Húsvéti Örömhír

A P e s t s z e n t l ô r i n c -P e s t s z e n t i m r e i
evangélikusok hírlevele

jött egy ember…

templomról álmodott…

elindult a köveket megkeresni…
és azt mondta nekünk: Ti templom lesztek!
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Hová kerüljön a kő a húsvéti üres sírról?!
A címben felvetett kérdésre 2016. húsvétján
kézenfekvő a válasz: a Jézus sírját lezáró, de a feltámadás hajnalára elhengerített kő is épüljön bele a
pestszentimrei Luther-kápolnába! Hiszen valóban
szeretnénk MINDEN követ megmozgatni, hogy
minél hamarabb felépüljön a Nemes utcában az evangélikus gyülekezet lelki otthona. Nomen est omen, a
név egyben jel is: ez igazán nemes cél, az elképzelhető
legnemesebb vállalkozás.
Ritkán adataik egy gyülekezet életében, de az egyházkerület életében is, hogy hajlékot építhetünk Isten dicsőségére. Immár püspöki szolgálatom 13. esztendejét taposom, de eddig csupán egyetlenegy temetői
kápolnát szentelhettem fel Békéscsaba-Fényesen…
Tudom, hogy nem a templomépítések korát éljük hazánkban,
bár a rendszerváltás után volt néhány év, amikor szép templomok sorával
gazdagodtunk a déli kerületben is: Dunaújváros, Telekgerendás, Zomba… De Pesten nem épült templom, szemben a budai oldallal, ahol Budaörsön, Budahegyvidéken, Szentendrén korszerű hajlékot kapott a
gyülekezet.
Minden szempontból időszerű hát, hogy a reformáció 500 éve
jubileumára felépüljön a Luther-kápolna Pestszentimrén, egy olyan fejlődő városrészben, ahol a testvéregyházak már rendelkeznek saját lelki
otthonnal.
Ennek érdekében egyházkerületünk legnagyobb ünnepének, a
május 7-én, Kiskörösön tartandó missziói napnak az offertóriumát is erre
a szent célra hirdetjük meg. De természetesen mindenek előtt a helyiek,
a XVIII. kerületben élő evangélikus testvérek áldozatvállalását kérjük és
várjuk, hiszen a MI lelki otthonunk, „erős várunk” épül a Nemes utcában.
Jó lenne, ha Feltámadott győzelmét hirdető kő mellé odaépülhetne
mindannyiunk saját, kisebb-nagyobb köve, téglája, oszlopa, gerendája…
Rajtunk is múlik, hogy mikor csendülhet fel először a Luther-kápolnában a Krisztust magasztaló ének: „Győzelmét vettél, ó, Feltámadott!”
Gáncs Péter
elnök-püspök
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Templom születik
2007-ben, abban az évben, amikor a
pestszentlőrinci templom 75 éves jubileumát ünnepeltük, reménységgel gondoltunk arra, hogy a
leánygyülekezet régi vágya is teljesülhet. A lőrinci Élő Kövek Templomában megfogant az imrei
Épülő Kövek Templomának gondolata. Imádkozni
és dolgozni kezdtünk. Hulej Enikő megbízott lelkész hűséges szolgálatával éledni kezdett a gyülekezet és épülni kezdett az evangélikus templom a református templomban,
ahol szeretettel befogadtak minket és megtarthattuk istentiszteleteinket.
Az agilis fiatal lelkésznő megszervezte a házi bibliaórákat a Kenderesi házaspár lakásán, egyre többen jöttek az istentiszteletekre, beindultak a gyermekfoglalkozások is. A megkezdett munkát 2015. őszétől Horváth-Csitári
Boglárka folytatja, aki missziói-lelkészi megbízatást kapott Gáncs Péter
püspöktől a leánygyülekezet gondozására. Eljött az idő: a „magzat” megmozdult! Országos egyházi és Déli-kerületi támogatással sikerült összehozni a „babakelengyét”, egy kedvező fekvésű építési telket a Nemes
utcában, a rajta levő lakóépülettel. Az itt felépítendő Kastélydombi Luther-kápolna „ultrahangos képét” Krizsán András építész tette láthatóvá
számunkra a tervrajzokon. Most a vajúdás nehéz, de reményteljes időszaka következik. Reméljük, hogy az áldott állapotot követően megszületik az
életrevaló gyermek! A „keresztelőt” 2017. októberében, a Reformáció 500.
évfordulóján szeretnénk megtartani. Addig még sokat kell imádkoznia és
dolgoznia a szülőknek, keresztszülőknek, testvéreknek és mindazoknak,
akik várják, hogy valóra váljon ez a gyönyörű reménység!
Győri Gábor esperes
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Milyen gyülekezetről álmodik a missziói lelkész?
Egy szó jut eszembe, ha arra gondolok, milyen
gyülekezetről álmodom.: Elkötelezett. Tudom, hogy
ez lehetséges, mert ilyen gyülekezetben nőttem fel. Ez
két fronton valósul meg.
Egyrészről lelkészként fontos, hogy tudjuk, nem
egyszemélyes mutatvány, amit tennünk kell. Nem
showman-ek vagyunk, akiknek szórakoztatni kell
a közönséget, hogy eljöjjenek az alkalmakra. Nem
vagyunk formabontóak azzal, ha többen dolgozunk együtt, hiszen Jézus
küldte ki kettesével a tanítványokat. Ezért szükség van elkötelezett társakra, akik mellettem állva segítenek, együtt mennek velem.
Másrészről, gyülekezetem tagjai nem hobbykeresztyének. A gyülekezeti
alkalmak nem egy választható alternatíva az életükben. Nem egy program
a sok közül, ahova akkor mennek, amikor éppen nincs más, vagy jobb.
Elkötelezettek Isten iránt, a közösség iránt. Életük alapja. Közösségünk
még kicsi, de együtt megyünk és bízunk Isten áldásában!
Horváth-Csitári Boglárka missziói lelkész
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A Luther-kápolnáért
Ahol templom épül, ott közösség épül;
ahol Isten háza épül, ott emberek találnak egymásra. A templom védelmet nyújt, megnyugvást ad,
a templomban a bánat elillan, és az öröm megélhetővé válik. Mindenünk, amink van, közös.
Az Istenünk, az érzéseink, a gondolataink és
közösek a helyeink is – mi, akik egyidőben, egy
térben élünk, ugyanabban a közös történetben
játszunk különböző szerepeket. Ennek a közös történetnek fontos és kiemelkedően aktív szereplője a kerületi evangelikus gyülekezet, amely régóta szeretné, ha Pestszentimrén megépülne a közösség Luther-kápolnája.
Elkötelezetten és eltökélten dolgoznak azért, hogy a papírra vetett álom
válósággá váljon, és a reménykedést a jogos büszkeség váltsa fel.
Hiszem és tudom, hogy minden olyan cselekedet, amely a Mindenható
dicséretére és szolgálatára vállalkozik, csak üdvözítő eredményt hozhat.
Mint az a magonc, amit azért ültetünk, hogy később gyümölcsöt adjon,
mint az a palánta, amit azért gondozunk, hogy pár hét múlva virága
szépségében gyönyörködhessünk.
A Luther-kápolna egyszerre lesz almafa és tulipán, egyszerre táplál bennünket és ad lehetőséget az élet titkaira való rácsodálkozásnak.
Istenfélő polgármesterként azt kívánom, hogy a tervezett kápolna mihamarabb kerüljön be a kerület szent helyei közé, és mi, Olvasó és Levélíró
mihamarabb találkozzon a templomszentelésen.
Ehhez Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata minden támogatást
és segítséget megad. Mert mindenünk, amink van, közös; mert mindenünk, amit közösen teremtünk, csak áldást és patronálást kaphat a
Mindenhatótól.
Ughy Attila
polgármester
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
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Találkozás Istennel
Nincs még egy olyan építészeti feladat, amely
annyit változott volna az elmúlt századokban, mint
a templomépítészet. A régi korok építői alapvetően
a hagyomány, az örökség fontosságából indultak ki
és a történeti stílusokat követték. A kortárs építészet
az egyszerűségre, a racionális, tiszta belső terekre és
formákra törekszik. Az épülő pestszentlőrinci evangélikus kápolna sem pazarló, különleges formájával,
érdektelen, felesleges díszítésével vonja magára a figyelmet, hanem a
liturgikus funkció egyszerű építészeti megformálásával. Hely, ahol az ember legmélyebb önmagát ismerheti meg, kapcsolatba léphet Istennel, embertársaival, és a művészet segítségével harmóniába kerülhet a körülötte
lévő világgal. Külső megjelenésében, tiszta tömegformálásával, homogén
homlokzatával, két lábbal áll a földön, de mégis az ég felé törekszik. Olyan
erők jelennek meg benne, amik mindenkit magukkal ragadnak. Amikor
egyszerre érezzük földi létünk hétköznapjaiban az imádság erejét, és a
közösség transzcendens élményét. Mikor a szavak lábujjhegyre állnak, és
az Isten beszélni kezd velünk. Szavakat keres, hogy igévé váljon, köveket
keres, hogy templom épüljön.
Krizsán András DLA
Ybl-díjas építész
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„Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”
Kedves pestszentlőrinci, pestszentimrei Testvérek!
A húsvéti körlevelünket nem véletlenül
kezdem Reményik Sándor csodálatos versrészletével.
Az elmúlt év során sikerült pestszentimrén egy ingatlant vásárolni evangélikus egyházközségünk részére. Ezzel hosszú évtizedes várakozás után
végre megoldódni látszik az imrei testvéreink részére egy evangélikus közösségi centrum kialakítása. A gyülekezet gyarapodott egy családi házzal valamint egy építési területtel ahol gyülekezeti terem valamint
kápolna épülhet. A tervrajzok elkészültek az engedélyeztetések folyamatban vannak.
A tervezett gyülekezeti terem valamint kápolna a harangtoronnyal
sajátos színfoltja lehet a városrésznek. Hosszú előkészítő munkával és
egyeztetésekkel terveink szerint 2016-ban szeretnénk az építkezést megkezdeni, de mint köztudott dolog az építkezéshez akaraton és szándékon
túl pénzre is szükség van.
Ezért kérem minden kedves lőrinci, imrei testvéremet, vállalkozókat ki-ki lehetőségénél fogva segítse anyagilag ennek a nemes célnak megvalósulását.
Bízva és reménykedve, hogy 2017-ben a Reformáció 500 éves évfordulójára Budapest XVIII. kerülete egy templommal gyarapszik ami az
egész kerületünk örömére szolgál.
Előre is megköszönve a várható támogatásokat. Isten áldását
kérem gyülekezetünkre valamint kerületünk minden lakosára.
Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánok mindenkinek szeretettel.
Nánási József felügyelő
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Virágvasárnap - via palmarum
Megyek az úton. Meleg, por, tömeg, hangzavar. Férfiak és asszonyok. Gyerekek és idősek.
Mindenki megy valahová, rohannak, nem néznek egymásra. Olyan céltalan és kusza ez az egész.
Menni, menni, mindig valahová. Csinálni, tenni, mindig valamit. Ez az, ami leterhel, ami hajszolttá,
fáradttá, kiégetté tesz.
De most érkezik Valaki. Az úton. Lassan, komótosan. Szamárcsikó hátán ül. Meglátva
őt hirtelen szétnyílik a tömeg. Megérezve őt, hirtelen megtorpanok. Megmagyarázhatatlan rendezettségbe állnak össze az emberek. Megállok én is. Királyként köszöntik. Vörös szőnyegként
terítik elé felsőruhájukat, kezükben pálmaág. Királyként szeretném én is köszönteni Őt. Mert Ő,
most is érkezik! Lassan, hivalkodás nélkül. Szeretne velem jönni, az én utamon. A sokszor fárasztó,
hajszolt úton mellém szeretne szegődni. Lassan, nyugodtan. Olyan jó lenne megélni ezt az utat.
Hátrahagyva azt, ami fáradttá, kiégetté tesz és Vele menni. Olyan jó lenne Vele menni ezen az úton!
Azon az úton, ami új, friss perspektívát ad. Reménnyel, erővel és élettel ajándékoz meg!
Horváth-Csitári Boglárka

Nagycsütörtök - via eucharistia
A nagycsütörtök számomra Krisztussal történő legmélyebb és legszorosabb találkozás.
Krisztus előkészíti ezen az éjszakán azt, hogy nagypénteken önmagát adja értünk. Ahogyan a kenyeret
megtöri, és a tanítványainak adja, tudja, hogy hamarosan testét adja megtöretésre értük. Ahogyan
kezébe vette a borral telt kelyhet, és a tanítványainak adja, tudja, hogy hamarosan a töviskoszorú és
a római korbács miatt fog vére kicsordulni.
Az eucharistia útja Krisztus gondoskodó szeretetének útja. Érthető jelképeket ad elénk, a kenyeret és
a bort, melyek az élet legalapvetőbb szükségletei.
Amikor megterítve van az Úr asztala, arra van meghívásod, hogy részesülj az Ő testéből és véréből.
Ez a részesülés valóságos, hiszen hitünk szerint Krisztus jön közénk a kenyérben és a borban. Ez nem
csak egy emlékvacsora, hiszen amikor az Ő rendelése szerint cselekszünk az Ő emlékezetére, akkor
Ő velünk van, még ha nem is látjuk őt.
Az eucharistia szentségében magában Krisztusban, az Ő lényében merülhetünk el, és a vele való
közösségből erőt kapunk. Azért hív, hogy erőt adjon a megfáradtnak, a gyengének, gyógyulást a
betegnek, megnyugvást a kételkedőnek. Hogyan lehetséges ez? Ez hitünk szent titka.
A föld és az ég, asztalunknál összeér, értünk lett élet ez a bor és a kenyér, őáltala, ővele, őbenne az
Atya gyermekei vagyunk.
Dr. Solt-Száraz Csenge
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Nagypéntek - via dolorosa

“Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, (…) a mi fájdalmainkat hordozta.” (Ézs 53,3-4)
Mi értelme ennek az egésznek? Miért kellett annak idején ártatlan és védtelen állatokat áldozni a
bűnök engeszteléséért? Miért nem választhatott Isten más utat? Vagy miért nyugszunk bele, hogy
méltatlanok vagyunk Isten elé járulni?
Ilyesmi kérdéseket fogalmaztak meg általános iskolásaink, amikor Jézusról, mint Isten bárányáról
beszéltünk velük.
Pedig a fájdalmak útján az első lépéseket Ádám és Éva tette meg, amikor kiszakította magát az Istennel való közösségből. A felettük kimondott isteni ítélet fájdalma öröklődik azóta is nemzedékről
nemzedékre. A fájdalmak útján járjuk, éljük földi életünket.
Ami valóban felfoghatatlan, hogy Isten, akit senki és semmi nem kényszerített erre, mégis elindult
utánunk ezen az úton. És nem csak rálépett, de végig is járta a fájdalmak útját. Miattunk, helyettünk és értünk. Mert Ő nem tudott belenyugodni abba, hogy soha többet ne térhessünk vissza a
fájdalmak útjáról.
Győri Gábor Dávid

Húsvét - via victoria
„Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről”(Ézs.11,1)
Ézsaiás próféta jövendölését előszeretettel idézzük ádvent időszakában, s különösen Karácsony
ünnepén. Az Isai fiának, Dávidnak „utódjaként” megszületett Jézus Krisztusban Isten valóban
beteljesítette ígéretét: mint gyengéd hajtás született meg a Megváltó.
Miért ne szólalhatna meg azonban ez a jól ismert igevers most Húsvét ünnepén is, igaz új tartalmat hordozva?! Ez alkalommal kerüljön a hangsúly a törzsök szóra! A fa levágott törzsének képe
jelenik meg előttünk. A tönk látszólag élettelen. Nagypéntek után valahogy így értelmezhették az
eseményeket Jézus tanítványai is. Úgy gondolták – az ézsaiási képet segítségül híva -, hogy minden tönkre ment. Pénteki gyászukat, másnap a reménytelenség letargiája követhette. Nagyszombat
és Húsvét egymástól elválaszthatatlan üdvtörténeti napok. A kilátástalanság érzéséről, a bánatról
nem szabad megfelednünk ahhoz, hogy megértsük Húsvét igaz üzenetét, a feltámadott Krisztus diadalát. Isten ugyanis sokszor cselekszik így. A reménytelenség sötétjében, a „sír mélyén”, a
törzsök gyökerében, „mint titkos bánya mélyiben”, csendben formálja a győzelmes terveit.
B. Pintér Márta
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Élet a Sztehlo Intézményben
A tanév felén már túl, visszatekintve az eltelt hónapok eseményeire, elmondhatom, hogy
nagyon sok munka áll mögöttünk. A napi feladatok elvégzése mellett számos rendezvény, versenyeken elért kiemelkedő eredmény mutatja az 510 gimnazista diákunk és a munkatársi közösség sikereit.
Néhány kiemelkedő eseményt szeretnék megemlíteni. A gimnáziumban került megrendezésre a
kerületi Országismereti verseny, a nyelvek iránt érdeklődő gyerekek számára.
Országos szervezésű Reformációi Emlékversenyt rendeztünk, készülve ezzel a Reformáció 500. évfordulójára. Nagy örömünkre az iskola diákjainak munkáiból készült kiállítással nyílt meg a kerületi
Kossuth téri park új kiállítóterme.
Ebben a tanévben az intézmény Tehetségponttá vált a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége (MATEHETSZ) keretein belül. A regisztrációt elvégeztük, így az iskola részt vehet a
Magyar Géniusz Program keretében létrehozott Tehetséghálózatban folyó tevékenységben. Az idei
regisztráció után három tanév alatt kell bizonyítanunk eredményeinket nyelvi, matematikai, természettudományos, művészeti és zenei tehetséggondozási területeken.
Az eltelt hónapok alatt számos kiemelkedő versenyeredmény is született, melyek tanulóink tudását és a pedagógusok magas szintű felkészítő munkáját dicsérik. Az evangélikus iskolák
Disputa versenyén a gimnázium csapata I. helyezést ért el. Az MTA Piszkéstetői Csillagvizsgáló
Intézetének „Határ a csillagos ég” országos csillagászati versenyen csapatunk szakmai különdíjban
részesült. Az orosházi Kölcsey Ferenc Népdaléneklési és Versmondó Versenyen a fotópályázatunk
és versmondó diákunk is különdíjban részesült. Ebben az évben is megrendezésre került a Nemzeti
Színház színpadán az „Ádámok és Évák” című előadás. Az egész országból érkező iskolai színjátszó
csoportok Madách: Az ember tragédiája című művét adták elő. Gimnáziumunk színjátszó csoportja
a Párizsi színt adta elő nagy sikerrel. Az „Otthonom a XVIII. kerület” pályázaton tanulóink munkái
három első helyezést is elhoztak. Az Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei
fordulójában diákunk második helyezést ért el. A Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Népművészeti Találkozóján gimnáziumunk citera szólistája ezüst minősítést szerzett. Nagyon büszkék
vagyunk sportolóink eredményeire is. A lányok és fiúk kosárlabda és röplabda csapatai is ezüst és
bronzérmet szereztek a kerületi Diákolimpián.
A tanév hátralevő hónapjaiban is sok még a tennivaló. A meghitten ünnepélyes Szalagavató Bál óta 133 végzős diákunk viseli érettségiig a Luther rózsával díszített szalagot. Ők már lázasan
készülnek az érettségi vizsgáikra, imádságban gondoljunk rájuk.
Ezekben a napokban zajlik a középiskolások beiskolázása is. Összesen 458 diák 820 tagozatra jelentkezett a Sztehlo Gimnáziumba. Örömmel tölt el bennünket, hogy nagy az érdeklődés a
gimnázium iránt. 2016. április 8-án kerül megrendezésre a Sztehlo Gimnáziumban az Evangélikus
Iskolák Kutató Tanárainak IV. Konferenciája. Az országos rendezésű konferencia keretében avatjuk
fel névadónk Sztehlo Gábor mellszobrát a gimnázium épülete előtt. Ezzel ünnepelve az intézmény 5.
tanévét a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartása alatt. Erre az eseményre szeretettel várjuk a
gyülekezet testvéreit is.
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Élet a Sztehlo Intézményben
Köszönöm, hogy a pestszentlőrinci evangélikus gyülekezet szeretettel befogadta és szoros
kapcsolatot ápol a gimnázium diákjaival is. A keresztény nevelés fontos elemei a hétfő reggeli áhítatok, melyek az evangélikus templom falai között zajlanak. Kollégáink közül többen részt vesznek
a vasárnapi Istentiszteletek gyermekszolgálataiban. Köszönöm azt is, hogy a gyülekezet presbiteri
találkozóin rendszeresen beszámolhatok az iskolában folyó munkáról.
Mindezért a sok munkáért, eredményért, az előttünk álló feladatokért köszönetet mondok
és hálát adok Istennek! Soli Deo gloria! Egyedül Istené a dicsőség!
								
Vicziánné Salla Ildikó intézményvezető

A MI GAUDIOPOLISUNK

A Fecskefészek óvoda immáron negyedik éve fogadja kis fiókáit. Három éve már a
csodálatos új épületben 75 gyermek, 6 óvó néni és az ő munkájukat nagy lelkiséggel segítő 7 dolgozó
éli mindennapjait.
Az óvoda misszióját a gyermekeken keresztül a családban fejti ki. Ökumenikus nyitottságú, evangélikus szellemiségű lelki nevelést folytatunk.
Az általános iskolában 12 tanulócsoport tanul – 6 alsó és 6 felső tagozatos osztályban. Létszámunk
közel 250 fő. Pedagógusaink száma 25 fő.
Az évek óta jól működő integrált oktatás mellett harmadik éve működik a felső tagozaton a matematika és a művészeti tagozatunk. Igazán jó tapasztalatunk a művészeti képzés terén van. Kórusunk
minden iskolai és ünnepi rendezvényen, kulturális programon színvonalasan szerepel, melyet Velkey
Zsuzsa tanárnő áldozatos munkájának köszönhetünk. A vizuális kultúra fejlesztése szintén szép
eredményeket hozott, melyek az iskolai művészeti kiállításokon, a gimnáziumi felvételiknél mutatkoznak meg, melyet Pintérné Czifra Beáta kolléganőnknek köszönhetjük.
A következő tanévtől kezdve első osztálytól indítunk a tehetséggondozás érdekében angol idegen
nyelvi osztályt, a matematika és sakk irányultsággal párhuzamosan. Ide várjuk azon családok gyermekeit, akik családias környezetben az evangélikus szellemiséggel áthatott korszerű tudást kívánnak
gyermekeiknek biztosítani.
Az elmúlt évek gyakorlatát követve általános iskolánk igyekezett a kapcsolatépítések terén előrelépni. Egyre több gyülekezeti alkalom – az ádventi és a karácsonyi istentiszteleten szolgáltak gyermekeink. Az evangélikus iskolákkal a tanulmányi versenyeken és a szakmai programokon alakítunk
ki kapcsolatrendszert. A szülőkkel a hagyományos szülő kapcsolattartáson túl az ádventi kreatív
foglalkozáson és gyertyafényes együtténeklésen kívül, a Márton napi lámpás felvonuláson és a karácsonyi istentiszteleten is együtt voltunk. Ezeken az alkalmakon van lehetőségünk arra, hogy iskolánk
egyházi kötődését erősítsük a szülőkben.
Gyermekeink lelki életét az iskolalelkész gondozza. A hétfői áhítatok, a közös éneklések, a hittanórák,
az egyéni beszélgetések, az állandó iskolai jelenlét biztosítják azt, hogy intézményünk hitvallása szerint kiegyensúlyozott keresztyén emberré nevelje.
Zámbóné Karner Anikó tagintézményvezető
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Luther műveit lapozzuk (3)
Reformálni csak testvéri szeretetben!
1522 márciusában egy héten át prédikált Luther Márton a lázongó Wittenbergben. A böjt első hetében elmondott – és ezért hagyományosan „invocavit-prédikációkként” elhíresült – igehirdetések a
rendkívüli körülmények miatt sorsdöntő jelentőségűek voltak a reformációra: a császári üldöztetés
elől Wartburg várába elzárt Luther távollétében egyetemi és gyülekezeti hangadók fellázították Wittenberg lakóit. Céljuk az volt, hogy leszámolva a középkori egyház istentiszteleti rendjével és vallásos
életével kezdjenek rombolásba a templombelsők „bálványozó” berendezése ellen, és erőszakkal kényszerítsék a két szín alatti úrvacsorára a gyülekezet tagjait.
Luthert annyira felháborította ez az evangéliumra hivatkozó erőszakoskodás, és annyira nyugtalanította, hogy emiatt a fejedelem katonai és politikai erővel is a hitújítás ellen fordulhat, hogy elhagyva
rejtekét Wittenbergbe sietett. Ott az igehirdetés erejében bízva prédikációs sorozatba kezdett, melynek hatására ismét helyreállt a rend, és bebizonyosodott az is, hogy Luther és szoros munkatársi köre
nem egyházi forradalmárok és reformerek, hanem az igén alapuló megújulás emberei, hiszen „az
Isten országa nem külső dolgokban áll, hogy az ember kézbe vehetné, hanem a hitben”.
Híres hasonlatában, amellyel a Napra utal, ezt mondja: fényének az ereje olyan, mint a hajlíthatatlan
hit, ugyanakkor áradó melege a testvéri szeretethez hasonló. Mindezzel rendet szabott a korabeli és a
mindenkori evangélikusság számára abban, hogy a gyülekezetet, egyházi életet érintő minden újítás
– legyen az bármilyen lelki is – csak az ige és a szeretet együttes meggyőző erejével lehetséges. Ebben
a gyülekezet egyetértése akkor is szükséges, ha a szokásokban vagy akár az olyan lényegi elemekben,
mint az úrvacsora, mélyebb lelki célokat akarunk követni: reformálni csak hittestvéri szeretettel és
türelemmel szabad!
Dr. Korányi András

Érdeklődőknek ajánljuk:
Prédikáció Wittenberg népének (Invocavit hetében) – Luther Válogatott Művei, 6. kötet (2015)
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Luther műveit lapozzuk (4)
Győzelem, élet Krisztusban miénk lett…
A reformáció egyházairól és mondanivalójáról gyakran hallhatjuk, hogy legmélyebb ünnepünk a
nagypéntekhez, Jézus Krisztus megváltó kereszthalálához fűződik. A hitújítást összefoglaló hagyományos,
négyes jelmondat is jórészt ekörül forog: egyedül Krisztus – egyedül hit által – egyedül kegyelemből –
egyedül a Szentírás alapján áll a hitünk. Miközben azonban a megváltásból fakadó bűnbocsánatot, kegyelmet és életújulást ünnepeljük, ehhez éppen Jézus Krisztus húsvéti feltámadása adja a győzelem átütő erejét. Ahogyan húsvét győzelmi híre nem lenne teljes, ha a nagyhetet feledve nem ismernénk fel: mindez
értünk történt, ugyanúgy lenne a nagypénteki megváltás erőtlenné a feltámadás diadala nélkül.
Luther húsvéti hitét és örömét elsősorban igehirdetéseiből és énekeiből ismerhetjük meg. Énekeskönyvünkben akár a húsvéti, akár az úrvacsorai énekgyűjteményben megtaláljuk ezt a húsvéti ujjongást:
„Ővele járunk, erőt ad szolgálnunk. Diadalmas, szent erőt, énekünk dicsérje Őt! Halleluja!” (Énekeskönyv
213,3) De nemcsak a diadal, hanem a húsvéti hitre eljutás küzdelme is ismert előtte: „De akkor sem lehet
másként: a (húsvéti) prédikáció bizonyos, csak a tanítványok gyengék. Legyen ez számunkra vigasztalás,
amikor nem értjük a dolgot… Az asszonyoknak így kellett volna igazán beszélniük: Ejha, dicséret Istennek! Ehelyett ingatták a fejüket és azon elmélkedtek, mindez igaz-e, vagy sem.” (Húsvéti prédikáció, 1529)
Ezért a megváltás titkát magunkra kell vennünk, ahogyan ezt egy másik helyen írja: „Három ellenség
támad rá egyszerre. Halál, bűn és ördög. S íme, mindhárom ellensége lábánál hever. E dicső győzelmet
ünnepeljük ma. Minden erőnk abban van, ha Krisztus húsvéti győzelmét csakugyan a szívünkre vesszük,
és rendíthetetlenül hisszük.” (Jer, örvendjünk keresztyének! – húsvéti áhítat)
Dr. Korányi András

Érdeklődőknek ajánljuk:
Jer, örvendjünk keresztyének! (Luther írásaiból mindennapi áhítatra) Luther Kiadó, 2011
Húsvéti igehirdetések – Luther Válogatott Művei, 6. kötet, 2015

5)
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Nyitott Biblia
,,Ti azonban választott nemzetség,
királyi papság, szent nemzet vagytok,
Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek
nagy tetteit annak, aki sötétségből az ő
csodálatos világosságára hívott el titeket.”
1Pt 2,9
Ki választott?
Az áprilisi ige nem is szólhatna másokhoz jobban, mint a lőrinci evangélikusokhoz, az élő kövek
gyülekezetéhez. Péter első levelének második fejezetében arról ír, hogy élő kövekként lelki házzá
kell felépülnünk (Hol is olvashatjuk ezt a templomon?). Ehhez az építkezéshez, alapként a Sionban
elhelyezett drága sarokkő szolgálhat. Ez a kő, amely az igét be nem fogadóknak megütközés, nekünk
drága kincs, írja az apostol.
Tegyük szívünkre a kezünket! Ki ne szeretne különleges, a szürke tömegtől eltérő, abból kiemelkedő, kiválasztott lenni? Sokszor ennek érdekében választunk párt, barátokat, keresünk kapcsolatokat, választunk ezer meg egy, fontosnak hitt dolgot, s azt hisszük, ők-ezek mind különlegessé
tesznek. Ám előbb-utóbb rá kell döbbennünk, hogy nem így van. Igazán csak egy nem emberi, sőt
felettünk álló valaki emelhet ki minket.
De lehetünk-e különlegesek? Mi, akik, ha nem alusszuk ki magunkat, morgósak vagyunk, mi, akik
irigykedünk a másikra, ha bántanak, visszaütünk, mi, akik sötét gondolatokkal, szóval és cselekedetekkel küzdünk. Nekünk írja a fenti sorokat Péter? Igen! Krisztus áldozata óta ez ránk is igaz. Választottak, kiválasztottak, szentek, királyiak és Isten üzenetének közvetítői lettünk, még, ha gyarlóak,
egyébként hétköznapi emberek vagyunk is. Mert Jézus választott, és a kínhalált választotta értünk,
ezzel pedig kiválasztott minket, elkülönített a maga számára.
Ha kétségeink vannak, vagy kísértést szenvedünk gondoljunk a fentiekre! Ő segít, hogy a kiválasztottsághoz méltón álljunk helyt, csak ehhez nekünk is választanunk kell, méghozzá Őt. Luther Márton szerint naponta meg kell térnünk. Nekem ez azt is jelenti, hogy naponta választás elé kerülünk,
s ennek keretében eldobhatjuk kiválasztottságunkat, vagy az adott helyzetben Jézust és Atyánkat
választva kitarthatunk!
Dr. Rab Ferenc
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Gyülekezeti naptár

Pestszentlőrinc
MÁ R C I U S
20. va Virágvasárnap
10.00 – istentisztelet + úrvacsora
Új Teremtés zenés istentisztelet
24.
18 óra Nagycsütörtök + úrvacsora
25.
10 óra Nagypéntek + úrvacsora
17 óra Passió előadás
27. va Húsvét ünnepe
05.00 Hajnali virrasztás
10.00 – istentisztelet + úrvacsora
Előtte: 9.30-tól Grádics éneklés
28. hé Húsvét másodnapja
10.00 – istentisztelet + úrvacsora
Á P R I L I S
01 pé 15.00 - Bibliaóra
02. szo 10.00 – Konfirmáció óra
03. va Húsvét után-1. vasárnap
10.00 – istentisztelet + úrvacsora
GYERMEKEKNEK BÁBJÁTÉK
04. hé 17.30 – Tere-tori
06. sze 16.00 - Felnőtt torna (Gimnázium)
07 csü 15.00 - Bibliaóra
08. pé 18.00 - Eszterág-ifi
09. szo 10.00 – Konfirmáció óra
10. va Húsvét után-2. vasárnap
10.00 – istentisztelet
11. hé
13. sze
14 csü
16. szo
17. va
18. hé
21. csü
22. pé
23. szo
24 va
25. hé
27. sze
28 csü
30. szo

füzet.indd 15
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SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE

17.30 – Tere-tori
16.00 - Felnőtt torna (Gimnázium)
15.00 - Bibliaóra
10.00 – Konfirmáció óra
Húsvét után-3. vasárnap
10.00 – istentisztelet + úrvacsora
17.30 – Tere-Tori
15.00 - Bibliaóra
18.00 - Eszterág-ifi
10.00 – Egyházmegyei Kórustalálkozó
Húsvét után-4. vasárnap
10 óra – istentisztelet + úrvacsora
Zenélő kövek
17.30 – Tere-tori
16.00 - Felnőtt torna (Gimnázium)
15.00 - Bibliaóra
10.00 – Konfirmáció óra

Pestszentimre
MÁ R C I U S
20. va Virágvasárnap
08.00 – istentisztelet + úrvacsora
22.ke 18 óra Böjti Keresztút (ref.tpl)
24.csü 18 óra Nagycsütörtök + úrv.
25.pé 18 óra Nagypéntek
27. va Húsvét ünnepe
08.00 – istentisztelet + úrvacsora
28. hé Húsvét másodnapja
08.00 – istentisztelet + úrvacsora
30. sze 14 óra Bibliaóra
31. csü 9 óra Baba-Mama Klub
Á P R I L I S
01. pé 17 óra IFI
03. va Húsvét után-1. vasárnap
08.00 – istentisztelet + úrvacsora
05. ke 18 óra Középkorúak bibliaórája
06. sze 14 óra Bibliaóra
07. csü 9 óra Baba-Mama Klub
12. szo 15 óra Társasjáték Klub
10 va Húsvét után-2. vasárnap
08.00 – istentisztelet
13. sze
14. csü
15. pé
16. szo
17. va
19. ke
20. sze
21. csü
24. va
27. sze
28. csü
29. pé

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE

14 óra Bibliaóra
9 óra Baba-Mama Klub
17 óra IFI
17 óra Fiatal felnőtt kör
Húsvét után-3. vasárnap
08.00 – istentisztelet
18 óra Középkorúak bibliaórája
14 óra Bibliaóra
9 óra Baba-Mama Klub
Húsvét után-4. vasárnap
08.00 – istentisztelet + úrvacsora
14óra Bibliaóra
9 óra Baba-Mama Klub
17 óra IFI
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