
...HÁZASODIK AZ IMREI LEÁNY… 
A KASTÉLYDOMBI LUTHER HÁZ SZENTELÉSE PESTSZENTIMRÉN 

 

A reformáció ünnepén, október 31-én szentelte fel Gáncs Péter püspök a 
Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség pestszentimrei leányegyhá-
zának új gyülekezeti házát. A leányegyház gondozását két évre Horváth-
Csitári Boglárkára bízta a gyülekezet. A lelkésznő családjával költözik a 
frissen felújított és a tervek szerint hamarosan kápolnával bővülő gyüle-
kezeti központba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immár hatvan éve tartja a pestszentlőrinci gyüle-
kezet pestszentimrei istentiszteleti alkalmait 
a helyi református templomban, ahol ezúttal hálaadó ünnepre gyűlt össze 
a maroknyi evangélikus közösség. Hosszú tervezgetés után megvalósul a 
leánygyülekezet régóta dédelgetett álma: a mintegy harmincezres város-
rész evangélikusságát ezután helyben lakó lelkész gondozhatja. 
Jelentős egyházkerületi és országos egyházi támogatásból idén nyáron 
megvásárolt a gyülekezet egy családi házat. Első lépésként a lelkészcsalád 
és a gyülekezet számára elfogadhatóan felújították, hogy a gyülekezetépí-
tés, a helyi evangélikusok felkutatása, önálló közösségé formálása elkez-
dődhessen. A gyülekezet tagjai nagyon sok önkéntes munkával járultak 
hozzá – Nánási József és Szabó József felügyelők irányításával – az épület 
rendbetételéhez. 
Az ünnepi alkalmon a liturgia szolgálatát dr. Korányi András, az Evangé-
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likus Hittudományi Egyetem professzora, a gyülekezet kisegítő lelkésze 
végezte. Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke szellemes szóképek-
kel, elgondolkodtató hasonlatokkal, sőt szándékos képzavarokkal színesí-
tett prédikációjában a gyülekezet szó szerint értendő megházasodásáról, 
majd a következő két évről mint reményekkel teli várandósságról beszélt. 
Az egyházkerület lelkészi vezetője az istentiszteleten adta át Horváth-
Csitári Boglárka lelkésznőnek a két évre szóló gyülekezetépítői megbíza-
tását. 
Az istentisztelet után az egybegyűlteket köszöntötte Győri Gábor esperes 
és Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő. Utóbbi köszöntőjé-
ben hangsúlyozta a lelkésznőre váró feladat nagyságát és fontosságát. 
Lehetőség nyílt az ünnepi eseményen a tervezett bővítés, a gyülekezetiház
- és kápolnaépítés koncepcióterveinek megismerésére is. A reménység 
szerint tavasszal induló építkezés koncepcióját a tervező, Krizsán András 
Ybl-díjas építész, egyházunk építési és ingatlanügyi bizottságának alelnö-
ke mutatta be. Az istentiszteletet a lőrinci Eszterág zenekar szolgálata szí-
nesítette. 

Az ünnepi alkalom után a gyülekezet átsétált a Nemes és az István utca 
kereszteződésében álló épülethez, és a püspök felszentelte a Kastélydombi 
Luther-háznak elnevezett gyülekezeti központot, hogy – a meghívóra utal-

va – „Isten segítségével valóra válhasson a pestszentimrei gyülekezet re-
ménysége”.         

  Kiss Tamás 
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Könyörüljetek azokon, akik kételkednek! (Júdás levele 22) 
 

Júdás ritkán idézett levelét olvasva nemcsak arra lehet kíváncsi az igeolvasó, 
hogy vajon ez a rövid írás valóban Jakab apostol – és ezzel egyben az Úr Jézus – 
testvérének a levele, s ezzel az egyik legrégebbi újszövetségi irat-e? Legalább 
ennyire érdekes – s talán a szerző személyénél is érdekesebb – az a kép, amely a 
címzettek mindennapos megpróbáltatásairól következtethető ki a levél hátteré-
ben. A megszólított keresztények ugyanis – a sok ószövetségi utalás alapján va-
lószínűleg zsidókból lett keresztények – külső és belső nyomorúságot szenved-
nek. Félreérthetetlen az utalás az üldözés megpróbáltatásaira, miközben belső 
köreikben bomlasztó tanítású és életvitelű látszatkeresztények zilálják szét a kö-
zösségüket. Megállapíthatjuk tehát, hogy külső és belső bajban, harci helyzetben 
álló testvéreket lát maga körül Júdás levele. 
S talán éppen ezért különösen is kiemelkedik a november hónap igéjeként idézett 
rövid igevers: Könyörüljetek azokon, akik kételkednek! (22. vers) Harcos, küz-
delmekkel teli élethelyzetekben az embernek a megfeszített, céltudatos, fegyel-
mezett helytállás az elsődleges feladata, sőt gyakran életben maradásának egyet-
len lehetséges útja. Ilyenkor élükre állítva kerülnek elő a konfliktusok, mindenki-
től elvárható a határozott és tiszta állásfoglalás, és így kevés figyelem és megér-
tés jut azoknak, akik ugyan nem ellenségesek, de éppen kételkedők, gyengék, 
segítségre és szeretetteljes támogatásra szorulnak. Nincsen ez másként a Krisz-
tust és a keresztény hitet – egykor és ma is – érő támadások esetén sem. 
Júdás éppen ilyen kiélezett hangulatban parancsol rá keresztény hittestvéreire, 
hogy legyenek figyelemmel és megértéssel a becsületes kételkedő társaikra, fele-
barátjaikra. A keresztények küzdelme ugyanis nem a mások feletti győzelemben 
éri el célját, hanem éppen a mások életéért, hitéért, üdvösségéért megharcolt küz-
delemnek az eredményességében. A hívők hűséges megállása és a keresők, küsz-
ködők, szerencsétlenkedők és gyengeségeikkel gyötrődők megmaradása, belső 
győzelme, hitre jutása együttesen lehet csak felhőtlen öröm forrása a gyülekezet-
nek. A gyülekezet és az egyház így szolgálhatja a megtartó Urat, Jézus Krisztust, 
aki maga is kételyekből hívta és hívja határozott hitre és elkötelezett életre köve-
tőinek a közösségét. 

Korányi András                                                     

A hónap igéje - 2015. november 



4 

Nyitott Énekeskönyv    
Luther Márton énekei - 11. 

Már megyek békén, örömmel…  

Az Evangélikus Énekeskönyv 500. éneke            

 
 
Lukács 2,29 szerint az agg Simeon megbékélten búcsúzik, mert a gyermek Jé-
zusban beteljesedni látja várakozását. Luther ezt az evangéliumi eseményt fog-
lalta énekbe 1524. elején. Negyven évesen még nem a halálra koncentrál, hanem 
Krisztusra, akiben Isten beteljesítette megváltó tervét. Krisztus végezte el, hogy a 
halál nem retteget ellenség, már csak álom. Krisztus születése nemcsak Simeon 
számára öröm, de az egész világnak elhozza az evangélium jó hírét: 

 

Őt küldted, Uram, benne adsz békességet. 
Nyájába is te hívogatsz minden népet, 

Míg az ige jó hírét mind e világ meghallja. 
 

Az öregedő Luther 1542-ben már a temetési énekek  közé vette fel ezt az éneket, 
de nyoma sincs benne a halálra váró ember rezignáltságának - evangéliumi örö-
möt áraszt. Gyülekezeti éneklés helyett inkább szólóénekként használták ezt a 
gyönyörű, de nehéz dallamot. Magyarul csak a 18. században jelenik meg a Zen-
gedező Mennyei Kar gyűjteményben. Az 1955-ös „Dunántúli” énekeskönyvben 
Túrmezei Erzsébet szép fordítása révén vált ismertté a magyar evangélikusság 
körében. 

 
Győri Gábor 
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INDULUNK—ÉRKEZÜNK 
Kazuális események - 2015. október 

 
„Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!” 

KERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLT: 

HAJDU CSABA BENCE 

HAJDU CSABA és SZEKERES ILDIKÓ gyermeke 

*  *  * 

„Tudom, hogy Megváltóm él és utoljára porom felett megáll!” 

 

UTOLSÓ FÖLDI ÚTJÁRA KÍSÉRTÜK: 

SCHUKKERT ANDRÁSNÉ  
SCHMEHL MAGDOLNA (88) 

 
PUSZTAI TAMÁS PÉTER (28) 

 
Ott álljunk üdvbe öltözötten  
Én és szeretteim köröttem!  

Uram, tehozzád,  
Hol fénylik orcád,  

Vágyódom én. 
 

EÉ 525.5 
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Gyülekezeti Társasjáték Klub 
 

Szeretsz játszani?  

Van kedved kipróbálni milyen stratéga vagy?  

Van kedved próbára tenni logikai képességedet, elég leleményes vagy?  

Vagy egyszerűen csak egy jókedvű kikapcsolódásra vágysz?  

 

Ha igen, akkor szeretettel várunk téged is társasjáték klubunkba! 

 

 

Első találkozásunk: 2015. november 14. 15 óra  

a  KASTÉLYDOMBI LUTHER HÁZBAN. 

A játék estig tart, az alkalmakat elcsendesedéssel,  

imádsággal zárjuk le. 



7 

IFI - Tizenéves fiatalok köre 
Ki vagyok? Hova tartok? Mi a célja az életemnek? Kihez tartozom?  

Mi a szerepem a családomban? Barátság? Szerelem?  

Sokszor feltetted már ezeket a kérdéseket magadnak,  

és keresed a választ? 

Tudtad, hogy megannyi más kérdés mellett  

a Biblia ezekre a kérdésekre is választ ad? 

Ha igazi válaszokat szeretnél kapni, és szeretnél egy jókedvű , nyitott 

közösség tagja lenni, akkor szeretettel várunk  

két hetente pénteken 17 órától  

a KASTÉLYDOMBI LUTHER HÁZBA! 

Első találkozásunk: 2015. november 13. 17 óra 



DECEMBERI ELŐZETES 

6. Gyermek istentisztelet 

8. PiTe: 18 óra—Középkorúak Bibliaórája 

19. PiTe: Fiatal felnőtt kör 

15. Reménység istentisztelet Lőrincen (16ó) 

01. va Szentháromság után 22. vasárnap 
 Pi: 8 óra – istentisztelet + úrvacsora 
 Plő: 10 óra – istentisztelet + úrvacsora 
02. hé 18 óra – Tere-Tori 
04. sze Pi: 15 óra – Bibliaóra 
 18 óra - Énekkar 
05. csü Plő: 15 óra – Bibliaóra 
06. pé Plő:18 óra – Eszterág-ifi  
07. szo 11 óra – Konfirmáció óra 

LEVÉL - a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség 2015. novemberi körlevele 
1183 Bp., Kossuth tér 3. TEL.: 290-6408 E-MAIL: pestlorinc@lutheran.hu;  

WEB: http://pestszentlorinc.lutheran.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) 

22. va Örökélet vasárnap 
 Pi: 8 óra – istentisztelet  
 Plő: 10 óra – istentisztelet  
 „Lux aeterna” - emlékezés halottainkra 

23. hé 18 óra – Tere-Tori 
25. sze Pi: 15 óra - Bibliaóra 
 18 óra énekkar 
26. csü PiTe: 9 óra—Baba-Mama Klub 
 Plő: 15 óra – Bibliaóra 
27. pé PiTe: 17 óra – Teve-Ifi 
28. szo 11 óra – Konfirmáció óra 
 
29. va ÁDVENT-1. VASÁRNAP 
 Pi: 8 óra – istentisztelet + úrvacsora 
 Plő: 10 óra – istentisztelet + úrvacsora
 Ádventi gyertyagyújtás  

08. va Ítélet vasárnap 
 Pi: 8 óra – istentisztelet  
 Plő: 10 óra – istentisztelet 
 GYERMEKEKNEK: BÁBJÁTÉK  

09. hé    18 óra Tere-Tori 
11. sze Pi: 15 óra – Bibliaóra 
 18 óra - Énekkar 
12. csü PiTe: 9 óra—Baba-Mama Klub  
 Plő: 15 óra – Bibliaóra 
13. pé PiTe: 17 óra – Teve-Ifi 
14. szo 11 óra – Konfirmáció óra  
 PiTe: 15 óra Társasjáték Klub 
   

Hírlevelünk a honlapon is olvasható.  

Itt a vasárnapi igehirdetéseket is  

meghallgathatják  testvéreink. 

pestszentlorinc.lutheran.hu 

NOVEMBER HÓNAP IGÉJE 

Könyörüljetek azokon, akik kételkednek. 

Jud 22 

15. va Reménység vasárnap 
 Pi: 8 óra – istentisztelet  
 Plő: 10 óra – istentisztelet 
 Születésnaposok köszöntése—Agapé 
 Szupplikáció: Bonnyai Anna V. évf. 

16. hé 18 óra – Tere-Tori. 
17. ke 17 óra – Bibliaiskola 
18. sze Pi: 15 óra—Bibliaóra 
 18 óra – Énekkar 
19. csü PiTe: 9 óra—Mama-Baba Klub 
 Plő: 18 óra – Bibliaóra 
20. pé Plő: 18 óra – Eszterág-Ifi 
21. szo 11 óra – Konfirmáció óra  
 PiTe: 17 óra Fiatal felnőtt Kör  

2015 

novemberi 


