
"A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük,  
de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania." Lk 9,58 

 Jövevény vagyok... 

Ő is érkezik… jön befogadást remélve, éhesen, szomjasan. Szakadt 
ruhája alig fedi mezítelenségét, láthatóvá válnak soha be nem gyógyu-
ló sebei. Ő is jön, ott van a migránsok között, de már sokkal régebben 
elhagyta hazáját, mint bármelyik menekült. Ahol Ő lakott, ott övé volt 
minden. Semmi oka nem volt arra, hogy elhagyja otthonát, hiszen imá-
dat vette körül. De mégis jött, mert el akarta hozni országa örömét és 
békéjét a mi sötét világunkba. Jött, mert egy megalázott nép várta ben-
ne a Messiást. Jött, mert próféták hirdették: „Gyermek születik, Fiú 
adatik nekünk és uralma örökké tart, békéje soha nem ér véget”. Jött 
Heródesek, Cézárok, Diktátorok, Führerek és Generalisszimuszok vi-
lágába, de nem tartott igényt fényes trónra, diadalívre; beérte egy istál-
ló jászlával. Nem hivatkozott alapvető emberi jogaira, lemondott 
mennyei dicsőségéről, hogy nekünk mennyei polgárjogot adjon.  
 
Jön ma is… a (keresztyén) Európába is, ahol minden extrém kultúrát 

befogadnak, de a karácsonyfát és a keresztfát nem tűrik.   
 

2015. karácsonyán reménykedve szól:  
 

JÖVEVÉNY VAGYOK … BEFOGADTOK? 

...befogadtok? 

...befogadtok? 

...befogadtok?  Jövevény vagyok... 
 Jövevény vagyok... 
 Jövevény vagyok... 

...befogadtok? 
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2015. ádvent - LELKIPÁSZTORI LEVÉL  

VEZESS, JÉZUSUNK, VÉLED INDULUNK! 
 
A 2015. évben szinte mindent háttérbe szorítva tört Európára, hazánkra a migráció, az 
áradásszerű  népvándorlás. Nem mondhatjuk, hogy Isten igéje nem készített fel erre, hi-
szen január elején sokszor idéztük az év igéjét: Fogadjátok be tehát egymást,  ahogyan 
Krisztus is befogadott  minket az Isten dicsőségére. (Róma 15,7) 
Befogadni persze csak azt lehet, aki  az ajtón jön be. Jézus mondja: "Bizony, bizony, 
mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az 
tolvaj és rabló; de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora” (Jn 10,1-2) 
Eltévesztjük a célt, ha a Pásztor helyett az illetéktelen behatolókra figyelünk! A juhok 
nem tudják magukat megvédeni a globális hatásoktól, csak a Pásztor képes erre. Ezért 
igyekeztünk gyülekezetünkben az elmúlt évben is őt hirdetni, rá figyelni, őt követni. Sok 
és sokféle lehetőségünk volt az IGE hallgatására. A hagyományos istentiszteletek mellett 
teret kaptak fiataljaink újszerű zenés liturgia kipróbálására. Luther gyönyörű, de a több-
ség számára ismeretlen énekeit dolgozta fel az Új Teremtés együttes és az Eszterág Cso-
port. A kicsinyek számára Bábszínház alakult: Elmo és Csacska Bari belopta magát a 
gyermekek szívébe. Az Úr áldásával megvalósult alkalmakat felsorolni is nehéz: Re-
ménység istentiszteletek, Böjti sorozat (Munkácsy Trilógia), konfirmandus táborok, ze-
nei edzőtábor, családos tábor. Emlékezetesek a reformátusokkal együtt szervezett Park 
Passió és Park Evangélizáció, illetve a Reformációi Esték. Részt vehettünk a Luther-
városokba szervezett utazáson és a 7. Pesti Evangélikus Zarándoklaton. Az új intézmény-
vezető Vicziánné Salla Ildikó megkezdte szolgálatát a Sztehlo Intézményben - a helyzet 
normalizálódott. 
Kétségkívül a legnagyobb esemény a pestszentimrei filia új lelki otthonának megtalálása 
volt. A PiTe-házként ismertté vált ingatlant jelentős közegyházi támogatással és gyüleke-
zeti áldozatvállalással sikerült megvásárolni. Lelkes önkéntes munkával sikerült lakható-
vá tenni. Gáncs Péter elnök-püspök október 31-én megáldott a Kastélydombi Luther-
házat és kétéves missziói szolgálatra küldte ki Horváth-Csitári Boglárkát a pestszentimrei 
gyülekezetrészbe. 
Így vezetett minket a Pásztor az elmúlt évben, minden értelmet meghaladó módon! 
 
A Pásztor tudja, hogy mire van szüksége a nyájnak, benne feltétlenül bízhatunk. Erre 
hívja fel figyelmünket a 2016. év igéje, Ézsaiás 66,13 szerint:  

 

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát,  
úgy vigasztallak én titeket - mondja az Úr”  

  
Reményteljes ádventet, örömteli karácsonyt kíván:   
 
         Győri Gábor lelkész  

http://szentiras.hu/UF/%C3%89zs66,13
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FELÜGYELŐI LEVÉL - 2015 ádvent 
 

MINDEDDIG MEGSEGÍTETT AZ ÚR! 
 
Kedves Testvérek! 
 
A 2015-ös év is a korábbiakhoz hasonlóan kezdődött egyházközségünkben. Gyülekezetünk vezető-
sége mérlegelte az előző évben elvégzett feladatokat és megtervezte az idei év  költségvetését is. 
Figyelembe vettük az anyagi lehetőségeinket ezek alapján terveztük meg az elvégzendő feladato-
kat. Elsőként a parókia tetőszerkezetének felújítását céloztuk meg az évek óta tartó beázások miatt. 
Szóba kerültek más tennivalók is, így például: A gyülekezeti terem kifestése, padlózatának felújítá-
sa, gépjármű tároló ajtajának cseréje az elhasználódás miatt valamint a hálózati vízcső új nyomvo-
nalának kiépítése mely biztosítja templomunk és helységeinek víz ellátását. Tervbe vettük a Bárka 
szoba padlózatának javítását is. A  tervezett munkálatokhoz a pénzügyi forrásokat  a várható támo-
gatásokat figyelembe vettük és kivitelezési ütemtervet készítettünk. 
Régi álmunk, hogy az imrei leánygyülekezetnek saját lelki otthona, istentiszteleti helye legyen. 
Több éven át kerestük a megoldást tárgyalások, beszélgetések, egyeztetések folytak egyházi veze-
tőinkkel, önkormányzati vezetőkkel de nem vált valóra a reménységünk. Tavasszal nyakunkba 
vettük az imrei kerületrészt, több ingatlant megnéztünk, de vagy az árak vagy épület elhelyezkedé-
se tette lehetetlenné a vásárlást. Nyár elején végül sikerült megfelelő ingatlant találni és a szüksé-
ges fedezet is megadatott.  A Déli Egyházkerület vezetősége valamint Magyar Evangélikus Egyház 
döntéshozó testülete  úgy határozott, hogy biztosítsa a részünkre szükséges anyagi fedezetet, ter-
mészetesen az önrészünket is hozzá kellett tenni.  (Erről az éves közgyűlésen részletesen fogok 
beszámolni.) 
Ezzel az ajándékba kapott lehetőséggel élnünk kellett, viszont az éves költségvetést ennek megfe-
lelően radikálisan átkellett dolgozni. Jelentős pénzösszeget csoportosítottunk a most már működő 
„PITE HÁZ” felújítására, mely otthont ad az imrei gyülekezei alkalmaknak, valamint missziói 
lelkészünknek, Horváth-Csitári Boglárkának és családjának. Isten áldása kísérje további terveinket, 
hogy mielőbb megépüljön a KASTÉLYDOMBI LUTHER HÁZ ÉS KÁPOLNA Pestszentimrén. 
Jelentem, hogy a fent leírtak mellett még lőrinci parókia tetőszerkezetét is felújítottuk. Ez a sok 
váratlan feladat jelentősen leapasztotta megtakarított pénzeszközeinket. Ezért is kérek minden 
Testvéremet aki teheti, adakozásával segítse egyházközségünket. 
A egyházi év végén sok mindenről kellene beszámolni talán a legfontosabbakat néhány mondat-
ban. A Sztehlo iskola komplexumban új vezetőség kezdte meg a munkát augusztustól az eltel négy 
hónap alapján elmondhatjuk, hogy kifogástalan a kapcsolat a gyülekezet és iskola között mindenki 
örömére. A gyülekezeti szolgálatból  a fiatalok is egyre jobban kiveszik a részüket. Nagyon sok 
rendezvényünk volt ebben az évben. Öröm, hogy sokan fordulnak meg alkalmainkon és maradnak 
meg a gyülekezet közösségében. Lelkészeink rengeteg munkát végeznek a felügyelők és a presbi-
térium áldozatos támogatásával. Sok mindenről lehetne még írnom de véges a hely és egyébként is 
mindenért legyen Istené a hála, aki erőt adott munkánk végzéséhez! 
Köszönöm mindenkinek, aki jó szívvel adakozott és örömmel  vállalt részt a 
gyülekezet terheinek hordozásából. 
Áldott Ünnepeket és Újévet kívánok minden Testvéremnek. 
Isten Áldja meg  gyülekezetünket! 

     Szeretettel:  

     Nánási József  
     egyházközségi felügyelő 



 

DECEMBER HÓNAP IGÉJE: 
ÉZS 49,13 

Ujjongjatok, mert meg- 
vigasztalta népét az Úr! 

JANUÁRI ELŐZETES 
 

01. pé ÚJÉV NAPJA 

 Pi: 8 óra – istentisztelet úrvacsora
 Plő: 10 óra – istentisztelet úrvacsora 
 Plő: 18 óra - istentisztelet úrvacsora 
06. sze VÍZKERESZ ÜNNEPE 

 Plő: 18 óra - istentisztelet  

 ÉVKEZDŐ PRESBITERI GYŰLÉS 

29 va ÁDVENT– 1. vasárnap  
 Pi: 8 óra – istentisztelet úrvacsora 
 Plő: 10 óra – istentisztelet úrvacsora 
 Gyertyagyújtás - Fecskefészek óvoda 

30.. hé  17.30 óra – Tere-tori 
2. sze 15 óra – Pi. Bibliaóra   
 18 óra - Énekkar 
3. csü 15 óra – Plő. Bibliaóra   
4. pé 18 óra – Eszterág ifi 
5. szo 10 óra – Konfirmáció 

LEVÉL - a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség 2015. decemberi körlevele 
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) 

6. va ÁDVENT– 2. vasárnap  
 Pi: 8 óra – istentisztelet úrvacsora 
 Plő: 10 óra – istentisztelet úrvacsora 
 Gyertyagyújtás - Kis Sztehlo  Iskola 

7. hé  17.30 óra – Tere-tori 
9. sze 15 óra – Pi. Bibliaóra   
 18 óra - Énekkar 
10. csü 15 óra – Plő. Bibliaóra   
11. pé 18 óra – Eszterág ifi 
12. szo 10 óra – Konfirmáció 

20. va ÁDVENT– 4. vasárnap  
 Pi: 8 óra – istentisztelet úrvacsora 
 Plő: 10 óra – istentisztelet úrvacsora 
 ÁLDÁS ISTENTISZTELET 
 16 óra  MINDENKI KARÁCSONYA 
24. csü 16 óra – SZENTESTE  

25. pé KARÁCSONY –1. NAPJA 
 Pi: 8 óra – istentisztelet úrvacsora 
 Plő: 10 óra – istentisztelet úrvacsora 
26. szo KARÁCSONY –2. NAPJA 
 Pi: 8 óra – istentisztelet úrvacsora 
 Plő: 10 óra – istentisztelet úrvacsora 
27. vas Karácsony utáni vasárnap 
 (Pi: 8 óra – istentisztelet)  
 Plő: 10 óra – istentisztelet  
 ÚJ TEREMTÉS ZENÉS IT. 
31. csü ÓÉV ESTE 
 Plő: 16 óra  istentisztelet 
 23.30 óra ÉJFÉLI CSENDESSÉG 

13. va ÁDVENT–  3 vasárnap  
 Pi: 8 óra – istentisztelet úrvacsora 
 Plő: 10 óra – istentisztelet úrvacsora 
 Születésnaposok köszöntése 

14. hé  17.30 óra – Tere-tori 
15. ke 17 óra Bibliaiskola  
16. sze 15 óra – Pi. Bibliaórások karácsonya

 18 óra - Énekkar 
17. csü 15 óra – Pi. Bibliaórások karácsonya 
18. pé 18 óra – Eszterág ifi 
19. szo 10 óra – Konfirmáció 


