
A Pestszentlőrinci 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);  

 

Augusztus hónap igéje: Mt 10,7 

Jézus Krisztus mondja: Vigyázzatok! 

Március hónap igéje: Mk 13,37 

Márk evangéliuma 13. fejezetében Jézus drámai próféciában szól Jeruzsálem 
pusztulásáról. Beszédében hétszer hangzik el a „VIGYÁZZATOK” felszólítás. 
Jézus hallgatóinak többsége nem igazán értette, de mi már tudjuk, hogy nem ok 
nélkül hangzott el ez a drámai hangvételű prédikáció, Jeruzsálem pusztulása 
bekövetkezett és kétezer esztendőnek kellett eltelnie, hogy a választott nép újra 
birtokba vehesse a szent várost. 
A „vigyázzatok!” nem csak úgy  általánosságban hangzott el, ahogy mi szoktuk 
mondani családunk tagjának, ismerőseinknek: „vigyázz magadra!” - de semmi 
konkrét okát nem tudjuk, hogy mire is kellene vigyázni. Jézus azonban világossá 
teszi, hogy mire és miért kell vigyázni, résen lenni: 
Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Sokan jönnek majd az 
én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! - és sokakat megtévesztenek.  
A megtévesztés veszélyéről van szó, ez pedig a veszélyek veszélye. Az emberi-
ség rendre bekövetkező tragédiái a megtévesztés következményei. A MEGTÉ-
VESZTŐ ma is munkálkodik. A megtévesztés lényege, hogy jónak látszó dolog-
ban van elrejtve a halálos méreg. Az egérfogóban illatozó sajt ellenállhatatlan 
erővel vonzza az egeret, mire felfogná, hogy halálos csapdát állítottak neki, már 
késő. A nagy Felvilágosító (Lucifer = fényhozó, a Sátán egyik megnevezése) 
által felvilágosított ember semmivel sem viselkedik okosabban, mint a komplex 
gondolkodásra képtelen egér. Ma a globális megtévesztés korát éljük. Az inter-
net, a computer technika csodálatos találmány, hatalmas lehetőség az élet jobbá 
tételére, de sokkal hatalmasabb eszköze a megtévesztésnek. Embermilliók tuda-
tát lehet formálni, illetve deformálni úgy, hogy az érintettek észre sem veszik. 

Jézus tudja, hogy a puszta intés nem ér el tanítványai tudatáig, szívéig.  
Nem elég nekünk sem a féltő figyelmeztetés: „Vigyázzatok!”.  

Ezért vállalta, hogy MIATTUNK, HELYETTÜNK, ÉRETTÜNK szenvedje el a Sá-
tán által állított halálos csapdát. Ártatlanul kiontott vére bizonyítja, hogy az Ő 

szeretete valódi és nem megtévesztésünk, hanem megmentésünk a cél. 
 

Győri Gábor 
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Két és fél szentség 
 

A keresztény egyházak életében az egyik legfeltűnőbb különbség, hogy amíg a katoliku-
sok hét, addig a protestánsok két szentséget gyakorolnak: a keresztelést és az úrvacsorát. 
Az egykori heves viták időközben csendesedtek, de a különbségek megmaradtak… Ebben 
egy evangélikus különlegesség, hogy Luther Márton nagy becsben tartotta még a gyónást 
is, és lelki áldásai és ajándékai miatt a szentségek közelében helyezte el: a gyülekezeti 
tagok kezébe adott Kis Kátéhoz hozzáfűzött még egy „Gyónási könyvecskét” is, hogy 
ezzel is buzdítsa a hívőket. 
Az úrvacsora évében érdemes felidéznünk, hogy evangélikus gyülekezeteinkben még ma 
is hallhatjuk: „megyek a gyónáshoz”, amikor úrvacsoraosztás van. A gyónás és a bűnbánat 
különlegesen szoros kapcsolatban áll az úrvacsorával éppúgy, mint a böjti időszakkal. Az 
Úr Jézussal megélt, bűnbocsánatot és életújulást ajándékozó asztalközösség elképzelhetet-
len őszinte és reménykedő előkészület nélkül. Márpedig a gyónás őszinte töredelemből és 
reményteljes, élő hitből áll: „a töredelmes szívet nem veted meg, Istenem”! (51. zsoltár 
19) 
Mivel a gyónáshoz nem kapcsolódik látható, anyagi jel – mint a keresztséghez a víz, vagy 
az úrvacsorához a kenyér és a bor –, nem sorolták be az evangélikus közösség szentségei 
közé. A felvilágosult gondolkodás pedig száműzte az öntudatos „felnőtt emberek” lelki 
életéből is. A lelkipásztori – segítő – beszélgetések is megritkultak, a bűnöket-bajokat 
Isten irgalmára bízó személyes gyónás, vagy az egész szívünket feltáró életgyónás pedig 
szinte teljesen kiszáradt a gyakorlatból. Sajnos bennünk reked a szó, a mérgező anyagok, 
amelyektől szabadulni kellene! Magányos imában, bujkáló szégyenkezéssel keressük Is-
tent, amikor a nyílt szó, a tanítványokra bízott feloldozás többet segítene! 

 
 

Reformátorunk,  
Luther bátorítani akart 

minket a gyónásra  
- bátorodjunk hát,  

bátorodjunk! 
 

 

Dr. Korányi András 
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01. va BÖJT 1. VASÁRNAPJA 
10:00 – istentisztelet + úrvacsora 

05. csü 15.00 – Bibliaóra 
06. pé 19.00 – Pénteki imakör  
07. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 
  

08. hé BÖJT 2. VASÁRNAPJA 
 10:00 – istentisztelet  -  KÖZGYŰLÉS 
09. hé 17.00 Tere-Tori 
12. csü 15.00 – Bibliaóra 
 18.00 - Böjti est - Kispest 
13. pé 19.00 – Pénteki imakör  
14. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 
 17.00 - Filmklub  

15. va    BÖJT 3. VASÁRNAPJA 
 10:00 – istentisztelet + úrvacsora 
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
16. hé 17.00 Tere-Tori 
17. ke 17.00 BIBLIAISKOLA 
19. csü 15.00 – Bibliaóra 
 18.00 - Böjti est - Soroksár 
20. pé 19.00 – Pénteki imakör  
21. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 
 

22. va    BÖJT 4. VASÁRNAPJA 
 10:00 – istentisztelet + úrvacsora 
23. hé 17.00 Tere-Tori 
26. csü 15.00 – Bibliaóra 
 18.00 - Böjti est - Pestszentlőrinc 
27. pé 19.00 – Pénteki imakör  
28. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 
 17.00 - Filmklub 
29. va    BÖJT 5. VASÁRNAPJA 
 10:00 – istentisztelet + úrvacsora 
30. hé 17.00 Tere-Tori 
 
04.02.  18.00 - Böjti est - Pesterzsébet 
04.09. 18.00 - Böjti est - Pestszentlőrinc  
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