
 
UTAK 
 
 
 
 
 
Különböző utak vannak a világban. Vannak egyenes utak, göröngyös utak, kacskarin-
gós utak, sima utak. Vannak utak, amelyekre jó rálépni, és vannak utak, amelyeket 
legszívesebben elkerülne az ember. Egy hete ökumenikus rendezvényünkön a Sport-
kastélyban az evangélikusok egy utat készítettek. Ezt az utat kipróbálhatták a rendez-
vényre ellátogatók. Mezítlábas lépteik alatt megtapasztalhattak puhaságot, keménysé-
get, érdes felületeket. Érezhették, hogy valamikor szúrja, dörzsöli, nyomja, valamikor 
vizessé teszi lábukat az ajzat.  Út, amely sokszínű. Út, amelyben megláthatjuk Isten 
gazdag fantáziáját, hogy milyen színesnek, változatosnak teremtette ezt a világot. Út 
ahol megállhatunk és hálát adhatunk. hogy a teremtésnek mi is részei lehetünk.  
Úton járók vagyunk. Haladunk életünk útján, ami sokszor egyenes, néha talán kacska-
ringós, bogáncsokkal, indákkal, nehézségekkel teli, mégis haladunk. Kérdés az, hogy 
hova? Kérdés az, hogy vajon mibe torkollik bele ez az út. Október hónapja, ünnepek-
ben igen gazdag.  
Teremtés hetén azért az útért adhatunk hálát, amit Isten megteremtett számunkra. Hogy 
van hol járnunk, hogy ajándékba kaptunk egy életet, ezzel lehetőséget, hogy járjunk az 
élet útján. Az Ő útján. 
Reformációkor megtapasztalhatjuk, hogy közel 500 éve utunk elágazott és új út felé 
terelt bennünket az Isten. Elgondolkozhatunk miért jó, hogy evangélikusok vagyunk. 
Megfogalmazhatjuk, miért jó, miben más, hogy erre az útra hívott bennünket az Isten? 
Reformáció napját követően a választ is megkaphatjuk. Miszerint nem emberi érdemek 
szerint ítél az Isten, hanem egyedül kegyelemből, hit által visz bennünket be az örök 
élet kapuján. Halottak napján ebben megnyugodva haladhatunk tovább az élet útján.  
Éljük át október hónap sokszínűségét, éljük meg ezeket az ünnepeket, adjunk hálát 
minden nap Istennek. Mert van út, amelyen járhatunk, van élet, amelyet élhetünk, van 
reménység, amely örökre a miénk. 
      Horváth-Csitári Boglárka 
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Az evangélikus keresztények számára piros betűs ünnep 
október 31-e – 1527-ben ezen a napon, mindenszentek 

ünnepének az előestéjén tette közzé Luther Márton a bűnbánattal való visszaélés 
és a búcsúcédulák árusítása elleni felszólalását. Habár mindez az eldugott szász 
kisváros, Wittenberg falai között történt, a tételek néhány hét alatt elterjedtek az 
egész országban, sőt hamarosan külhonban is. Ha szándéka szerint ez javító 
szándékú hozzászólás volt is csupán, mégis ez lett a későbbi események elindítá-
sával a reformáció kezdete. 
Mit is kifogásolt Luther a tételekben? A búcsú, azaz a halál utáni büntetések el-
engedésének középkori elmélete arra épült, hogy a szentek felhalmozott érdemei, 
jó cselekedetei és égi közbenjárása az egyház kincseként mintegy fedezetül szol-
gálnak ehhez az elengedéshez. A búcsúcédulák az ehhez kapcsolódó vezeklés 
lényegében pénzbeli megváltására építettek, ami jelentősen rombolta a szemé-
lyes, hitből fakadó bűnbánat gyakorlatát. Luther mindenekelőtt azt kifogásolta 
ekkor, hogy az egyház maga hitelteleníti a megtérés és a bűnbánat biblikus gya-
korlatát.  Ezzel lényegében kettős csapást mér a hívőkre: egyrészt a saját elvárá-
sait és elképzeléseit Isten akarata fölé helyezi, s ezzel kioltja a valódi istenfélel-
met. Másrészt megkínozza az őszinte keresztény embereket, hiszen a valódi bű-
nökre szerzett jézusi bocsánatot háttérbe szorítva a jócselekedetekkel való egyhá-
zi üzletelésre teszi a hangsúlyt, a lelkiismeret valódi terheit viszont ezzel nem 
oldja fel. 
Néhány hatásos érv mellett – ha a pápának hatalmában áll pénzért elengedni a 
tisztítótűzbeli büntetéseket, miért nem teszi meg atyai szeretetből? – több lénye-
ges reformátori alapelv is megszólal a 95 tételben. Az egyik szerint az egyház 
valódi kincsét nem a szentek által felhalmozott jócselekedetek jelentik, hanem 
Isten akaratának és kegyelmének – törvényének és evangéliumának – a legszen-
tebb jóhíre. Az egész vitairat lényegét foglalja össze rögtön az első tételben is: 
„Amikor Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus azt mondja: bánjátok meg vétkeite-
ket (térjetek meg), azt akarja, hogy a hívők egész élete megtérés legyen.” 
 
 

Dr. Korányi András 
Érdeklődőknek ajánljuk: 
Luther Márton 95 tétele (számtalan megjelenésben, illetve az interneten)  

LUTHER MŰVEI - 10. 
95 TÉTEL 
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Amikor a szabadságról beszélünk, akkor rendszerint elkövetjük azt a hibát, 

hogy csak arról szólunk, hogy mitől vagy kitől kell szabadnak lenni, arról 

azonban elfeledkezünk, hogy mivégre lehetünk szabadok. Pedig amikor a 

Biblia a szabadságról szól, akkor minden egyes esetben felmutatja ezt a két 

irányt. Valamitől megszabadulni valamiért. Tehát a szabadságnak van egy 

olyan értelme, hogy a bűntől, a hiábavalóságtól, a céltalan életfolytatástól, az 

Istennek nem tetsző cselekedetektől való megszabadulásra buzdít, másrészt 

ott van a cél is, hiszen nem önmagáért a szabadságért leszünk szabadok, ha-

nem döntő módon azért, hogy szolgáljuk teremtő, megszabadító, megváltó és 

újjáteremtő Istenünket. Hiszen a tökéletes szabadságot a neki szentelt szolgá-

ló életben találjuk meg. Mi tehát a szabadság bibliai fogalma? Szabaddá tétel 

rendeltetésünk betöltésére. Az az ember, aki szabad, az tudja a másikat elfo-

gadni, az képes a másikat szeretni. E nélkül nincs egészséges lelkületű ember, 

és e nélkül egy nemzet sem válhat egészségessé. „Amely nemzet a maga tör-

ténelmi múltjában Isten kezét nem tudja felismerni, az a nemzet megvakult, 

elvesztette nemzeti érzését, azt nem lehet többé küldetése tudatára ébreszteni, 

mert jelenében nem ismeri fel helyzetét, jövendőjéről sincsenek látomá-

sai." (Szabó Imre református lelkész, 1929.)  

 A hónap igéje - 2016. október 

Ahol az Úr Lelke ott a szabadság. 
 2 Kor 3,17 
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Reformációi mérföldfutás - 1517 m -  a Kossuth téri park körül   
2016. október 28-án 14 órától (0 -100 éveseknek) 

 
REFORMÁCIÓI ESTÉK 

Október 29. 18 óra - Kossuth téri református templom  

Reformáció az Ószövetségben - a próféták megtérést hirdetnek  

Igét hirdet: Dr. Sándor Balázs  

Előadás:  Mi történt és mi nem Wittenbergben 1517. október 31-én? 

Gyülekezeti tagok bizonyságtétele 

Énekkari szolgálat 

 

Október 30.  18 óra - „Élő Kövek” evangélikus templom 

Reformáció az Evangéliumokban - „Én vagyok igék” 

Igét hirdet: Győri Gábor  

Előadás Milyen utat járt be a reformáció 500 év alatt?  

Gyülekezeti tagok bizonyságtétele 

Énekkari szolgálat 

 

Október 31. 18 óra - Szemere telepi református templom 

Reformáció az  az apostoli levelekben  

Igét hirdet: Kiss László  

Előadás: A jövő reformációja - a reformáció jövője? 

Gyülekezeti tagok bizonyságtétele 

Énekkari szolgálat 
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Változások a Pestszentimrei Gyülekezetben 
 
Kedves Testvérek! 
Missziói lelkészként fontosnak tartom, hogy minél több ember eljuthasson a 
templomba. Mivel sok kritika érte az istentiszteletet azzal kapcsolatban, hogy túl 
korán van, így megoldást kerestem. Többen erre hivatkozva nem jönnek temp-
lomba. Hogy ez valós panasz-e, úgy tudhatjuk meg, ha lehetőséget biztosítunk, és 
egy későbbi időpontra tesszük az istentiszteletet.  Lak Gábor katolikus plébános 
engedélyezte, hogy a katolikus cserkészházban megtarthatjuk alkalmainkat. Nem 
szeretném, ha a váltás drasztikus lenne, így havonta csak két vasárnap tartjuk 
náluk istentiszteleteinket 10 órától. Minden hónap 3. 4. és esetenként az 5. vasár-
napján  a katolikus cserkészházban lesz istentiszteletünk. A 3. vasárnap lesz a 
születésnaposok köszöntése és ilyenkor ez egy gyermek centrikusabb istentisztelet 
lesz. Utána szeretetvendégséget tartunk. A 4. és 5. vasárnapon hagyományos 
istentisztelet lesz. 
További alkalmaink: 
Bibliaóra – szerdánként 14 órától a Nagykőrösi úton, a Kenderesi házaspárnál.  
IFI – Havonta 2-3 alkalom pénteki vagy szombati napon a Luther házban. Az 
alkalomra a 13-17 éves korosztályt várjuk!  
Asztali beszélgetések – A Reformáció 500. évfordulójára készülve Luther Már-
ton különböző műveiről fogunk beszélgetni, egy csésze tea, kávé mellett. Az 
alkalmak havonta egy alkalommal szombaton vagy vasárnap a Katolikus Cser-
készházban lesznek. Az alkalomra minden korosztályt szeretettel várok!  
Korkép – Milyen a jó család, házasság, gyermeknevelés és egyéb fontos kérdé-
seket feszegetünk ezen az alkalmon, minden hónapban egyszer egy vasárnap 
délután. Az első alkalommal Gary Chapman: A jól működő család 5 jellemzője 
című könyvét vesszük elő ismét. Az alkalomra minden korosztályt szeretettel 
várok!  
Társasjáték klub – Havonta egyszer szombaton vagy vasárnap a Katolikus 
Cserkészházban. Az alkalomra minden korosztályt szeretettel várunk!  
Kirándulások -  havonta, kéthavonta szombati napon. Az alkalomra minden kor-
osztályt szeretettel várunk!  
 
Hivatali idő – Minden héten, csütörtökön 17-20 óráig a Luther házban. Felnőtt 
katekézis, lelkigondozói beszélgetés. Fizikai akadályoztatás esetén, vagy ettől 
eltérő időpont telefonon egyeztethető! 20/499-72-12 
 

Horváth-Csitári Boglárka 



01. szo  10. óra Konfirmáció 
02. va  Szentháromság 19. vasárnap
 10.00 Plő - istentisztelet +úrvacsora 
 TEREMTÉS-ARATÁSI HÁLA 
03. hé 16.30 óra Tere-Tori 
05 sze  16 óra TORNA– a Sztehlo-ban 
06. csü 15 óra Bibliaóra 
07. pé  19 óra PÉNTEKI IMAKÖR 
08. szo  10. óra Konfirmáció 
 ORSZÁGOS EVANGÉLIZÁCIÓ DEÁK TÉR  

09. va  Szentháromság 20. vasárnap  
 10.00 Plő - istentisztelet  
 Gyerekeknek bábszínház! 
10. hé 16.30 óra Tere-Tori 
12. sze  16 óra TORNA– a Sztehlo-ban 
13. csü 15 óra Bibliaóra 
16. pé  19 óra PÉNTEKI IMAKÖR  
15. szo  (10. óra Konfirmáció) Munkanap? 
16. va  Szentháromság 21. vasárnap  
 10.00 Plő - istentisztelet  
 Születésnaposok köszöntése 
17. hé 16.30 óra Tere-Tori 
19. sze  16 óra TORNA– a Sztehlo-ban 
20. csü 15 óra Bibliaóra 
21. pé  19 óra PÉNTEKI IMAKÖR  
22. szo  10. óra Konfirmáció 
23. va  Szentháromság 22. vasárnap
 10.00 Plő - istentisztelet  
 GYÜLEKEZETI NAP 
24. hé 16.30 óra Tere-Tori 
25. ke 17 óra Bibliaiskola 
26. sze  16 óra TORNA– a Sztehlo-ban 
27. csü 15 óra Bibliaóra 
28. pé  19 óra PÉNTEKI IMAKÖR 
29. szo  10. óra Konfirmáció 
30. va  Szentháromság 23. vasárnap
 10.00 Plő - istentisztelet  

A REFORMÁCIÓI SOROZAT  
alkalmairól a belső oldalon olvashatunk! 

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

02. va Szentháromság 19. vasárnap 
8 óra Istentisztelet + Úrvacsora 
16 óra KorKép 

 05. sze 14 óra Bibliaóra 
09. va Szentháromság 20. vasárnap 

8 óra Istentisztelet 
12. sze 14 óra Bibliaóra 
15. szo 15 óra Asztali beszélgetések 
16. va Szentháromság 21. vasárnap 

10 óra Istentisztelet  
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

12 óra IFI 
19. sze 14 óra Bibliaóra 
22. szo  15 óra Társasjáték klub 
23. va Szentháromság 22. vasárnap 

10 óra Istentisztelet  
12 óra IFI 

26. sze 14 óra Bibliaóra 
29. szo Kirándulás a Jászberényi Állat-

kertbe 
30. va Szentháromság 23. vasárnap 

10 óra Istentisztelet 
16 óra KorKép 

 31. hé REFORMÁCIÓ 
 10 óra Istentisztelet 

2016 


