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 Február hónap igéje: 5 Móz 30,14 
„Sőt inkább nagyon is közel van hozzád az ige: 

a szádban és a szívedben, teljesítsd hát azt!”  

Mózes 5. könyvének 30. fejezete nagyon világosan és érthetően beszél arról, hogy az 

embernek mit kell ahhoz tenni, hogy éljen. Érdemes az egész fejezetet végigolvasni vilá-

gos és érthető beszéd. Mik a buktatók, amelyek halált hoznak, és melyek azok a cseleke-

detek, amelyek az életre visznek.  

Választás. Mindenkinek az életében vannak útelágazások, amikor választania kell merre 

tovább. Az ószövetségi igében Isten is egy választás elé állít bennünket. Élet vagy halál? 

A kérdés nagyon egyszerűnek tűnik, hiszen ki ne az életet választaná. Mégis, ennek elle-

nére, sokszor nem a helyes választ adjuk.  Kifogásokat keresünk. Miért ne engedjük be 

az Isten igéjét az életünkbe. A leggyakrabban megtapasztalt kritika az, hogy annyi min-

den más van, ahol feltöltekezhetek, ahol megtalálhatom az utamat, ahol a kérdéseimre 

választ kaphatok. Jó elmenni a gyülekezetbe is, de minek hagynék ki más lehetőségeket, 

közösségeket, miért ne hallgatnék meg más válaszokat? Túlkínálat van. Túl sok válaszra 

vagyunk kíváncsiak, leginkább azért, hogy megtaláljuk a számunkra legkomfortosabbat. 

Azonban ez nem mondható el a keresletről. Az Isten válaszára nincsen túlkereslet. Sok-

szor nem vagyunk rá kíváncsiak, mert nem mindig tetszik. Nem mindig kényelmes. Néha 

int, néha fedd, néha fáj.  

Ahogyan most sem kényelmes a helyzet, amikor dönteni kell. Megtartod a parancsolatai-

mat, lehetek-e az Istened, vagy eltérsz intéseimtől és más iránymutatót keresel magad-

nak?  Ha Istened lehetek, élhetsz, de ha elfordulsz Tőlem, akkor meg kell halnod. Lát-

szólag egyszerű egyenlet, mégis sokszor ellenállunk. 

Most mégis próbál meggyőzni bennünket Isten. Dönts jól! Dönts jól, mert nálad van a 

megoldás. Hiába a sok kifogás, nem jutott el hozzám az ige, nem értettem meg, nekem ez 

érthetetlen… Isten most azt mondja, ne keress kifogásokat, mert nincs tőled olyan mesz-

sze az ige! Sőt benned van! Nincs olyan, hogy messze lenne tőled az Isten. Isten a szí-

vedbe írta törvényét, megmutatta neked szeretetét és alkalmassá tesz arra, hogy teljesítsd 

azt. A kérdés adott, a választ csak te magad adhatod meg rá! 

       Horváth-Csitári Boglárka 

Győri Gábor 

 

„NEM TI VÁLASZTOTTATOK ENGEM, HANEM ÉN 

VÁLASZTOTTALAK KI TITEKET…” 
 

Törvényeinek értelmében hat évenként általános tisztújítást kell végezni az evangélikus 

egyházban. Ez azt jelenti, hogy újra kell választani az egyházközségek,  az egyházme-

gyék, az egyházkerületek vezető testületeit. A zsinat és az országos egyház intézmé-

nyei is a választási törvény hatálya alá esnek. Az egyházi választási törvény a demok-

rácia elvére épül, de az egyházi választásnak mégis alapvetően különböznie kell a vilá-

gitól. Miben hasonló és miben különböző a két rendszer? Leegyszerűsítve azt mond-

hatjuk: formailag hasonló (nem azonos!) tartalmilag különböző a kétféle választási 

eljárás. A formai hasonlóság például abban jelenik meg, hogy jelölteket állítunk, vok-

solunk rájuk és a szavazatok alapján megbízzuk a kiválasztott személyeket a szolgálat 

végzésével. Ez a vocatio externa - a külső elhívás, amitől még nem lesz senki alkal-

mas az evangélium szolgálatára.  A tartalmi különbséget Jézus maga határozza meg: a 

világban a hatalom megszerzése a cél, „de köztetek ne így legyen, hanem aki nagy 

akar lenni, legyen mindenki szolgája”. Jézus nem hirdetett nyílt pályázatot, nem ver-

senyeztette meg a tanítványait, nem hívta be őket állásinterjúra, de személyesen szólí-

totta meg Péter, János és a többi tanítványt. Ez az elhívás a Krisztussal való személyes 

közösségre, az evangélium naponkénti megélésére szól. Ez a közösségvállalás Krisztus 

keresztjének a felvállalását is jelenti. A vocatio interna - a belső elhívás, nélkül leg-

feljebb önjelölt apostolok lehetünk, akikkel Jézus nem azonosul. Most, amikor presbi-

tereket, felügyelőket, esperest, püspököt választunk, első dolgunk, hogy imádkozzunk 

a Szentlélek vezetéséért.  hitben élő, Krisztusnak elkötelezett testvéreket válasszunk, 

akik tisztségüket az Úr iránti engedelmes szolgálattal töltik be.  

 

Jöjj, Szentlélek, téged hívunk és kérünk,  

Hiszen látod a mi erőtlenségünk.  

Szent tüzeddel töltsd be szívünk-lelkünket,  

Új munkára te készíts fel bennünket! 

 

Szentháromság, minden áldás tőled jő.  

Kegyelmeddel új szolgákat hívsz elő.  

Tőled várunk ma is erőt, újulást.  

Kérve kérünk, áldd meg ezt az indulást! (EÉ 315) 
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01.csü 15.00 - Bibliaóra - Sztehlo Gimnáziumban 

02.pé 19.00 - imakör 

03.szo 10.00 - Konfirmációi óra 

04.va Hatvanad vasárnapja  

 10.00  - istentisztelet + úrvacsora 

08.csü 15.00 - Bibliaóra - a Sztehlo Gimnáziumban 

09.pé 19.00 - imakör 

10.szo 10.00 - Konfirmációi óra 

11.va Ötvened vasárnapja 

 10.00  - istentisztelet - Születésnaposok köszöntése

 Gyerekeknek bábjáték 

14.sze 16.30 - Tere-tori 

15.csü 15.00 - Bibliaóra 

 18.00 - Női kör 

16.pé 19.00 - imakör 

17.szo 10.00 - Konfirmációi óra 

18.va Böjt 1. vasárnapja 

 10.00  - istentisztelet + úrvacsora 

 Konfirmandusok bemutatása  

20.ke 17.00 - Bibliaiskola 

21.sze 16.30 - Tere-tori 

22.csü 15.00 - Bibliaóra - a Sztehlo Gimnáziumban 

23.pé 19.00 - imakör 

24.szo 10.00 - Konfirmációi óra 

25.va Böjt 2.  vasárnapja 
 10.00  - istentisztelet + úrvacsora 

26.hé 18.00 - Női kör 

I. 03.08. - PESTSZENTIMRE
II. 03.15. - KISPEST
III. 03.22. - PESTER

Budai/Pesti Családoshét Piliscsaba 

2018. június 25-30.  

Érdeklődni és jelentkezni a  

gabor.gyori@lutheran.hu címen,  

vagy 20/824-2410 számon lehet. 
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VI. Családos tábor Balatonszárszón  

2018. aug. 20-26.  

Érdeklődni és jelentkezni a  

csitari.boglarka@gmail.com címen,  

vagy 20/499-72-12 számon lehet. 

I

04. va Hatvanad vasárnap 

 10:30 Istentisztelet + úrvacsora 

07. sze 14 óra – Bibliaóra  

11. va Ötvened vasárnap  

10:30 Istentisztelet 

Gyermek istentisztelet, születés-

naposok köszöntése 

14. sze 14 óra – Bibliaóra 

17. szo 15-19 óráig Társasjáték klub 

18. va Böjt 1. vasárnapja  

 10:30 Istentisztelet  

 15-19 óráig VÉDŐHÁLÓ 

21. sze 14 óra Bibliaóra 

23. pé HÁZASSÁG HETE – Áldás és 

Színházi előadás a PIK-ben  

18 órától 

25. va Böjt 2. vasárnapja  

10:30 Istentisztelet 

28. sze  14 óra – Bibliaóra 

3. Hittan tábor  

Pestszentimrén 

2018. július 16-20. 

PESTSZENTIMRE 
KISPEST 
 PESTERZSÉBET
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