
Kinek szól a 2016. év igéje? 
Ahogyan az anya vigasztalja fiát,  

úgy vigasztallak én titeket. Ézsaiás 66,13 
 
Visszatekintve már tudjuk, hogy a 2015. év igéje mennyire nekünk szólt; a migrá-
ciótól megterhelt európaiaknak, magyaroknak: Fogadjátok be egymást, ahogy 
Jézus Krisztus is befogadott titeket az Atya Isten dicsőségére. Bár a keresztyén 
ember „alapból” befogadó, ezzel a nyitottsággal vissza lehet élni. Ezt a fogadó-
készséget milliós tömegek tesztelték, de sokan közülük nem tisztelték a befoga-
dó országok rendjét, kultúráját, lelkiségét. Az érem másik oldala, hogy a mene-
külők éppen keresztyén hitük miatt váltak a fanatikus iszlám terrorizmus célpont-
jává. Döbbenetes adat: az iszlám állam dühöngése következtében Szíriában a 
másfélmilliós keresztyén közösség 200 ezer főre apadt. Irakban ugyanez a hely-
zet. Sokakat megöltek keresztyén hitükért, másokat pedig menekülésre kénysze-
rítettek. Európa vezetői lassan eszméltek, közben a közel-keleti terrorizmus egé-
szen közel került hozzánk. Tomboló erőszak, szenvedő üldözöttek, lehetetlen 
helyzetben levő befogadók - Lehangoló így kezdeni a 2016. évet!  
Kinek szól az év igéje? Kinek lesz szüksége vigasztalásra? Bizony nekünk, 
akiket a jólét, a fogyasztásra épülő életforma eltávolított az Atya Istentől és az 
Anyaszentegyháztól. Szabaddá tettük magunkat keresztyén gyökereinktől, a 
demokrácia nevében egyszerre adtunk teret a könyörtelen szabadosságnak és 
az agresszív vallási fanatizmusnak. Ez a „befogadás” nem szolgálta az Isten 
dicsőségét, még kevésbé a mi boldogulásunkat! 
Vigasztalan a helyzet! Ez igaz, de Isten nem változott: Ő továbbra is könyörülő 
Atyánk, aki visszafogadja tékozló fiait. Van vigasza az előttünk álló év minden 
napjára. Hozzá mehetünk egyéni életünk sebeivel, sérelmeivel és a globalizált 
világ minden fenyegető gondjával bajával. Az Anyaszentegyházban az Atya Is-
ten tékozló szeretettel várja megtérő fiait. Kérjük vigasztalását a 2016. év éneké-
vel (EÉ 239)l: 

Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,  
Hű támasz minden ínségben,  

Kit trónusáról jó Atyánk  
És Jézus Krisztus küld hozzánk,  

Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek Isten! 
 

Győri Gábor  
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A PESTSZENTIMREI  

KASTÉLYDOMBI LUTHER HÁZ ÉS KÁPOLNA  
TERVEI VALÓRA VÁLNAK, HA... 

 
Hálát adunk Istennek, hogy beteljesülhet a 
pestszentimrei leánygyülekezet régi vágya: 
70 évi várakozás után végre lehet saját gyü-
lekezeti háza, temploma.  Az építkezés első 
üteme, a Nemes utca 62. szám alatti lelkész-

lakás felújítása, már megvalósult. Gáncs 
Péter elnök-püspök 2015 Reformáció ünne-
pén felszentelte a parókiát és missziói lelké-
szi megbízással küldte ki Horváth-Csitári 
Boglárkát a leánygyülekezet gondozására.  

 
 

TERVEINK:  

Az itt látható terveket Kri-
zsán András DLA Ybl-díjas 

építész készítette.  
 

Második ütem: 
2016-ban szeretnénk a gyü-
lekezeti termet és a vizes-

blokkot fölépíteni. 
 

Harmadik ütem: 
Ha a szükséges fedezet ren-

delkezésre áll, a kápolnát 
2017-ben, a Reformáció 
500. évfordulóján szeret-

nénk felszentelni. 
 

TERVEK, MELYEK MEG-
VALÓSULÁSRA VÁRNAK! 

 
Gáncs Péter püspök úr meg-

ígérte, hogy ugyanakkora 
összeggel támogatja az épít-

kezést, amennyit a gyülekezet összead. Kérjük Testvéreinket, hogy jó szívvel támo-
gassák a Kastélydombi Luther Kápolna építését az alábbi bankszámlán: 

 

FHB bank - 18203349-06020437-40010012 
 

„A jókedvű adakozót szereti az Isten” 
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„Nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet 
és a józanság Lelkét.” (2 Tim 1,7) 

 
Egy új évet köszöntve az ember mindig hajlamos arra, hogy különféle fogadalmakat 
tegyen. Mi az amit másképpen szeretne csinálni az új esztendőben. Fogadalmakat 
teszünk, hogy többet leszünk a családunkkal, kevesebbet dolgozunk, fittebbek le-
szünk, sportolni fogunk, egészségesebben fogunk élni, többet fogunk Bibliát olvasni, 
imádkozni… Nagyon nagy lendülettel képes az ember nagy elhatározásokra és ugyan 
ilyen nagy lendülettel képes ezeket az elhatározásokat felrúgni, semmivé tenni. Van 
hogy pár hétig, akár még pár hónapig betartja az ember ezeket a fogadalmakat, de 
valamikor már a kezdet kezdetén feladja. Persze ezek a kudarcok nem igen tesznek 
jót az embernek. A csalódottság, a kudarcok átélése, a többszöri megszégyenülés 
önmagunkkal szemben csak arra jók, hogy rosszul érezzük magunkat. Eredménye az 
lesz, hogy úrrá lesz bennünk a rossz érzés, már megint gyenge voltam, már megint 
kudarcot vallottam és legközelebb már el sem kezdünk valamit, mert a bennünk való 
félelem a kudarctól sokkal nagyobb, mint az, hogy elhiggyük: de igen is képesek va-
gyunk rá.  
Ez az a félelem ami megbénítja az életünket, amitől sokszor nem tudunk továbblépni 
és talán már indulni sem. Ezt a rossz érzést akarja január havi igéje felülírni. Meg 
szeretne szabadítani bennünket félelmeinktől. Mindezt hogyan teszi? Új perspektívát 
ad. Szeretné ha nem a félelem lelkével indulnánk az új esztendőben, hanem az erő, a 
szeretet és a józanság Lelkét szeretné nekünk adni. 
Az erő Lelkét  - aki nem fél megtenni azt amit eltervezett. Aki bizton áll, mert tudja 
honnan ered ez az erő, bízik Istenben, hogy nem kísért erőnk felett. 
A szeretet Lelkét - aki minden helyzetben biztos kiindulás. Szeretettel nézni az éle-
tünk színterén megélt valóságot, döntéseinket, életünk alakulását, azt jelenti arra he-
lyezem az életemet, akitől kaptam. Istenre, aki szeretetét adja. 
A józanság Lelkét—aki mértéket tart, ebben a sokszor túlfeszített, túlhajszolt világ-
ban. Ha tudom azt hol vannak a határaim és az életben betöltött szerepeim határai, 
akkor józanul fogok dönteni fontos élethelyzetekben, határhelyzetekben és tudni fo-
gom, Isten áldása van döntéseimen.   
ERŐ, SZERETET, JÓZANSÁG - mindaz amit az Istentől kapunk, így az új esztendő 
küszöbén! Éljünk ezzel a következő évben, és akkor nem félelem fogja uralni életün-
ket, hanem az ERŐ, SZERETET, JÓZANSÁG LELKE! 

          
Horváth-Csitári Boglárka 

 A hónap igéje - 2016. január 
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1517 reformáció – jubileum 2017 
Új gyülekezeti sorozat 2016-ban 

A reformációi jubileumra készülve minden hónapban Luther egy-egy fontos mű-
vét, írását, prédikációját vesszük majd szemügyre – lehetőleg úgy, hogy az adott 
hónap vagy a megjelenés idejével, vagy az adott mű tartalmával legyen össz-
hangban. Ebben a formában természetesen csak bepillanthatunk Luther életmű-
vébe, hiszen ránk maradt írásainak a terjedelme egyébként több tízezer könyvol-
dalt tesz ki. Ugyanakkor mégis vannak olyan iratok, amelyek a reformáció lénye-
gét, terjedését jobban befolyásolták, s ezzel kivívták maguknak azt a jelentősé-
get, hogy mi, mai evangélikusok is tudjunk róluk legalább néhány lényeges szót. 
Az új évben tehát 12 részben evangélikus hitünk, egyházunk fontos alapműveit, 
illetve hazai történetünk reformátori kapcsolatait ismerhetjük meg közelebbről a 
hírlevél, illetve a születésnapos köszöntések útján. Számos irat megjelent újab-
ban vagy felfrissítve magyar nyelven is, ezt majd minden ilyen esetben jelezzük 
is, hogy a jobban érdeklődök el is tudják azokat olvasni.  
Mindenkinek áldásos elmélyülést kívánunk a 2017-es jubileumra készülve! 
              

Győri Gábor és Korányi András 

DECEMBERBEN UTOLSÓ FÖLDI ÚTJÁRA KÍSÉRTÜK: 
 

BLATNICZKY LÁSZLÓ (80) TESTVÉRÜNKET 
 

„Tudom, hogy Megváltóm él és utoljára porom felett megáll!” 



5 

Luther művei – a Német Miserend 
 

1526 januárjában adta közre Luther Márton a reformáció oldalára állt, 
evangélikus gyülekezetek számára kidolgozott istentiszteleti rendet. Az 
istentisztelet a keresztény közösségek életének központi és legfontosabb 
alkalma a kezdetektől mindmáig, így mindaz, ami az istentiszteletek kere-
tében zajlik, a gyülekezet valós lelki állapotának legfontosabb kifejeződé-
se – mondhatjuk: a gyülekezet úgy él, amilyen az istentisztelete. 
 
Luther első dolga az volt a megújított miserendben, hogy egészséges teo-
lógiai alapot adjon az evangélikus istentiszteleti életnek. Egyrészt eltávolí-
totta az idők folyamán kialakult tévedéseket, mint például az egyház in-
tézményéhez kötött „áldozatbemutatást” az úrvacsorában, ugyanakkor 
megerősítette az igehirdetés, a bibliai tanítás helyreállítását. Így alakult ki 
az evangélikusságra jellemző kettős hangsúly az istentiszteleteken: az ige-
hirdetés és az úrvacsora egyensúlya. 
 
A változás jellemzően reformátori vonása volt az istentisztelet nyelvének 
megváltoztatása. A korábbi latin misézést, amelyet a képzetteken kívül 
nem érthetett más, felváltotta a német nyelv használata, ráadásul nem egy-
szerű „tükörfordításban”, hanem a közérthetőség és a közvetlen megértés, 
átélés, lelki részvétel szempontjait messze figyelembe véve. Ennek máig 
fontos eleme, hogy a liturgia nem a professzionális egyháziak - például 
énekesek - jól képzett csapatának az ügye, hanem az énekekkel, imádsá-
gokkal a gyülekezet is aktívan részt vesz az eseményekben. Az 1526-os 
reformmal Luther a „mise” eredeti formájához, a gyülekezethez közeli 
közösségi ünnephez és az üdvösséges lelki gyarapodáshoz fordította visz-
sza a rendet. 
 
Figyelemre méltó még az a javaslata, hogy a nagy istentiszteletek mellett 
a hívő, lelki keresztények tartsanak kisebb körökben, nemcsak vasárnap 
igei és úrvacsorai alkalmakat. Ez ugyan nem válthatja ki az egész gyüle-
kezet közös alkalmait, mégis erősítette évszázadokon át az evangélikus 
közösségeket. 
 

Korányi András 



FEBRUÁRI ELŐZETES 

7. Gyermek istentisztelet 

14. Születésnaposok köszöntése 

14. Reménység istentisztelet (16ó) 

20. Fiatal Felnőtt Kör - Luther - ház 

27. Társasjáték Klub - Luther-ház 

01. csü  ÚJÉV– JÉZUS 
 Pi: 8 óra – istentisztelet + úrvacsora 
 Plő: 10 óra – istentisztelet + úrvacsora 
 Plő: 18 óra – istentisztelet + úrvacsora 
03. va Az esztendő első vasárnapja 
 Pi: 8 óra – istentisztelet + úrvacsora 
 Plő: 10 óra – istentisztelet + úrvacsora 
04. hé 18 óra – Tere-Tori 
05. ke 18 óra - Középkorúak bibliaórája
  (Luther-ház) 
06. sze VÍZKERESZT ÜNNEPE 
 Pi: 15 óra – Bibliaóra 
 18 óra – istentisztelet  
 Presbiteri gyűlés 
 Pi: 14 óra - Bibliaóra 
 16 óra - Felnőtt torna (Gimnázium) 
07. csü 9 óra - Baba-Mama Klub 
              (Luther-ház) 
 Plő: 15 óra – Bibliaóra 
08. pé Pi: 17ó TEVE– IFI (Luther-ház) 
09. szo 10 óra – Konfirmáció óra 

LEVÉL - a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség 2016. januári 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) 

24. va Böjt elő - Hetvened vasárnap 
 Pi: 8 óra – istentisztelet  
 Plő: 10 óra – istentisztelet  
 ZENÉLŐ KÖVEK ifjúsági istentisztelet 

25. hé 18 óra – Tere-Tori 
26. ke 18 óra - Középkorúak Bibliaórája 
                Luther-Ház 
27. sze Pi: 15 óra - Bibliaóra 
 16 óra—Felnőtt torna (Gimnázium) 
28. csü 9 óra—Baba-Mama Klub Luther Ház 
 Plő: 15 óra – Bibliaóra 
29. pé 17 óra – TEVE-IFI 
30. szo 10 óra – Konfirmáció óra 
 15 óra - Társasjáték Klub Luther Ház 
31. va Böjt elő - Hatvanad vasárnap 
 Pi: 8 óra – istentisztelet  
 Plő:10 óra – istentisztelet + úrvacsora 

10. va Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap 
 Pi: 8 óra – istentisztelet  
 Plő: 10 óra – istentisztelet - MISSZIÓI
 MUNKATÁRSAK SZOLGÁLATÁVAL 

 GYERMEKEKNEK BÁBJÁTÉK 
 11. hé    18 óra Tere-Tori 
13. sze Pi: 15 óra – Bibliaóra 
 16 óra - Felnőtt torna (Gimnázium) 
 18 óra - énekkar 
14. csü 9 óra - Baba-Mama Klub (Luther-ház) 
 Plő: 15 óra – Bibliaóra 
15. pé Plő: 18 óra – Eszterág-ifi 
16. szo 10 óra – Konfirmáció óra 
 17 óra - Fiatal felnőtt kör  (Luther-ház) 

JANUÁR HÓNAP IGÉJE 
Nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, 
hanem az erő, a szeretet és a józanság 

Lelkét. 2 Tim 1,7. 

17. va Vízkereszt ünnepe után utolsó vas. 
 Pi: 8 óra – istentisztelet  
 Plő: 10 óra – istentisztelet 
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
18. hé 18 óra – ÖKUMENIKUS IMAHÉT-1. 

19. ke 18 óra – ÖKUMENIKUS IMAHÉT-2. 

20. sze 16 óra - Felnőtt torna (Gimnázium) 
 18 óra – ÖKUMENIKUS IMAHÉT-3. 

21. csü 9 óra - Baba-Mama Klub Luther-Ház 
 18 óra – ÖKUMENIKUS IMAHÉT-4. 

22. pé 17 óra – TEVE-IFI Luther-Ház 
 18 óra – ÖKUMENIKUS IMAHÉT-5. 

23. szo 10 óra – Konfirmáció óra   

2016 


