
01. va  Húsvét után 5. vasárnap  
 10.00 – istentisztelet  + úrvacsora 
 Dr. Solt-Száraz Csenge hatodéves vizsgája 

02. hé 17.30 – Tere-tori  

03. ke 17.00 - Bibliaiskola 

04. sze 18.00 Énekkar 

05 csü 18.00 - Mennybemeneteli istentisztelet 

 Presbiteri gyűlés 

06. pé  18.00 - Eszterág-ifi 

07. szo Missziói Nap - Kiskőrös   

08. va  Húsvét után 6. vasárnap 
 10.00 – istentisztelet  
 Vendég: St Nikolai tpl. kórusa - Berlin 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

09. hé 17.30 – Tere-tori 

 19.00 - Parkevangélizáció - 1. 

10. ke 19.00 - Parkevangélizáció - 2. 

11. sze 19.00 - Parkevangélizáció - 3. 

12 csü 15.00 - Bibliaóra 

 19.00 - Parkevangélizáció - 4. 

13. pé  18.00 - Eszterág-ifi 

14. szo 08.00 – Tavaszi nagytakarítás  

15. va PÜNKÖSD ÜNNEPE 

 Plő: 10.00 – istentisztelet + úrvacsora 
 Pi: 16.00 LUTHER KÁPOLNA  
 ALAPKŐ MEGÁLDÁSA 

16. hé PÜNKÖSD MÁSODNAPJA 

 Plő: 10.00 – istentisztelet + úrvacsora 

 Jubiláns konfirmandusok áldása 

19. csü 15.00 - Bibliaóra 

22 va SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 

 Plő: 10 óra – istentisztelet + úrvacsora   

 Vendég: Sonore Vegyeskar 

23. hé 17.30 - Tere-tori  

26 csü.  15.00 - Bibliaóra 

27. pé 18 óra –  Eszterág ifi 

29 va SZENTHÁROMSÁG 1. vasárnap 

 Plő: 10 óra – istentisztelet   

 Vendég: Győri János Sámuel 

 G.A.S. szószékcsere 

LEVÉL - a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség  havi  hírlevele  
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) 

01. va  Húsvét után 5. vasárnap  
 8 óra Istentisztelet + úrvacsora 

03. ke 16 óra – Középkorúak bibliaórája 

04. sze 15 óra - Bibliaóra 

05. csü 9 óra – Baba-Mama Klub 

06. pé 18 óra – Készülődés a Missziói napra 

 Helyszín: Rendezvény Ház 
07. szo Missziói nap - Kiskőrös 

08. va  Húsvét után 6. vasárnap 

 8 óra istentisztelet + úrvacsora 
              SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

11. sze  15 óra Bibliaóra 

12. csü  9 óra Baba-Mama Klub 
15. va PÜNKÖSD ÜNNEPE 
 Pi: 16.00 LUTHER KÁPOLNA  
 ALAPKŐ MEGÁLDÁSA 
17. ke 16 óra – Középkorúak bibliaórája 

18. sze  15 óra Bibliaóra 

19. csü  9 óra Baba-Mama Klub 

20. pé 17 óra – IFI 

21. szo 15 óra – Társasjáték klub 
22 va SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 

 8 óra istentisztelet  
25. sze 15 óra Bibliaóra 

26. csü  9 óra Baba-Mama Klub 

29 va SZENTH. 1. vasárnap 

 8 óra istentisztelet  
 10-16 óra Gyereknap a Hősök terén  

 Az Önkormányzat és az Egyházak 

 közös szervezésében 

„ÉLŐ KÖVEKBŐL ÉPÍT MÁR  TEMPLOMOT ITT SZENTLÉLEK!  

KEGYELEM ÉS ÚJ ÉLET VÁR, MEGVÁLTOTT, SZOLGÁLÓ ÉLET.  

HOL KETTŐ-HÁROM RÁFIGYEL, MIT ÍGÉRT, NEM FELEJZI EL, 

JELEN VAN JÉZUS KÖZÖTTÜK!” 
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Sokszor mondogatjuk, hogy a hitet nem lehet tanulni – személyes vonása miatt 

inkább kötjük egyéni életünkhöz, elhatározásainkon keresztül megvalósuló meg-

győzősédünkhöz. Luther viszont még a halála előtti néhány napban is figyelmez-

teti és buzdítja a feleségét, Bora Katalint: „Olvasod a kátét és a hitvallást?” Más-

kor is kiemelte leveleiben azt, hogy Katalin jobban tudja a kátét, mint ő, és hálás 

neki azért, hogy a gyerekeket is erre tanítja. Világos tehát, hogy a személyes és 

egészséges hit nem lehet meg ismeret, tudás nélkül Luther szerint: az evangéli-

kusságban a kátétanulás mellett kezdettől ismertek a kátéprédikációk és a káté-

énekek is. 

 Az 1520-as évek közepétől intenzíven foglalkoztatta a wittenbergi refor-

mátorokat az a tapasztalat, hogy a Szentírás és az alapvető keresztény ismeretek 

terén általános tudatlanságot, és ennek híján babonaságot és tévelygéseket láttak 

a gyülekezetekben. Ennek gyógyítására született meg a Kis Káté családi, egyéni 

használatra, illetve a Nagy Káté a tanítók és lelkészek számára 1529 májusában. 

Ezekben a keresztények számára kötelező minimumot – Tízparancsolat, Mi-

atyánk, Hiszekegy, keresztség, gyónás, úrvacsora, napi imádság – tárgyalta gya-

korlatias szemlélettel. Ebből következhet az is, hogy az öt világrészen ma élő 

közel 120 milliós evangélikusság mindenütt elismert hitvallásaként elfogadottak. 

 A kátékban kifejtett tanítás két fontos jellemzője: a biblikusság és a pozi-

tív útmutatás. Egész, a keresztény életről megfogalmazott útmutatását a Szent-

írásból meríti, nem általános elmélkedés tehát erényekről és bűnökről, morálról 

és erkölcstelenségről – hiszen a keresztény élet hitből fakad! Másrészt az evan-

gélikus hit- és életfolytatás nem csupán tiltásokból és a gondviselésre hagyott 

életből áll, hanem Istennek engedelmes, alkotó és örömteli követésből is. A ká-

ték Jézus szavait idézik elénk: ha ismernétek az Írásokat, felismernétek engem is. 
 

„Csak higgy bátran, teljes szívvel, és ha száddal is vallást teszel, 

 e test és vér ád neked megújulást, békét, életet. 

 Életfádon akkor bőven szeretet és jóság így terem. 

 Más javára így lehet, amit az Úr rajtad végezett.” 

 (Úrvacsorai kátéének, Ev. Énekeskönyv 303,5-6) 

 

Dr. Korányi András 

LUTHER MŰVEI - 5. 
Tanulni a hitet – Luther kátéi 
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NYITOTT BIBLIA 
 

Amikor olvasom ezt az igét, mindig az jut eszembe, hogy ez egy nagyon nagy felelős-

ség. Hiszen Pál valóban arról beszél, hogy a testünk a Szentlélek temploma! Nem té-

vedés! A Szentlélek ilyen helyen lakik! A mi testünkben, ahol sokszor annyi a kételke-

dés, engedetlenség, nyomorúság, hitetlenség. Amit annyiszor szennyezünk különböző 

élvezeti dolgokkal. Amit annyiszor nem becsülünk meg, hogy ápolatlannak mutatjuk. 

Ez a test a Szentlélek temploma. Nem azért, mert ragyogó, fejedelmi lakosztály, ha-

nem azért, mert drága árat fizettek érte. Isten áron vette meg és szeretné, ha az Ő célja-

inak megfelelően alakítanánk ki, hogy alkalmas legyen az Ő dicsőítésére.  

Ha belegondolunk abba, hogy egy téglából, betonból, fából… különböző anyagokból 

épült templomra mennyire vigyázunk, olykor már fölöslegesen is felújítjuk, szépítget-

jük, csak hogy az állagát megóvjuk, szép legyen. Mennyi időt, energiát, áldozatot for-

dítunk arra, hogy a Szentlélek templomát, amiért Isten drágán megfizetett, megóvjuk? 

Mennyi energiát fordítunk arra, hogy testünk valóban alkalmas legyen az Isten imádá-

sára? Mennyi energiát fordítunk arra, hogy elkerüljenek a rossz, gonosz, másokat bán-

tó gondolatok? Mennyi figyelmet fordítunk arra, hogy szeressük a másikat, vagy meg-

bocsássunk neki, vagy segítségére legyünk? Mennyi áldozatot hozunk, hogy a másik 

ember felé oda forduljunk és ne magunk érdekeit nézzük? Isten áron vett meg minket, 

és szeretne az Ő céljainak megfelelően alakítani, rendeltetésszerű használatra alkal-

massá tenni bennünket. 

Isten imádásának színtere a testünk. Ez felelősség! Isten dicsőítésének színtere a tes-

tünk! Ez lehetőség! Isten bennünk lakozik! Ez ajándék! Felelősség, lehetőség, aján-

dék. 

Nem a magamé vagyok! Éppen ezért vigyáznom kell e templomra. Életem, viselkedé-

sem, beszédem méltó kell, hogy legyen ahhoz, aki nagy árat fizetett azért, hogy élhe-

tem ezt az életet. Nem a magamé vagyok! Istené, aki testet adott, hogy benne lakoz-

zék. Ez az, ami felelősség, lehetőség és ajándék is egyben! 

                  Horváth-Csitári Boglárka 

 

 

Május hónap igéje:  
1 Kor 6,19  

 Nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől 

kaptatok, a bennetek levő Szentlélek templo-

ma, és ezért nem a magatokéi vagytok? 


