is, Bár könnyek között
áldozom, Áldom nevedet!
Minden áldást dicséretté formál szívem, S ha körülzár a sötétség, Azt mondom
én:
Hogy áldott legyen az Úr neve, Áldom nevedet!
Áldott legyen az Úr neve, Áldott legyen hatalmas neved!
Te adsz és elveszel, te adsz és elveszel, A szívem így felel: Hogy áldom szent
neved! Áldott legyen az Úr neve, Áldott legyen hatalmas neved!
Győri Gábor

Kedves Testvérek!
Hónapok óta folyik a Kastélydombi Luther Háznak a külső-belső rendbetétele, a munkálatok nagyon jól haladnak. Szépül a ház kívül-belül, de végre az az idő is elérkezett, hogy
a lelki építkezés is elkezdődhet, vagy inkább azt mondanám, folytatódhat, hiszen eddig
is sokan fáradoztak a gyülekezet lelki épülésén.
Azzal, hogy egy saját épületet vehet birtokba a gyülekezet, egészen új távlatok nyílnak a
gyülekezetépítés területén. Jelenleg két alkalom van ahol a gyülekezeti tagok Isten igéjét hallgathatják, az egyik a szerdai 15 órakor kezdődő Bibliaóra Kenderesi
Margitkáéknál, a másik a vasárnap reggel 8 órakor kezdődő istentisztelet a Református
Templomban. Novembertől két új alkalom kezdődik az imrei gyülekezetben.
Az egyik a Baba-Mama Klub, amely csütörtökönként reggel 9 órától kezdődik. Szeretettel várom mindazokat a kismamákat, babákat, akik szeretnének kimozdulni, kiszakadni a sokszor monoton napok pörgéséből, és szívesen beszélgetnek a családi élet, szülői
hivatás örömeiről, nehézségeiről, kihívásairól, mindezt a Biblia tükrében.
A másik alkalom a Fiatal Felnőtt Kör, amely minden hónap 3. szombatján lesz, első alkalom november 21. Talán leginkább a Balatonszárszói Családos Táborban tapasztaltuk
meg azt, hogy mennyire hiányzik az életünkből az őszinte, mély beszélgetések, Istenről,
életről, szeretetről, küldetésről… Sokszor csak rohanunk, igyekszünk elvégezni mindig
rendesen, időben mindennapos teendőinket, munkahelyen, otthonainkban és nem jut
egy szusszanásnyi idő sem, hogy egy kicsit megálljunk, kilépve a hétköznapi rohanásból.
Havonta egy szombat! Lehetőség arra, hogy megéljük a testvéri közösséget, egy-egy
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beszélgetésben, imádságban, azzal, hogy megtapasztaljuk együtt lenni jó! Éljünk a találkozás lehetőségével, ne csak nyár végén, táborunkban, hanem minden hónap 3. szombatján is, 17 órától, a Kastélydombi Luther Házban!
Alkalmainkra gondoljunk imádkozó szeretettel, azzal a reménységgel, hogy sok kereső
ember otthonra talál a Kastélydombi Luther Házban.
Az alkalmak kezdetével párhuzamosan, elindul a gyülekezeti adatbázis alapján, a gyülekezeti tagok személyes megszólítása is. Míg a látogatások elkezdődnek kérem a kedves
testvéreket, ha bárki tud olyat, aki szívesen csatlakozna a fent említett alkalmak bármelyikéhez jelezze ezt.
A lelki építkezéshez is Isten áldását kérve: Horváth-Csitári Boglárka

INDULUNK—ÉRKEZÜNK
Kazuális események - 2015. szeptember
„Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!”
KERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLTEK:
ÁDÁM ZOLTÁN - dr Petrovics Zoltán és dr Szabó Zszuzsanna
gyermeke
MIRON PENDO - Kuzma Péter és Chonjo Claudia Elda gyermeke
„Nem jó az embernek egyedül!”
HÁZASSÁGUKRA ISTEN ÁLDÁSÁT KÉRTÉK:
Székely Attila és Cseszneki Borbála
Docsa László és Roszik Zsuzsanna
„Tudom, hogy Megváltóm él és utoljára porom felett megáll!”
UTOLSÓ FÖLDI ÚTJÁRA KÍSÉRTÜK:
Radnóti Lajos Károly (83)
Kergyó László (76)
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04. va

Szentháromság 18. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
+ úrvacsora
Plő: 10 óra – istentisztelet
+ úrvacsora
05. hé 18 óra – Tere-tori
07. sze 15 óra – Pi. Bibliaóra
18 óra - Énekkar
08. csü 15 óra – Plő. Bibliaóra
09. pé 17 óra – TEVE ifi + Eszterág
10. szo 11 óra – Hittan + Konf.
előkészítő
10 órától - Országos evangelizáió
(Deák tér)
11. va

Szentháromság 19. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra – istentisztelet

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE

16 óra – Hermons ’50 koncert
(Pesterzsébet)
12. hé 18 óra – Tere-tori
14. sze 15 óra – Pi. Bibliaóra
18 óra - Énekkar
15. csü 15 óra – Plő. Bibliaóra
16. pé 17 óra – TEVE ifi + Eszterág
17. szo 11 óra – Hittan + Konf.
Előkészítő
PEZ – Zarándoklás a Dél- Pest
megyei egyházmegyébe
OKTÓBER HÓNAP IGÉJE
„HA A JÓT ELFOGADTUK ISTENTŐL, A ROSSZAT IS EL KELL
FOGADNUNK”
(JÓB 2, 10B)

18. va

Szentháromság 20. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra istentisztelet
19. hé 18 óra – Tere-tori
20. ke 17 óra - Bibliaiskola
21. sze 15 óra – Pi. Bibliaóra
18 óra - Énekkar
22. csü 15 óra – Plő. Bibliaóra
23. pé 17 óra – TEVE ifi + Eszterág
24. szo 11 óra – Hittan + Konf. előkészítő
25. va

Szentháromság 21. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra – istentisztelet
16 óra – Reménység Istentisztelet
(Kispest)
26. hé 18 óra – Tere-tori
28. sze 15 óra – Pi. Bibliaóra
18 óra - Énekkar
29. csü 18 óra – Reformációi sorozat-1.
30. pé 18 óra – Reformációi sorozat-2.
31. szo 10 óra – Pestszentimre
Kastélydombi Luther-ház szentelése
18 óra – Reformációi sorozat-3.

NOVEMBERI ELŐZETES
05. csü 9 óra Baba-Mama Klub Pestszentimrén
15. va Születésnaposok köszöntése
21. szo 17 óra Fiatal felnőtt Kör Pestszentimrén
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