
Ezt mondja az Úr:  
Nem jó az embernek egyedül! 

 

A HÁZASSÁG HETÉRE készülünk, a világ pedig a 
„Valentin napra”. Az immár kilenc évre visszatekintő 
rendezvényben az egyházak próbálnak olyan értéket 
felmutatni az embereknek, fiataloknak, de akár az idő-

sebb generáció tagjainak is, - hiszen társra találni, sohasem késő - ami több mint 
egy gyorsan hervadó Valentin napi rózsa. Hiszen tudva levő, hogy az ünnepek 
képesek elfedni problémákat, feledtetni konfliktusokat és megédesíteni kívülről 

azt, ami valójában belülről már romlott. A HÁZASSÁG HETÉNEK mondanivalója, 
sokkal többről szól, távolabb szeretne mutatni, mint egynapi boldogság, február 
14-én Valentin napon.  
Miért olyan fontos ez a hét? Mert e rendezvényhez kapcsolódó előadások, kon-
certek, istentiszteletek mind arra mutatnak, és azt szeretnék érzékeltetni, hogyan 
kell úgy együtt élni a másik emberrel, a társammal, a szerelmemmel, férjemmel, 
feleségemmel, hogy az áldássá váljon mindkét fél életében. Hiszen nem jó az 
embernek egyedül! Ezzel együtt senki nem mondta, hogy könnyű, problémamen-
tes, minden feszültséget nélkülöző, csak kiegyensúlyozott párkapcsolat van a 
világon. Éppen ezért kell minden alkalmat megragadni, hogy ezt a kapcsolatot 
erősítsük, ápoljuk, vigyázzunk rá!  
 Múltkor olvastam, hogy az Isten egyik legáldottabb eszköze a házaspári 
kötelék, mert két Krisztusban hívő ember közössége a legkisebb gyülekezet. Ha 
ebben megvan a hármas kötelék – Isten-férj-feleség –  akkor az kikezdhetetlen. 
Házasságban élni könnyűnek látszik, de egységben lenni csak folyamatos imád-
sággal és szoros, Istennel való kapcsolattal lehet.  
Hiszem, hogy Isten legnagyobb ajándéka az ember számára egy igazi jó társ. 
Mert nem jó az embernek egyedül! Ezért Isten gondoskodott, hogy ne legyünk 
magányosak, ne legyünk egyedül. Társat ad, és ha Rá figyelünk bölcsességet is, 
hogy valóban úgy tudjunk élni ezzel az ajándékával, hogy az áldás legyen nem 
csak egymásnak, hanem sokak számára! 

 Horváth-Csitári Boglárka 
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Ismerjük meg Luther műveit!(2)  

Nem halál vár, csak álom… 
Sermo a halálra való készülésről - 1519 

470 évvel ezelőtt, 1546. február 18-án halt meg egy szü-
lőföldjén át vezető utazása során Luther Márton. Erről 
részletesen számolnak be mellette levő barátai és hittest-
vérei: az utolsó éjszakán gyötrődve igét olvasott és sokat 

imádkozott. „Ezt mondta: van Istenünk, aki megsegít és Urunk, aki a haláltól meg-
ment. Amikor pedig érezte, hogy a vég közel van, háromszor így szólt: Atyám, a Te 
kezeidbe ajánlom lelkemet. Végezetül pedig: Békességben és szívesen távozom. Áld-
jon meg az Isten mindnyájatokat.” 
Földi életből való távozása azóta sok-sok keresztény ember vigasztalásává lett, aho-
gyan lelkipásztorként és teológusként hátramaradt írásai, énekei és prédikációi is, 
amelyekben a halálra való készülésről és a halállal szembeni reménységről írt. Ezek 
közül is kiemelkedik egy 1519-ben összeállított igemagyarázat, melynek címe Sermo 
a halálra való készülésről. Bár a középkorból számos hasonló prédikáció és halotti 
beszéd is ismeretes, ebben is megszólal a Lutherre jellemző evangélikus-bibliás hang. 
Húsz pontba szedve fejti ki ebben, hogy miként is készülhet fel a hívő ember a távo-
zásra – nem a pokol és a bűn erején rettegve, hanem a megbocsátásra, az Isten irgal-
mában való bizakodásra hagyatkozva. Tiszta hangja és mondanivalója ma is segítsé-
günkre siethet, és vigasztalással szolgálhat: „Olyan ez, mint mikor egy gyermek anyja 
testének kis lakásából veszedelem és félelem között beleszületik ebbe a nagy égbe és 
földbe, vagyis ebbe a világba: ugyanígy lép ki az ember a halál keskeny ösvényén 
ebből az életből.” 
A várakozás hangja szólal meg utolsó hátrahagyott soraiban is: „Koldusok vagyunk, 
ez az igazság”. Ebben a mondatban lényegében mindent megerősített, amit az egyedül 
Krisztusért, egyedül hit által, egyedül kegyelemből élő keresztény ember még a végső 
elengedés pillanatában is várhat Istenétől. Ebben a hangnemben zengjük temetéseken 
azt az éneket is, amelyet ugyancsak Luther hagyott ránk (ÉK 500): 
 

„Már megyek békén, örömmel, hív az Isten, 
Őrá nagy bízva nézhet fel Csendes szívem. 

Az Úr megígérte rég, nem halál vár, csak álom.” 
 

Dr. Korányi András 

Érdeklődőknek ajánljuk: 
Sermo a halálra való készülésről – Luther Válogatott Művei, 6. kötet (2015) 
Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról. (1991) 
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Amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg,  

ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is 
megbocsássa nektek vétkeiteket. 

 
AMIKOR IMÁDKOZTOK… Van-e ideje napirendünkben az imádságnak, ahogy 
ideje van a munkának, a pihenésnek, a szórakozásnak? Van-e védett, minősített ideje 
az imádságnak? Nem mindegy, hogy mikor van ez az „amikor”! A zsidó Dániel reg-
gel, délben és este imádkozott, a hithű muszlimok naponta ötször imádkoznak -  és 
mi keresztyének...? Reggel rohanunk - nincs idő. Délben szusszanunk egyet - nincs 
idő. Este lenne idő, de az kell a családra, kikapcsolódásra. Ha mégis megszületik egy 
ima, miről szól? Talán elmondjuk az Úrnak örömeinket, elpanaszoljuk sérelmeinket, 
de eljutunk-e a panaszok kezeléséig? A kezeletlen PANASZOK  úgy rakodnak ránk, 
mint a koleszterin az ér falára. Sokan szenvednek lelki érelmeszesedésben, és ennek 
következtében erőtlenek, csüggedtek lesznek.  
„Ne menjen le a nap a ti haragotokon” - mondja az apostol. Oldjátok le a sérelmeket, 
oldozzátok fel egymást: BOCSÁSSATOK MEG! 
Megbocsátok, ha bocsánatot kér az, aki megbántott - sokan így képzelik el a pana-
szok kezelését, de ezzel csak maguknak ártanak. A megbocsátatlan sérelmek olya-
nok, mint a sebek a testünkön.  Ha nem kezeljük, elmérgesednek és mi látjuk kárát. A 
kezelés azt jelenti, hogy kivetjük magunkból a mérget, letesszük a sérelmeket, mint 
veszélyes anyagot a golgotai kereszt tövében. Csak ott semmisülnek meg a gyilkos 
mérgek, csak ott oldódik a fojtogató gyűlölet. Az tud szívből megbocsátani, aki meg-
tapasztalta a bűnbocsánat gyógyító erejét.                  

Győri Gábor 

 

 Február hónap igéje: 
Mk 11,25 

Keresztségben részesültek:  

KÁZMÉR LÉNA ANNA és EISENBERGER JÓZSEF BENCE 

 

Megtértek Teremtőjükhöz:  

GÁL JÁNOS (87)   TISZAI LÁSZLÓ ( 77)   FIEDLER ÉVA (62) 



MÁRCIUSI ELŐZETES 

6. Gyermek istentisztelet 

13. Születésnaposok köszöntése 

Böjti sorozat: Plő(3) Kispest(10) P.Erzsébet(17) 

20. Reménység it.- Kispest - 16ó 

24. 18ó Nagycsütörtöki úrvacsora Xo 

25. 10ó Nagypénteki istentisztelet Xo 18ó Passió 

27-28. Húsvéti istentiszteletek Xo 

31. va  Hatvanad vasárnap  
 Pi: 8.00 – istentisztelet  
 Plő: 10.00 – istentisztelet  Xo 
01. hé Plő: 17.30 – Tere-tori 
03. sze Pi: 15.00 – Bibliaóra   
 16.00 - Felnőtt torna (Gimnázium) 
04. csü Pi: 9.00 – Baba-Mama Klub (PiTe) 

Plő: 15.00 – Bibliaóra  
05. pé  Pi: 17.00– IFI (PiTe) 
06. szo Plő:10.00 – Konfirmáció óra   
 Plő:16.00 – Családi farsang (ÉKT) 

LEVÉL - a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség 2016. januári 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) 

21. va Böjt második vasárnapja 
 Pi: 8.00 – istentisztelet  
 Plő: 10.00 – istentisztelet  
 Plő: 16.00 REMÉNYSÉG Istentisztelet 

22. hé Plő: 17.30 – Tere-Tori 
23. ke Plő: 18.00 - BIBLIAISKOLA  
24. sze Pi: 15.00 - Bibliaóra 
 16.00—Felnőtt torna (Gimnázium) 
25. csü Pi: 9.00—Baba-Mama Klub (PiTe) 
 Plő: 15.00 – Bibliaóra 
27. szo Plő:10 óra – Konfirmáció óra 
 Pi: 15 óra - Társasjáték Klub (PiTe)
 Plő:18.00 – ESZTERÁG-IFI (ÉKT) 
 
28. va Böjt harmadik vasárnapja 
 Pi: 8 óra – istentisztelet  
 Plő: 10 óra – istentisztelet  Xo 
  
29. hé Plő: 17.30 TERE-TORI 

07.v a Ötvened vasárnap 

 Pi: 8.00– istentisztelet        Xo 

 Plő: 10.00 – istentisztelet   Xo  
 GYERMEKEKNEK BÁBJÁTÉK 
08. hé    Plő: 17.30 Tere-Tori 
09. ke    Pi:18.00 Középkorúak bibl.ó. (PiTe) 
10. sze Pi: 15.00 – Bibliaóra  
 16 óra - Felnőtt torna (Gimnázium) 
 Plő: 18.00 - énekkar 
11. csü Pi: 9.00 - Baba-Mama Klub (PiTe) 
 Plő: 15.00 – Bibliaóra 
12. pé Plő: 18.00 – Ifi (PiTe) 
13. szo Plő:10.00 – Konfirmáció óra 

JELMAGYARÁZAT A NAPTÁRHOZ: 
Xo - úrvacsorás istentisztelet 
PiTe - Pestszentimrei Luther Ház (Nemes u. 62.)  
ÉKT - Élő Kövek Templom (Kossuth tér 3.) 

- Zenés istentisztelet 

15. hé Plő: 17.30 TERE-TORI 
17. sze Pi:15.00 - Bibliaóra  
 16.00 - Felnőtt torna (Gimnázium) 
 Plő:18.00 – Énekkar 
18. csü Pi:9.00 - Baba-Mama Klub (PiTe) 
 Plő: 15.00 - Bibliaóra 
19. pé Plő:18.00 – ESZTERÁG-IFI (ÉKT) 
20. szo Plő:10.00– Konfirmáció óra  

2016 

14. va Böjt első vasárnapja  
 Pi: 8.00 – istentisztelet   

 Plő: 10.00 – istentisztelet      Xo 
 SZÜLETÉSNAPOSOKKOSZÖNTÉSE

Pi: 16.00 - HÁZASSÁG HETE  ZÁRÓ 
 Előadás, Házaspárok megáldása 


