
 

Olimpia...Oszkár...mindent vagy semmit? 
 
Egyik szemünk sír, a másik meg nevet. Gyakran van ez így az életben. 
Van olyan hajó, amire fölszállhatunk és van, ami nélkülünk megy tovább. 
A budapesti olimpia reménye szertefoszlott, nem lesz már SENKIÉ, de 
az Oszkár díj - Deák Kristóf „Mindenki” c. filmjének sikere - MINDEN-
KIÉ. Mondhatnánk: döntetlen - de nem az! Nemzeti összetartásból vesz-
tésre állunk! 
Márciusi nemzeti ünnepünk is magában hordozza ezt a kettősséget: egyik 
oldalon vér nélküli győztes forradalom, másik oldalon véráldozattal vesz-
tes szabadságharc. Történelmi egyenlegünk mérlege: mindig „sikerült” a 
vesztes oldalon végezni… 
De mégsem adom át magam a sokat emlegetett hungaro-
pesszimizmusnak, mert a Győztes az én oldalamon áll.  

Ki a Győztes?  
Jézus, akit Pilátus udvarán kiszavazott a nép.  

Ki a Győztes?  
Az Emberfia, akit leköptek és véresre vertek!  

Ki a Győztes?  
Krisztus, akit kétvállra fektettek a kereszten!  

Ki a Győztes?  
A megöletett Bárány, akit sírba zártak,  

de harmadnap feltámadt. 
Victor quia victima  

győztes, mert legyőzetett. 
 

Legyen győzelmünk, add meg ezt, 
A diadalmas Szent Kereszt! 

 
Győri Gábor 
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 – ÉLŐ ÖRÖKSÉG 

REFORMÁCIÓ –  

Hitvalló költőink 

A reformáció gyülekezeti és hitéletet megújító eszköztárában kezdettől fogva mindmáig 
nagy jelentősége van a nyelv erejének: a prédikációk, énekek, drámai művek és versek 
mind-mind a hitújítás segítői lettek. Ennek a hátterében nemcsak a beszélt nyelveken 
készített bibliafordításokat találjuk, hanem az egyes nyelvek nyelvtani és szókincsbeli 
megújítását is. A nyelvi kultúra virágzásnak indult, és az elmúlt fél évezredben az egy-
házi és a világi irodalomban egyaránt nagyszerű alkotásokat termett: hazai evangélikus 
hátterű költőink sora Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Tompa Mihály, Petőfi Sándor 
nyomán vezet a kortárs Weöres Sándorig és Reményik Sándorig. 
20. századi hazai evangélikus költészetünk legnagyobb hitvalló alakja az erdélyi magyar 
sorsot magában hordozó és őszintén kifejező Reményik Sándor (1890-1941) volt. A 
nyugatos nemzedékkel párhuzamosan pályáját az 1910-es években kezdte, majd a tria-
noni országszakadás után kolozsvári magányban élte meg a magyarság és evangélikus-
ság által meghatározott kisebbségi lét megpróbáltatásait. A második világháború után a 
román hatóságok magyarsága, a magyar kommunisták rendszeridegensége miatt szám-
űzték költészetét, örökségét, s csak a rendszerváltozás utáni időkben lett egyre inkább 
elismert. A megmaradásért vívott küzdelmek szimbolikus verse A templom és iskola, 
melyben programszerűen hirdeti meg: „Ne hagyjátok a templomot, s az iskolát!” Vallá-
sos versei – mint a legismertebb Kegyelem vagy Pilátus – hitvalló tisztasággal és nagy 
lírai erővel szólaltatják meg a kisebbségi létből is az egzisztenciális és erkölcsi tépelő-
dés, valamint az életben maradás reményének a hangját. 
Az evangélikusság irodalmának másik sajátos műfaja az énekköltészet, melyben a 16. 
századtól ugyancsak töretlen hazai hagyományra építve az 1970-es és 1980-as évek – 
mai énekeskönyvünkig vezető – korában két kiemelkedő hitvalló énekköltőt ismerhe-
tünk meg: Scholz Lászlót (1911-2005) és Túrmezei Erzsébetet (1912-2000). Scholz 
László evangélikus lelkészi pályájának fontos állomásai a fasori hitoktató lelkészség, 
valamint a zuglói gyülekezetben töltött szolgálat. Innen Ordass Lajos melletti kiállása 
nyomán az 1956 utáni megtorlás idején eltávolították, családjával együtt a hatvani gyü-
lekezetben talált új otthonra. Sokkötetes költő, verseit hite,  
Luther örökségének elkötelezett teológiai vállalása és személyes művészi ereje teszik 
különösen értékessé. Költészete ugyan a lelkészi szolgálat kísérője volt, irodalmi értéke 
mégis maradandó. Azt már nem! című versében így vall: 

„Mindenki juthat odáig, kell is jutnia, 
hol határa van az engedelmességnek, 

hol mellének vágódik a sorompó rúdja, 

Scholz 
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hol nem mondhat mást az emberfia, 
erejéből futja vagy nem futja, 

veszti vagy sem népszerűségét, 
látja vagy sem szava-tette végét: 

Azt már nem! – mondja, 
egy tapodtat sem tovább, 

vagyok a lelkiismeretem foglya.” 
 

Túrmezei Erzsébet először tanári diplomát szerzett, majd személyes elhívásának enged-
ve diakonissza szolgálatba állt. A FÉBÉ Egyesület 1951-es, kommunista diktatúra ide-
jén történt feloszlatása után a balassagyarmati szeretetotthon vezetőjeként élte szolgáló 
életét, melyet haláláig végigkísért termékeny versírói tevékenysége is. Költészetét elkö-
telezett, pietista gyökerű hitvalló alaphang jellemzi, eszköztára is ennek szolgálatában 
áll. Költeményei, így Reggeli imája is gyakran hallható: 
 

A tegnap terhe már a tegnapé, 
A holnap árnya még a holnapé. 

Minden új reggelen örök útitársam köszönthetem. 
Jó reggelt uram Jézus! 

Jó reggelt öröm! 
Jó reggelt békesség! 
Jó reggelt kegyelem! 

 
Scholz László és Túrmezei Erzsébet énekei és énekfordításai a ma használatos egyházi 
énekeskönyvünk legjelentősebb kortárs anyaga – évről-évre kísérnek minket, építik 
hitünket, lelki életünket – sokszor anélkül, hogy szerzőjüket említenénk. Szolgálatuk 
így él tovább közöttünk. 
 

 

Dr Korányi András 

MEGISMERÉSRE AJÁNLJUK: 

Reményik Sándor Összes versei I-II. (folyamatos kiadások a Luther Kiadónál) 

Túrmezei Erzsébet: Emberré lettél, hogy ember legyek.  (1991) 

Scholz László: Jót várj! (1988), Fények és felhők alatt (1990)  
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01.sze 18.00 - Énekkar 
02.csü 15.00 - Bibliaóra 
03.pé 18.00 - Imakör 
04.szo 10.00 - Konfirmációi óra 
05.va Böjt 1. vasárnapja  
 10.00  - Istentisztelet + úrvacsora 
06.hé 17.00 - Tere-Tori 
07.ke 18.00 - Férfi kör 
08.sze 18.00 - Énekkar 
09.csü 15.00 - Bibliaóra 
10.pé 18.00 - Imakör 
11.szo 10.00 - Konfirmácói óra 
12.va Böjt 2. vasárnapja  
 10.00  - Istentisztelet + úrvacsora 
  Gyerekeknek bábjáték 
 Születésnaposok köszöntése 
13.hé 17.00 - Tere-tori 18.00 - Női kör 
15.sze 18.00 - Énekkar 
16.csü 18.00 - Böjti sorozat-1. Plőrincen 
17.pé 16.00 - Ökumenikus  bibliaóra (Szemere tlp. Ref)  18.00 - Imakör 
18.szo 10.00 - Konfirmációi óra 
19.va Böjt 3. vasárnapja  
 10.00  - Istentisztelet  - KŐZGYŰLÉS 
20.hé 17.00 - Tere-Tori 
21.ke 18.00 - Férfi kör 
22.sze 18.00 - Énekkar 
23.csü 15.00 - Bibliaóra  18.00 - Böjti sorozat-2. Kispesten 
24 pé 18.00 - Imakör 
25.szo 10.00 - Konfirmációi óra 
26.va Böjt 4. vasárnapja  
 10.00  - ZENÉLŐ KÖVEK Istentisztelet + úrvacsora 
27.hé 17.00 - Tere-Tori, 18.00 - Női kör 
28.ke 17.00 - Bibliaiskola 
29.sze 18.00 - Énekkar 
30.csü 15.00 - Bibliaóra 18.00 - Böjti sorozat-3. Pesterzsébeten 
31 pé 18.00 - Imakör 
 
Április 1 - DÉLI KERÜLETI MISSZIÓI NAP BONYHÁDON 
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01.sze 14.00 - Bibliaóra 
04.szo 15.00 - Társasjáték klub 
 
05.va Böjt 1. vasárnapja  
 10.30  - Istentisztelet Igét hirdet 
 Gáncs Péter püspök  
08.sze 14.00 - Bibliaóra 
09.csü 18.00 - Asztali beszélgetés (Luther Ház) 
10.pé 17.00 - Ifi 
 
12.va Böjt 2. vasárnapja  
 8.00  - Istentisztelet  
15.sze Nemzeti ünnep 
17.pé 17.00 - Ifi 
18.pé 10-15 Védőháló 
 
19.va Böjt 3. vasárnapja  
 8.00  - Istentisztelet - születésnaposok köszöntése  
22.sze 14.00 - Bibliaóra 
23.csü 18.00 - Asztali beszélgetés (Luther Ház) 
24.pé 17.00 - Ifi 
 
26.va Böjt 4. vasárnapja  
 8.00  - Istentisztelet  
29.sze 14.00 - Bibliaóra 
31.pé 17.00 - Gyülekezetek ifjúsági napja Bonyhádon az Ifivel 
 
Április 1 - DÉLI KERÜLETI MISSZIÓI  NAP BONYHÁDON 
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"Ott könnyárban leborulok..."  
 Böjti evangelizációs esték 

 
 

 
 
 

Március 16. csütörtök 18.00 óra - Pestszentlőrinc  
Péter sírása - önmagát siratja, de Jézus már imádkozott érte  

Győri János Sámuel 
 

Március 23. csütörtök 18.00 óra - Kispest  

 A sirató asszonyok - Jézust siratják, pedig magukat kellene  

Győri Gábor 
 

Március 30. csütörtök 18.00 óra - Pesterzsébet  

Júdás - késő bánat könnyek nélkül  

Deák László 

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVBh6cbNglemHTcLZRu1H77EeBl32PEDHjxixkFnlgnpIEhw/viewform


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) 

 A hónap igéje - 2017. március 

 
Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öregembert!  

Félj Istenedtől; Én vagyok az ÚR! - 3Móz 19,32 
 
A havi ige kapcsán valószínűleg nem csak nekem jut eszembe a hétköznapi jelenet: a 
villamoson nyomorognak az utasok, mint heringek a konzervdobozban. Az idősebbek 
állnak és görcsösen kapaszkodnak, a fiatalok ülnek és a kütyűvel babrálnak. Nem szól 
senki, tehát így van ez rendjén, más világot élünk; a Nyilas Misik és Twist Olivérek 
kora lejárt…azonos jogok illetik meg a fiatalt és az öreget. Valóban jól van ez így? 
Érezzük, tudjuk, hogy nincs jól, de ki a felelős érte? Egy bizonyos: nem a gyermek a 
hibás azért, ha neveletlen. Neveletlen, mert nem kapott megfelelő nevelést. De milyen 
a megfelelő nevelés? A pszichológia négyféle szülői nevelési elvet különböztet meg: 
1. meleg-megengedő: szabadon hagyó szeretet „tegyél, amit akarsz - szeretlek” 
2. meleg-korlátozó: fegyelmező szeretet  „tedd, amit mondok-szeretlek” 
3. hideg-megengedő: szabadság érzelmek nélkül „tedd, amit akarsz- nekem mindegy” 
4. hideg-korlátozó: fegyelmezés érzelmek nélkül „nincs vita - azt teszed, amit mondok” 
A bölcs szülő a négy elvet fölváltva, a gyermek korára és egyéniségére szabva alkal-
mazza, de ez még nem elég. Kell, hogy legyen egy mindenek felett álló tekintély (ne 
féljünk ettől a kifejezéstől!), akire a szülő és a gyermek egyaránt felnéz. Ki más lehet-
ne, mint a Teremtőnk, a mennyei Atya? Kell egy követhető modell. Az Atya és a Fiú 
kapcsolata a Szentírásban tökéletes és követhető modell. Jézus teljesen aláveti magát 
az Atya akaratának, az Atya minden hatalmat a Fiú kezébe ad. A tökéletes szeretet és a 
tökéletes szabadság együtt valósul meg. Öreg és fiatal, szülő és gyermek csak ilyen 
kapcsolatban élve lehet boldog. 
Az istenfélelem a kiindulópont: Félj Istenedtől; Én vagyok az ÚR! - az istenfélelem 
nem rettegő szolgai vallásosság, hanem gyermeki bizalom és tisztelet a végtelenül sze-
rető Isten iránt. Ebből következik a generációk normális viszonyulása egymáshoz. 
Az a szülő, aki Isten iránt engedelmességet tanúsít, követhető példává válik gyermeke 
számára. Ez a legtöbb, mi adható! Ezt adjuk-e tovább? 

 

Győri Gábor 


