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MINDENBEN MINDENEM LÉGY TE NEKEM! 
 

„Melyik istenekhez  imádkozol?” - kérdezi Potifár Józsefet, a rabszolgát. 
(„József” filmdráma -1995) „Csak az egy Istenhez imádkozom” - feleli József. 
„Egyetlen isten?  Ez nagy szegénységre vall” - mondja Potifár a piaci népség 
nagy derültségére. Jogos volt  ez a derültség? Valóban több a sok az egynél? 
Nos, van példa arra, hogy az egy több, mint a sok! 
A matematika segít megvilágítani a kérdést; a törtekről azt tanultuk, hogy minél 
nagyobb szám van a nevezőben, annál kisebb az adott tört értéke. Az egyén a 
számlálóban, az imádott istenek száma a nevezőben jelenik meg, tehát a sok 
istenben hívő ember annyi felé osztja magát, ahány istene van.  
Ez nem csak az ókorban volt így, a modern embernek is vannak istenei, ezek 
által próbálja megszerezni a gazdagságot, sikert, szerencsét, de a 
„boldogságindex” az istenek számával fordítottan arányos. Találóan festi le a 
modern istenek világát az alábbi versrészlet:  
 Pajzán arcú istenek irányítják tetteinket  

Feloldoznak, s megbocsájtják vétkeinket  
Csodákat ők nem tesznek   

 Ölnek, s mindent elvesznek,  
Mérgezik elméd neon képekkel  

 Meggyőznek áhítatos érvekkel. (Nagy D. András) 
 

Ne legyen más istened az egy Istenen kívül!  
Az első parancsolat úgy áll előttünk, mint egy stop tábla; nem zsarnoki 
tiltás, hanem életmentő figyelmeztetés. Teremtőnk gondviselő szerete-
tére válaszoljunk odaadott élettel és az énekkel:  

MESTER, ELŐTTED A PORBA ESEM,  

MINDENBEN MINDENEM LÉGY TE NEKEM! 
Győri Gábor 

 

Különleges ajándék egy évezredes templom jelenléte az életünkben – a kereszténység 

történetének a fele idejét jelenti ez a mi nemzedékünknek! Évszázadok igehirdetését és 

imádságait szívták magukba a falak, és ezek a szavak ugyan elszálltak már régen, de a 

belőlük éledt hit megmaradt szívekbe és hitvalló anyagokba formálva. Mindaddig, amíg 

2019. április idusán lángba nem borult az ősi templom: a párizsi Notre Dame. 

Régi, kedves ismerőstől mindig fájdalmas búcsúzni, haldoklását végigkísérni. Többször 

jártam magam is ebben a székesegyházban, középkori mintájú rózsaablakai most is fel-

idézhetők az emlékeim közül. Felrázta a világot az élő közvetítés drámája, a közeli és 

távoli tehetetlenség. Lenyűgözhet bennünket a csoda, hogy 800-900 évvel ezelőtt olyan 

épületeket tudtak építeni Európában, amelyek egy 21. századi kemikáliákkal teli tüzes 

poklot is képesek voltak kiállni. Megdöbbenthet a hatóságok felelőtlensége, a tűzvédel-

mi szabályok teljes figyelmen kívül hagyása, ami már most is nyilvánvaló oka a nagy 

pusztulásnak. Elámulhatunk azon is, hogy miért kell az első perctől azt magyaráznia a 

hivatalos megszólalóknak, hogy több ez az épület, mint egy templom: nemzeti, kulturá-

lis, identitást jelképező emlékmű. 

Számunkra akkor is, mindenekelőtt is templom marad… És mit értsünk mi, kereszté-

nyek abból, ami történt? Elsősorban: a templomok nem maguktól pusztulnak el, hanem a 

bennük élő gyülekezet hagyhatja csak őket elpusztulni! Szívszorító volt látni, hallani az 

égő székesegyház körül éneklő és imádkozó testvéreket – és velük imádkozni a távolból 

is, ugye? –, akik nem hagyták magára a templomukat a drámai órában! Ha valaha fel-

épülhet még ez az épület, az elsősorban miattuk és értük lesz! Mert csak az a templom 

enyészik el, amelyet a benne élő közösség magára hagy: aki belakja templomát, azt min-

dig befogadja és megtartja a templom! Keresztény szívét és hitét ragadozó, embertelen 

és hittagadó ideológiákra cserélő Európánk égő sebeit mutatta meg nekünk a Notre 

Dame! A francia forradalom idején kegyetlenül szétverték már egyszer: a Legfőbb Lény 

kultusza kedvéért betiltották istentiszteleteit, a hétnapos életrend – és vele a vasárnap – 

felszámolását a falaitól nem messze hirdették ki őrjöngő politikusok… A manapság hal-

dokló, újkori európai világnézetek gyűlöletétől körülvéve az élő gyülekezet mégis Isten-

ével élt benne együtt, s ez volt ismétlődő megújulásának a titka. 

Égő sebek, melyek mégis élő hitre hívnak – így állnak ma szorongatott templomaink 

szerte Európában! S nem kell elmenni Párizsig. Elég lenne csak a saját templomunkig… 
 

Korányi András 
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02. csü 15.00 - Bibliaóra  

03. pé 19.00 - Imakör 

04. szo 9.30 - Ifjúsági kör  

 16.00 - 3D –piknik 

05. va Húsvét u. 2. vasárnap 

 10.00  - istentisztelet  + úrvacsora 

06. hé 18.00 - Tere-tori 

09. csü 15.00 - Bibliaóra  

10. pé 18.00 - Imakör 

12. va Húsvét u. 3. vasárnap 

 10.00  - istentisztelet  

 Születésnaposok köszöntése  

13. hé 18.00 - Tere-tori 

15.sze 18.00 - Női kör Dr.Drenyovszky Irénnel 

16 csü 15.00 - Bibliaóra  

17 pé 18.00 - Imakör 

18. szo DÉLI KERÜLETI MISSZIÓI NAP - BÉKÉSCSABA 

19. va Húsvét u. 4. vasárnap 

 10.00 - istentisztelet  

20-25. PARK-EVANGÉLIZÁCIÓ esténként 18 órakor a Kossuth  téren 

20. hé (Tere-Tori) 

21. ke 15.30 - Örök Ifi 

23. csü 15.00 - Bibliaóra   

24. pé (18.00 - Imakör) 

26. va Húsvét u. 5.  vasárnap 
 10.00  - istentisztelet   

27. hé 18.00 - Tere-tori 

30. csü 18.00 - MENNYBEMENETEL - ISTENTISZTELET 

31. pé 18.00 - Imakör 
 

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. 

28. va Húsvét ünnepe utáni 1. vasárnap 

 10:30 – Istentisztelet 

 16 óra – KIKÖTŐ – Házasok köre 

01. sze 10 óra – Bibliaóra 

02. csü 18:30 – LÉLEGZÉS – imakör 

05. va Húsvét ünnepe utáni 2. vasárnap 

 10:30 – Istentisztelet + úrvacsora 

08. sze 10 óra – Bibliaóra 

09. csü 18:30 – LÉLEGZÉS – imakör 

11. szo 10-15 óráig – Családi nap 

12. va Húsvét ünnepe utáni 3. vasárnap 

 10:30 - Istentisztelet  

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

15. sze 10 óra – Bibliaóra 

16. csü 18:30 – LÉLEGZÉS – imakör 

18. szo EGYHÁZKERÜLETI MISSZIÓI NAP 

BÉKÉSCSABA 

19. va Húsvét ünnepe utáni 4. vasárnap 

10:30 – Istentisztelet 

22. sze 10 óra – Bibliaóra 

23. csü 18:30 LÉLEGZÉS – imakör 

24. pé 18 óra – Férfiak eledele 

25. szo 16 óra KIKÖTŐ – Házas kör 

26. va Húsvét ünnepe utáni 5. vasárnap 

 10:30 – Istentisztelet 

29. sze 10 óra – Bibliaóra 

30. csü 18:30 – LÉLEGZÉS imakör 
 


