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A hónap igéje - 2017. szeptember 
 

És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, 
akik utolsók lesznek. (Lk 13,30)  

A Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség havi 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) 

UTOLSÓKBÓL ELSŐK - ELSŐKBŐL UTOLSÓK 
DE MIÉRT?  

 

Bár a mindennapi élet sodrásában sokan csak a mának élnek, az embe-
reket foglalkoztatja az üdvösség kérdése. Bizonyos helyzetekben, be-
tegség, haláleset kapcsán szembe kell néznünk a „Mi van odaát?” prob-
lematikájával. Jézust egyszer egy ilyen gondolatokkal küszködő ember 
ezzel a kérdéssel állítja meg: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” 
Már a kérdés megfogalmazása is elárulja a kérdező felfogását: 
Kevesen vannak, akik kiemelkednek az átlagból? Kevesen ütik meg a 
mértéket? Ez látszik valószínűnek, tehát a többségnek esélye sincs. Ha 
így van, akkor minek törjem magam? Beérem a „földi üdvösséggel” , a 
mennyei üdvösséget meghagyom a szenteknek… 
Persze a válasz lehet az is, hogy sokan, sőt akár mindenki üdvözülhet, 
mert hát van kegyelem és a „jóistenke” csak nem lesz keményszívű… 
Ha Jézus ezt válaszolná, akkor megint csak nincs miért törni magam, 
hiszen én sem vagyok rosszabb az átlagnál, tehát üdvözülök. 
Jézus ezalól az „úgyis mindegy” gondolkodás alól húzza ki a talajt, ami-
kor így válaszol: IGYEKEZZETEK BEMENNI!  - Van tétje a küzdelmed-
nek. A kegyelem olyan, mint a szél, mely belekapaszkodik a vitorlába és 
röpíti a hajót! Ha nem feszíted ki a vitorlát, nincs az a kegyelem, mely 
elég neked az üdvösséghez - elkárhozol!  
Vond fel a vitorlát,  küzdj az utolsók, az esélytelenek alázatával és aján-
dékba kapod az üdvösséget! 
 

Győri Gábor 

YADEGAR ASISI  iráni szülők Berlinben élő fia ateistának vallja magát, mégis ő alkotta 

a Luther és Wittenberg 360° c. monumentális panorámaképet. Saját elmondása szerint 

olyan nagy hatással volt rá mindaz, amit az 500 éve történt reformáció tárgyi és szellemi 

kincsekben az utókorra hagyott, hogy elvállalta a körkép elkészítését. Az alkotó már je-

lentős életművet tudhat maga mögött. A világ több városában láthatók a digitális foto-

montázs és a hagyományos festészet eszközeit egyesítő panorámaképei. A többszáz ala-

kos kép minden jelenetét, az emberi karakterek gondos kiválasztásával formálta meg. A 

látogató egy oldalajtón lép be és mindjárt szembe találja magát egy koldussal és a bűnbo-

csátó cédulákat árúsító szerzetessel. Az egykori Wittenberg mindennapi élete elevenedik 

meg hajnaltól késő éjszakáig. A hajnali derengésben megszólaló madárdalt, felváltja a 

reggeli napfényben  diadalmasan felhangzó templomi kórus és orgona hangja, a miseru-

hás pap kitárja a templom ajtaját. Pár lépéssel odébb Luther szól az összeverődött tömeg-

hez, kezében talán a 95 tételt lobogtatva. A hallgatók gesztikulálva vitatkoznak. Kissé 

távolabb egy orvos tart nyilvános boncolást az érdeklődőknek. Egy trágyás szekér zötyög 

a macskaköves úton, miközben az egyik udvaron egy női alak olvas fel néhány embernek 

a német nyelvű Bibliából. Lassan beesteledik és  tiszta gyermekhangon felcsendül Luther 

éneke: „Mennyből jövök most hozzátok...” - Csak a többszöri megtekintés után veszem 

észre a juhait terelő, az eseményeket csöndesen figyelő Pásztort. Ha Ő nem lenne ott, 

csak a szokásos mindennapi  életet látnánk Wittenbergben. Mit gondol erről Y. ASISI? 
 

GYG  
(a körkép mérete: 15 m x 75 m - összehasonlításul: a Feszty körkép 15 m x 120 m)  
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Megmaradás és megújulás az oktatásban 

 

Az iskolai évkezdés az evangélikus egyház különleges ünnepe évszáza-

dok óta. Német reformátoraink egyház- és társadalomújító munkájában a 

gyülekezet után első helyen szerepelt az oktatás-nevelés: Luther a hittani 

és lelki, Melanchthon a tartalmi és pedagógiai reformokkal maradandóan 

változtatta meg az európai kultúrát. Magyarországi tanítványaik körében 

ez óriási hatással volt, az iskola idehaza is a gyülekezetek ikertestvére lett 

a reformációban: Bártfa, Eperjes, Sárospatak… Még a hamarosan refor-

mátussá lett Debrecen is Melanchthon nyomdokain indult útjára egykor! 

Félévezredes történetünkben az evangélikus iskolák tömegét építették ki 

a gyülekezetek: falusi tanodáktól a kiemelkedő és híres középfokú intéz-

ményekig. Ezt többnyire saját anyagi erőből és kétkezi munkájukkal tet-

ték, ezzel teremtettek védett helyet a következő nemzedékek hitvallásos 

eszméléséhez. Annál is inkább, mert a protestánsok üldözése és elnyomá-

sa idején a hatalom által eltiltott lelkészi szolgálatot sokszor a tanítók hit-

valló helytállása pótolta ki akár évtizedeken keresztül. De az ellenrefor-

máció – pl. III. Károly és Mária Terézia – nyíltan és erőszakkal katolizá-

ló oktatási törekvéseivel szemben is bátran vették fel a küzdelmet az 

evangélikus intézmények, s ezzel a tudományra és a megújuló nevelési 

módszerekre való nyitottság, a versenyképes, mégis elkötelezett nevelés 

hagyományát erősítették. Mondjunk ki nyíltan: evangélikus iskoláink 

nélkül egyházunk nem élte volna túl az elmúlt századokat. 

Az elmúlt évszázadban is az oktatás-nevelés lett a totalitárius ideológiák-

kal és diktatúrákkal való megütközés elsődleges helyszíne: a nemzeti 

szocialista, a kommunista és a liberális eszmék szélsőséges képviselői 

egyaránt a világnézeti tudatmódosítás legfontosabb helyének tartják – a 

média mellett – az iskolát, ezért agresszív elvárásaikkal nem ismernek 
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P E S T S Z E N T I M R E I     H Í R E K 

 

Kedves Testvérek!  
2017. október 7-én az imrei Sportkastélyban egész napos rendezvénysorozat-
tal ünnepeljük a Reformáció 500. évfordulóját ökumenikus közösségben. Az 
alkalomra segítőket várunk! Mi evangélikusok a regisztrációt, rendezői felada-
tokat és a VIP szobát tartjuk kézben. Ezekre a szolgálatokra lehet jelentkezni a 
06/20 499-72-12-es telefonszámon vagy a, csitari.boglarka@gmail.com e-mail 
címen.  
Köszönettel: Bogi 

  

Kedves Házaspárok! 

Szeretettel hívjuk és várjuk gyermekeiket a VÉDŐHÁLÓ alkalmára! 

Minden hónapban egy szombat vagy vasárnap 4-5 órás idő intervallumban gyermekfel-

ügyelet, míg meg nem épül a gyülekezeti termünk, a Cserkészházban. 

 

A gyerekek étkezésérő l gondoskodunk, melynek anyagi részét a szülő k fedezik.  
A gyerekeket sok-sok játék, kézmű veskedés, társasjátékozás várja. 

A részvételt min. 2 nappal korábban jelezni kell! Az alkalom adomány alapú, mellyel a 

pestszentimrei gyülekezetrészt támogatják.  

A következő  alkalom: szeptember 24. vasárnap  

 

 

HATÁROK MENTÉN 

Egy új gyülekezeti alkalomra hívom fel a figyelmet. Életünk során sok olyan helyzettel 

találkozunk, mely határhelyzet. Többször érnek krízisek, nehézségek és nehezen tu-

dunk választ adni egy-egy olyan dilemmára ami alapvető en határozza meg életünket. 

Gyermeknevelés, házastársi, családi, baráti, kapcsolati krízisek.  Az alkalmakon kér-

dést keresünk arra, hol is határ és találkozhatunk Isten válaszaival, hogy az Ő  útmutatá-

sa alapján felszabadultan indulhassunk tovább a hétköznapokba.  

Első  alkalom: Szeptember 10. 16 óra vasárnap 

https://www.google.hu/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.evangelikus.hu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Farticle_large%2Fpublic%2Fesztus.jpg%3Fitok%3DKKHFVe4y&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.evangelikus.hu%2Fcikk%2Fdr-fabiny-tam%25C3%25A1s-esztus&docid=AxRr8o
mailto:csitari.boglarka@gmail.com
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sem nyitottságot, sem türelmet más, egészséges gondolatok iránt – így a 

keresztény nevelés is állandó nyomás alatt élt, él. Hazánkban különösen a 

második világháború után lett a nyílt egyházellenes leszámolás területe az 

iskolák államosítása. A rendszerhez hű iskolai oktatás, tanárképzés és di-

ákélet maradandóan deformálta a mai nemzedékek tudatát, s tette őket 

nyitottá a különböző ideológiai törekvések irányába. 

A „templom és iskola” – ahogyan Reményik Sándor híres verse is össze-

köti őket egymással – a megmaradás és megújulás helye volt és maradt 

egyházunkban. A diktatúra előtt fennálló több száz iskolából semmi sem 

maradhatott fenn közel fél évszázados időre: falusi iskolák, a fővárosi le-

ány- és fiúgimnázium, a Nobel-díjasok sorát útnak indító fasori tanoda, a 

Kuthy Dezső által magas színvonalra fejlesztett Luther Otthon mind-mind 

feloldódtak a rendszer nyomása alatt, a teológiai képzés pedig szoros el-

lenőrzés és befolyásolás alá került. Az 1990-es rendszerváltozás nyomán 

újjáéledő egyházi életben viszont ismét kiemelt szerephez jutottak oktatási 

intézményeink: első fecskeként 1989-ben visszatérhetett a Fasori Gimná-

zium, ezt követően pedig újabb hajtások mutatkoztak a korábban gyökere-

kig visszavágott iskolai életben. Gyapay Gábor (1924-2009) igazgatói és 

pedagógusi irányításával új alapokat tudott teremteni a Fasor feléledésé-

hez, Lampérth Gyula (1950-2001) hitvalló ereje és kitartása a Soproni Lí-

ceum hatalmas intézményrendszerének felépítésén túl az egész evangéli-

kus iskolarendszer arculatán éreztette a hatását. A Budapest-Deák téren 

Schulek Mátyás alapozta meg a magyarországi középiskolák listáján ma is 

előkelő helyen szereplő gimnáziumunk színvonalát. Életművük egyszerre 

elkötelezett hitvallás és pedagógia. 

Ebbe a sorba csatlakoztak az elmúlt években átvett intézményeink is, töb-

bek között a Sztehlo Gábor óvoda és iskola, melynek bibliai jelmondata – 

„a bölcs ember sziklára épít” – nekünk is továbbadja az alapvetést: oktatás

-nevelés és lelki élet összetartozását, evilági pálya és az örök élet felé tö-

rekvés közös célját. 

 

Korányi András 
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01.pé 19.00 - Imakör  

03 .va SZENTHÁROMSÁG - 12. VASÁRNAP 

 10.00  - Istentisztelet + úrvacsora  

05.ke 18.00 - Férfi Kör 

07.csü 18.00 - PRESBITERI/MUNKATÁRSI 

  MUNKAÉVKEZDŐ ÉRTEKEZLET 

08.pé 16.00 - SEREGSZEMLE 

 19.00 - Imakör  

 

10 .va SZENTHÁROMSÁG - 13. VASÁRNAP 

 10.00  - TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET 

   - SZÜLETÉSNAPOSOK  KÖSZÖNTÉSE 

12.ke 18.00 - Női Kör 

14.csü 15.00 - Bibliaóra 

15.pé 19.00 - Imakör  

16. szo 10.00 - Reformáció 500 fesztivál Kőbányán 

 17.00 - Új Teremtés koncert az imrei  

 Református templomban (ld. 6. oldal) 

 

17 .va SZENTHÁROMSÁG - 14. VASÁRNAP 

 10.00  - Istentisztelet 

18.hé 17.00 -  Tere.tori 

19.ke 18.00 - Férfi Kör 

21.csü 15.00 - Bibliaóra 

22.pé 19.00 - Imakör  

23. szo 10.00 - Konfirmáció 

 

24 .va SZENTHÁROMSÁG - 15. VASÁRNAP 

 10.00  - Istentisztelet. 

25.hé 17.00 -  Tere.tori 

26. ke 18.00 - Női Kör 

28.csü 15.00 - Bibliaóra 

29.pé 19.00 - Imakör  

30.szo 10.00 - Konfirmáció 

 

01.va SZENTHÁROMSÁG - 16 VASÁRNAP 

 10.00  - Istentisztelet + úrvacsora  

2017. SZEPTEMBER 
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