Április hónap igéje: Jn 20,21
Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek!
Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket."

Az e havi ige a missziói parancsnak Jánosnál történő leírása, klasszikus el(ki)
küldés, amelyet a Szentlélek ajándékozása követ a 22. versben: ,,Ezt mondva
rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket!" Ez a ,,Lelkesítő" ige buzdítson minket, köztünk az újonnan megválasztott presbitereknek is erőt kívánok vele! Az elküldés Jézustól, és rajta keresztül az Atyától jön, egyben a
Szentlélek kísér minket az úton. Nehéz azonban, hogy bár mindannyian vágyjuk a békességet, mégis sokan küzdünk annak hiányával. Keresztyénként elbizonytalanodhatunk, hogy, ha hiszünk, akkor miért félünk, miért kesergünk
vagy háborgunk. Mi is ez a békesség, amire támaszkodhatunk? Hiszem, hogy
nem csak az ókori köszönés (shalom) jelenik meg az igében, amikor a feltámadt Jézus belép a tanítványok közé, hanem az a békesség, amely Jézusé, és
amelyet másképp ad nekünk mint a világ (lsd. Jn 14, 27). Krisztus békéje nem
egyszerűen a háborúság hiánya, és nem egy érzés, amely akkor tölt el minket,
mikor a külső feltételek kedvezőek, és jól megy sorunk. Számomra ez a békesség az a tudat, hogy van Megváltónk és kézben tartja az életünket, rendezte a
legfontosabb tartozásunkat. Minden más miatt ugyan háboroghat a lelkünk
felszíne, viszont mélyen, belül szilárdak maradhatunk. S ezt ismételten tudatosítani kell, úgy, ahogy Jézus is ,,ismét mondja" az akkori tanítványoknak és
mondja nekünk is egyre. Ennek felismerésére kiváló alkalom a húsvét. Pál is
azt írja, hogy ,,Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak;
letipornak, de el nem veszünk." (2 Kor 4, 8-9). Hozzáteszem, hogy Jézus békéjével újra indulhatunk tovább, mint elküldöttek az ,,élet sivatagában."
Dr. Rab Ferenc
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Korunk ízlése szerint egyszerre szeretjük és szenvedjük el a befejezetlen történeteket.
Amikor a végeérhetetlen filmsorozatokról van szó, talán még szórakoztató is az egyegy váratlan csavarral újrainduló szappanopera. A valós életben viszont már sokkal
nehezebb elviselni, ha valaminek sose érünk a végére, mert időközben változtak a
szabályok, csúsztak a határidők, növekedtek az elvárások, átalakultak a feltételek. A
mókuskerékbe zárt teljesítmény és erőfeszítés előbb-utóbb az eredménytelenség
frusztráló érzésével tölt el, pedig szeretnénk „valahová elérni”, mielőtt tovább kellene
indulnunk…
A nagyhét és a húsvét bekövetkeztével Jézus élettörténete is jogosan tölt el minket
azzal a várakozással, hogy az ebből fakadó áldások és üdvösséges következmények
végérvényesen megváltoztatták a világot. Bár az evangéliumok utolsó fejezeteit nem
zárja le semmiféle „végszó” – de ha mégis állna ott ilyesmi, akkor az egészen biztosan nem a „vége”, hanem sokkal inkább a „folytatása következik” felirat lenne. Akkor tehát a keresztény hit és élet is valami olyan közösségi szappanopera lenne, amely
évszázadok, évezredek alatt – minden szépsége és nemes értéke ellenére – sem vezet
konkrét eredményre?
Húsvét havában templomszentelésre készülünk a pestszentimrei leányegyházunkban.
Az ősi keresztény szentélyek mintájára magtár jellegű kápolna épült a számunkra. Ha
erre gondolunk, a templom elkészültének az öröme mellett a reményteli termés begyűjtésének és a véget nem érő magvetésnek a feladatát is a magunkénak érezhetjük.
Ezekben a napokban indul szolgálatára gyülekezetünk új összetételű presbitériuma is
a következő hat éves időszakra, melynek legnagyobb feladata nem a gyülekezet életének a felügyelete és figyelemmel kísérése, hanem sokkal inkább annak megújítása,
növekedési pályára állítása, lelkesítése és továbbépítése lesz.
Erre a folytatásra, melynek mind az új templomban, mind az új presbitériumban, sőt
az egész gyülekezetben következnie kell, nem a kilátástalanság és véget nem érő
küszködés embereiként kell elindulnunk! Szabad előbb feltöltekeznünk azokkal az
áldásokkal és üdvösséges eredményekkel, amelyekben Jézus jóságából eddig részesült a világ és részesültünk mi is! Hiszen mi abból éltünk és fogunk élni, amit Ő minden elvárás és folytatás előtt már odaajándékozott a világnak: „ha a búzaszem nem
esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad – de ha meghal, sokszoros termést
hoz” (Jn 12,24). Ez a megújuló termés valójában mi vagyunk, s mindazok, akik a
szavunkra majd hisznek!
Dr. Korányi András

01.va

01.va

Húsvét ünnepe
10.00 - istentisztelet + úrvacsora
02.hé Húsvét másodnapja
10.00 - istentisztelet + úrvacsora
04.sze 16.30 - Tere-tori
05.csü 15.00 - Bibliaóra
06.pé 19.00 - imakör
07.szo 10.00 - Konfirmációi óra

02.hé

Húsvét 2. napja
10:30 – istentisztelet + úrvacsora
03. ke Védőháló extra – 8-17 óráig
04. sze Védőháló extra – 8-17 óráig
16:30 – IFI
07. szo Társasjáték klub 15-19 óráig

08.va

Húsvét utáni 1. vasárnap
Isten áldd meg a magyart!
10.00 - istentisztelet
- Bábjáték gyerekeknek
11.sze 16.30 - Tere-tori
12.csü 15.00 - Bibliaóra
13.pé 19.00 - imakör
14.szo 11.00 - LUTHER KÁPOLNA SZENTELÉSE
Húsvét utáni 2. vasárnap (Gyülekezeti nap)
10.00 - istentisztelet finn és lengyel testvérekkel
- Születésnaposok köszöntése
18.sze 16.30 - Tere-tori
19.csü 15.00 - Bibliaóra
20.pé 19.00 - imakör
21.szo 10.00 - Konfirmációi óra

08. va

Húsvét ünnepe után 1. vasárnap
10:30 Istentisztelet
11. hé 14 óra – Bibliaóra
14. szo 11 óra a Kastélydombi Luther Kápolna
felszentelése
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22.va

Húsvét utáni 3. vasárnap
10.00 - istentisztelet
25.sze 18.00 Énekkar
26.csü 15.00 - Bibliaóra
27.pé 19.00 - imakör
28.szo 10.00 - Konfirmációi óra
29.va

Húsvét ünnepe
5:00 – Húsvét hajnali interaktív istentisztelet a Református templomnál
10:30 – istentisztelet + úrvacsora

15. va

Budai & Pesti Családos Hét
Helyszín: Piliscsaba
Terminus: 2018. június 25-30
25
Jelentkezés: gabor.gyori@lutheran.hu
20/824
20/824-2410
3. Kastélydombi Hittan tábor

Húsvét ünnepe után 2. vasárnap
10 óra Gyülekezeti nap Pestszentlőrincen
15-19 óra - Védőháló
18. sze 14 óra – Bibliaóra
16:30 – IFI
22. va Húsvét ünnepe után 3. vasárnap
10: 30 Istentisztelet
25. sze 14 óra Bibliaóra
28. szo Kirándulás
29. va Húsvét ünnepe után 4. vasárnap
02. sze 14 óra Bibliaóra
16:30 - IFI

Pestszentimrén

Húsvét utáni 4. vasárnap
10.00 - istentisztelet
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