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Kol 1, 24 

Most örülök a tiértetek elviselt szenvedéseimnek,  
és testemben betöltöm mindazt, ami Krisztus gyötrelmeiből még hátravan, 

az ő testéért, amely az egyház. 
 

Helyettes, helytartó, vagy betöltő? 

A helyettes kifejezés hasonló dolgot megjelölő szavaként használhatnánk a 

helytartó kifejezést is. Ez azonban Pilátus miatt eléggé torzult a Bibliában. Pi-

látus helytartó volt. Tartotta a római császár hatalmát a provincián. Biztosította 

a helyet, nehogy űr támadjon és más vegye át a hatalmat Palesztina ezen vidé-

kén. A császár nem tud mindenütt ott lenni, ezért helytartókra van szüksége. 

Nem így Jézus Krisztus, aki mindenütt jelen van, mert mindenható Isten. Ép-

pen azért van jelen. mert az Atya jobbján ül. Szokás emlegetni más egyházi 

körökben, hogy Jézus világi helytartója Péter apostol és a pápák sora. Elég sze-

rencsétlen és nem biblikus ez a jelző. Már említettük, Jézus Krisztusnak nin-

csen helytartója, mert néki adatott minden hatalom Mennyen és Földön. He-

lyettesre sincs szüksége. Megmondta nyíltan: nem ihatjuk ki az Ő poharát, nem 

szenvedhetünk az Ő szenvedésével. Miért, mert Ő a helyettes, Ő az, aki helyet-

tem, helyettünk vállalta az én kárhozatot. 

Örömmel helyettesíthettem viszont Bogit az elmúlt másfél esztendőben a Pest-

szentimrei Gyülekezetben. Mert mi emberek helyettesíthetjük egymást, ha úgy 

alakul a helyzet a munkában, szolgálatban. Kegyelmes dolog nyugdíjasként 

még bepótolni azt, ami elmaradt az aktív évek alatt a krisztusi mandátumból. 

 

Jézus Krisztussal betöltött és eltöltött Ádvent-Karácsonyt  

kívánva: Győri János Sámuel. 
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Törekedj a békességre, és kövesd azt! Zsolt 34,15 
 

 A lelkészi napló bejegyzéseit kutatva azon töprengek, hogy mennyire 

sikerült a 2019. év igéjében kapott „programot” teljesíteni? Az istentiszte-

letek, bibliaórák, hittanórák, táborok, különféle gyülekezeti alkalmak és ren-

dezvények által megvalósult-e a bibliai békesség, a „sálom”, ami nem a konf-

liktusok hiánya, hanem testvéri közösségben megélt harmónia. Látogatások, 

lelkipásztori beszélgetések, imádságos együttlétek alkalmával gyakran kerül-

nek felszínre egyéni és közösségi problémák, konfliktusok, feszültségek. 

„Boldogok a békességet teremtők, mert ők Isten gyermekeinek neveztetnek” 

- mondja Jézus - és tapasztaljuk, hogy igencsak rögös a boldogságnak ez az 

útja. Könnyen ránk ragad a közélet békétlensége, tudat alatt is nyugtalanít 

minket a folyamatos botránypolitizálás, a média keltette hisztéria és elége-

detlenkedés.  

Az egyház, a gyülekezetek a békesség szigeteinek tűnnek. Bizonyára a hazai 

keresztyén közösségek többségében nyugalom van - talán túlságosan is nagy 

nyugalom, ami már szinte közömbösség. Van még közöttünk, akit nyugtalanít 

ez a halálos nyugalom? Ezzel szemben a Nyugat-Európai egyházak felől azt 

halljuk, hogy feladják a keresztyén értékeket és támogatják azokat a visel-

kedésformákat, melyeket a Biblia Isten és életellenes bűnnek tart. Ez most 

„begyűrűzni” látszik hazánkba is. Szólunk-e, teszünk-e ellene? 

BÉKESSÉGET SZERETNÉL? - TÖREKEDJ RÁ ÉS KÖVESD AZT!  

Ne maradj közömbös, ne maradj néma, ne maradj mozdulatlan!  

Valósuljon meg közöttünk és általunk a karácsonyi evangélium: 

„DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK, ÉS A FÖLDÖN BÉKESSÉG  

A JÓAKARAT EMBEREINEK!” 
 

Reményteli ádventet,   
kegyelemteljes karácsonyt,  
békességes új esztendőt kíván:   

 
Győri Gábor anyagyülekezeti lelkész  



KASTÉLYDOMBI LUTHER KÁPOLNA  
Ádventi körlevél  2019. 

 
 

 
 

„Olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk ne-

vetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a 

népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR! Hatalmas dolgot 

tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk.” (Zsolt 126, 1-3) 

 

Álom. Az elmúlt négy évben az egyik leggyakrabban használt 

kifejezés. Volt egy álmunk. Az álom valóra vált! Csodának 

éltünk meg, gyarapodást és újabb és újabb álmokat szőttünk. 

Hiszem azt, hogy így érdemes tovább csinálni a következő há-

rom esztendőben is. Megannyi áldás, alkalom, találkozás, 

amit együtt élhettünk meg. Hiszem azt, hogy még sok minden 

vár a Pestszentimrei Missziói Gyülekezet népére, ha továbbra 

is az Isten erőterében él, az Ő útmutatásaira figyel. Ezzel a 

reménységgel indulunk most tovább 2019 adventjén. Újabb 

álmokat szőni, csodákat megélni, közösségben maradni Isten-

nel és egymással. 

         

 

Horváth-Csitári Boglárka  

missziói lelkész 
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Kedves Testvérek! 
 
Közeledve az egyházi  esztendő végéhez az „ÁDVENT” kezdetéhez egy-
házközségünk vezetőségének kötelessége beszámolni a gyülekezetünk-
ben történtekről  2019-ben. 
 
Áldott évet tudhatunk magunk mögött az idén is. Az éves feladataink kö-
zött a templomunk külső megújítása is szerepelt. A templom lábazatának 
szigetelése, ablakok, bejárati ajtó, rácsok festése valamint a homlokzat és 
az oldalfalak színezése megtörtént. A munkákat elvégeztük, templomunk 
a Kossuth téri park illusztris színfoltja lett. Köszönet a gyülekezeti tagok 
áldozatvállalásáért, valamint a kerületi önkormányzat pályázatán elnyert 
támogatásért. A Hitelődök Sziklakertjének kialakítása is megvalósult a 
templom és a gimnázium között. Ezen kívül több kisebb munkát is elvé-
gezhettünk. A Kastélydombi Luther Kápolna építészetileg is befejezést 
nyert a pótmunkákkal.  
 
Isten iránti hálával mondhatjuk, hogy minden betervezett munkát időben 
elvégeztünk. Gyülekezetünk élete és pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyo-
zott, tartozásunk nincs. Örvendetes, hogy sok új arccal találkozunk vasár-
naponként templomainkban Lőrincen és Imrén egyaránt. Fiataljaink lét-
száma is növekedett az év során. 
Megköszönve a Testvérek múltévi áldozatvállalását ezúton is kérem, 
hogy mindenki anyagi lehetősége szerint ütemesen támogassa egyház-
községünket a jövőben is. Végül megköszönöm lelkészeink, presbitere-
ink, munkatársaink egész éves munkáját. 
 
Isten áldja meg gyülekezetünk életét! 
 
Áldott, boldog ünnepeket kívánok minden Testvéremnek! 
         
 
Nánási József               
Egyházközségi felügyelő 


