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Ahol mindenki számít 
 

Valószínűleg nincsen egyetlen olyan, gyermeket nevelő család sem manapság Ma-

gyarországon, amelynek ne okozna hatalmas fejtörést – és olykor sajnos szívtörést is 

– egy alapvető pedagógiai probléma: megtanítani önmagában semmit sem lehet sen-

kinek, legfeljebb hatékonyan segíteni abban, hogy ki-ki képes legyen megtanulni 

magának az életrevaló tudást. Végső soron ugyanis nem lehet mások helyett megta-

nulni, gyakorolni, tapasztalni vagy megosztani semmit sem, hanem el kell jutni a 

személyes tudásig, gyakorlatig, tapasztalásig. 

Ahogyan a hitet sem lehet megtanítani senkinek sem – hasonlóan a matematikához, 

történelemhez, nyelvekhez – a „hittanon”, mert hinni sem lehet mások helyett. Gye-

rekkorunk iskolái mellett az életünk iskoláiban is azon erőlködünk többnyire, hogy 

„mit” kell mások kedvéért ideig-óráig észben tartanunk, alkalmaznunk és végrehajta-

nunk, de a mélyebb beágyazódáshoz, tudásszerzéshez szükséges összefüggésekre, 

mint például a „hogyan” és a „milyen körülmények között”, már nemigen jut elegen-

dő idő, türelem, felkészültség. Direkt termő korban vagyunk: célzottan, csak a szük-

séges minimális ráfordítással, felesleges körülményeskedés nélkül közöljük minden-

kivel azt és csak azt, amit és amennyit tudnia szükséges. S nemcsak a tananyagból, 

hanem az életből, a világból, az emberségből, az Úr Istenből is… 

Sámuel úgy tanítja Izrael népét az Úrról, hogy számára mindez nem a szükséges, 

hanem a természetes, életrevaló tudást jelenti. Nemcsak a kritikus órákban akarja, 

hogy Isten jelenlétére koncentráljanak, amikor „éppen arra van szükség”. S nemcsak 

azokat tanítja, akiknek „az lesz a dolga”, hogy életben tartsák a lelket, míg a többiek 

másban teszik majd a maguk dolgát. Mert az Úr hatalma, irgalma és szeretete átjár 

minden kort és körülményt – így az életre szóló tanítást osztja meg másokkal. Ebben 

pedig nem jelent megoldást és feloldozást még egy „tűrhető statisztikai átlag” sem, 

mert itt mindenki számít, minden egyes lélek! Budapesten, 2019-ben, az evangélikus 

keretek között is! 

 

Dr. Korányi András 

Az idén már nyolcadik alkalommal hirdetik meg a  „TE SZEDD!” szemétszedő kam-

pányt. A kopár koratavaszi tájat szemétkupacok tarkítják, most még könnyebb össze-

szedni ezt a  visszataszító „dekorációt.” Miféle ember az, aki ilyenre képes! - tör fel 

belőlünk az indulat, amikor a hóvirágoktól szegélyezett erdei ösvényen haladva elszórt 

műanyagpalackokba, bezsákolt háztartási hulladékba botlunk. Az újabb szeméthalom 

láttán tovább hergeljük magunkat: Milyen lehet a lelkivilága annak, aki ennyi mocskot 

hagy maga után? És valóban, a bűzlő szemét csak a tünet, a halálos ragály a lélek mé-

lyén tenyészik és sokféle formában tör a felszínre.  

Nem érdemes sokáig háborogni az „ismeretlen tettesek” miatt. Nem megoldás az sem, 

ha a kukásokra bízzuk a dolgot. Le kell hajolni és össze kell szedni a szemetet - a saját 

szemetünket, mert ebben az esetben a tettes nem ismeretlen…  

 

Itt az ideje, hogy mi, keresztyének, is meghirdessük a „TE SZEDD!” mozgalmat a saját 

berkeinkben. Az egyházi év menetében a böjti idő következik. A böjtöt valójában fel-

foghatjuk úgy, mint egyfajta lelki lomtalanítást. A böjti úton Jézus ma is feltárja a szí-

vünk rejtett bűneit. Arra vár, hogy odavigyük hozzá egyre nyugtalanítóbb dolgainkat, és 

lerakjuk, mint veszélyes hulladékot azon a helyen, ahol a halálos kórokozó ártalmatlan-

ná lesz és minden bűn eltöröltetik. Ez a hely Jézus keresztje. A Golgotán maga az Isten 

hajolt le, hogy összeszedje, magára vegye az emberiség minden mocskát, vétkét. Végte-

len szeretetének tüzében elégette bűneinket.  

Számodra is van szabadulás, ha életed minden szennyét, vétkét a kereszthez  teszed. 

 

Győri Gábor 
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01. pé 19.00 - imakör 

02. szo 9.30 - Ifjúsági kör  
 

03. va ÖTVENED vasárnapja 

 10.00  - istentisztelet  - Igét hirdet: Csorba János győri lelkész 

 „Készítsétek az Úr  útját” - könnyűzenés evangélium 

 Előadják: az Evangélikus Középiskolai Kollégium diákjai 

04. hé 18.00 - Tere-tori 

07. csü 15.00 - Bibliaóra 

08. pé 19.00 - imakör 

09. szo 9.30 - Ifjúsági kör a Luther Kápolnában / 9-17 óráig IHS-képzés 
  

10. va BÖJT 1. vasárnapja 

 10.00  - istentisztelet  + úrvacsora  / Gyermekfoglalkozás: Bábozás  

11. hé 18.00 - Tere-tori 

12. ke 17.00 - Bibliaiskola 

14. csü 15.00 - Bibliaóra 

15. pé 19.00 - imakör 
 

17. va BÖJT 2. vasárnapja 

 10.00 - istentisztelet  + úrvacsora - Születésnaposok köszöntése  

 Gyermekmisszió Indiában - Sánta Ágnes misszionárius beszámolója 

18. hé 18.00 - Tere-tori 

20.sze 18.00 - Női kör Hulej Enikővel 

21. csü 15.00 - Bibliaóra  /  18.00 - Presbiteri gyűlés 

22. pé 19.00 - imakör 

23. szo 9.30 - Ifjúsági kör   /  15.00 - 3D DerékhaDalosDélután - Középkorúak köre 
 

24. va BÖJT 3. vasárnapja 
 10.00  - istentisztelet  + úrvacsora 

 Gyermekfoglalkozás 

25. hé 18.00 - Tere-tori 

28. csü (15.00 - Bibliaóra) 18.00 - PESTVÉREK BÖJTI SOROZATA- 1. Plőrincen 

29. pé 19.00 - imakör 

30. szo 9.30 - Ifjúsági kör  
 

31. va BÖJT 4. vasárnapja 

 10:00 Istentisztelet  - KÖZGYŰLÉS 

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK  

AZ ÉLŐ KÖVEK TEMPLOMÁBA  
1183 Pestszentlőrinc, Kossuth tér 3. 
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MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK  

A  KASTÉLYDOMBI LUTHER KÁPOLNÁBA  
1188 Pestszentimre, Nemes u. 62. 

03. va Ötvened vasárnap  

 10:30 – istentisztelet + úrvacsora 

06. sze 10:00 – Bibliaóra 

07. csü 18:30 – LÉLEGZÉS imakör 

09. szo 10 óra - IFI 

 

10. va Böjt 1. vasárnapja - Invocavit 

 10:30 Családi istentisztelet  

Szeretetvendégség 

       SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

13. sze 10 óra – Bibliaóra 

14. csü 18:30 – LÉLEGZÉS imakör 

 

17. va  Böjt 2. vasárnapja - Reminiscere 

 10:30 Istentisztelet  

20. sze 10 óra – Bibliaóra 

21. csü 18:30 – LÉLEGZÉS imakör 

 

24. va Böjt 3. vasárnap - Oculi 

 10:30 Istentisztelet 

 12:00 - IFI 

25. hé 18:30 – Böjti sorozat 1. – Krisztus Pilátus előtt 

26. ke 18:30 – Böjti sorozat 2. – Ecce Homo 

27. sze 18:30 – Böjti sorozat 3. Golgotha 

29. pé 18:00 – Férfiak eledele 

30. szo 10-16 óráig – Családi nap 

 

31. va Böjt 4. vasárnapja - Laetare 

 10:30 Istentisztelet 

03. sze 10 óra – Bibliaóra 

04. csü 18:30 – LÉLEGZÉS imakör 

06. szo 16 óra – KIKÖTŐ – Házasok köre 


