
 

 
Mire van szükséged? Beírom az interneten a keresőbe: szükség, és oldalak százait, prak-
tikák ezreit mutatja, mire van a mai embernek szüksége ahhoz, hogy jól érezze magát, 
hogy elégedett legyen, hogy minél egészségesebb legyen, hogy minél komfortosabbak 
legyenek az életkörülményei. Mire van szükség a boldogsághoz, az elégedettséghez, a 
teljes élethez?  
Az elmúlt hetekben a Luther Kápolna alapköve gyermekeim kedvenc játszóhelye lett. 
Róza mindig lelkesen odatolja a kis talicskáját és lapátolja a földet, ő már az alapot ássa. 
Zorka lányom pedig színpadnak használja, hiszen a gyönyörűen körbeültetett alapkő mi 
másra is lehetne alkalmasabb, mint hogy énekeljen és táncoljon rajta az ember. Az egyik 
hittanosom pedig rámutatva megkérdezte: „Ez az egyház alapköve?”  
Rengeteg játék, csúszda, mászóka, roller, kismotor, homokozó hívogatja a gyerekeket 
játszani, mégis a legtöbbet az alapkőnél játszanak mostanában. Mintha éreznék, hogy ez 
valami fontos dolog. Ez a kő nem csupán egy betondarab, hanem valami olyan helynek 
az alapja, ahol jó lenni, ahová jó megérkezni. Olyan dolgok fognak itt történni, ahol való-
ban azt mondhatja az ember, aki ide betér: „Igen erre volt most szükségem!” Igen ezt a 
helyet kerestem! Ahol megpihenhetek, ahol otthon lehetek, ahol oda telepedhetek Vala-
kihez. Igen ezt a helyet kerestem! Ahol találkozhatom Jézussal, ahol az Ő tanítását hall-
hatom, ahol a Vele való közösség életté válik bennem. 
Hittanosom kérdése is nagyon kijózanító. Ez az egyház alapköve? Valójában tényleg az! 
Gyülekezetünk kis egysége beletagozódik, része a nagy egésznek. Éppen ezért felelőssé-
günk, hogy valóban olyan közösség legyünk, ami hívogat, megtart és ahol valóban azt 
érezheti a betérő, hogy jó itt lenni, megpihenni, letelepedni Isten igéje mellett.  
 
Egy, ami szükséges! Megfelelni akarásunkban, rohanásunkban, hogy minden kész legyen 
időben, hogy mindenkinek jó legyen, hogy mindenki elégedett legyen, valójában egy, 
ami szükséges! Jézus lába mellé telepedni és hallgatni Őt. A jó hír az, hogy rengeteg 
lehetőségünk lesz nyáron is erre. Akár a gyülekezetben, nyári táborokban, találkozókon. 
A kérdés már csak az: hogy ugye te is letelepszel az életet adó Úr lábához, tudva, hogy 
EGY A SZÜKSÉGES?! 
                                                                                         Horváth-Csitári Boglárka    
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Luther elsősorban német reformátor volt, így más terüle-
tek egyházi kérdéseivel csak szükség szerint foglalkozott. 

Külföldi utazást is csupán egyszer tett: híres római útján – Franciaország érinté-
sével – 1511-ben. Magyarországon sem járt soha, noha több szálon is kapcsolat-
ba került magyar ügyekkel. 
 A magyar királynénak, Habsburg Máriának 1526 után írt vigasztaló zsol-
tárait már többször bemutattuk az elmúlt években. Az első, közvetlen kapcsolat-
felvétel mégsem köztük zajlott, hanem a sorsdöntő wormsi gyűlés idején, 1521 
áprilisában. A magyar küldöttek, Werbőczy István és Balbi Jeromos – vélhetően 
a kíváncsiságtól hajtva – ebéden látták vendégül a kimerült reformátort. Őket 
sem a hitújítás érdekelte legfőképp, hanem a fenyegető török veszedelem, amely 
a magyar politikai elitet – részben taktikai érdekből – hosszú időre összezárta a 
Lutherral ellenséges hazai és európai uralkodói körökkel. 
 Ennél sokkal jelentősebb azonban az a kapcsolat, amely Luthert a ma-
gyarországi reformáció munkásaival fűzte össze. Leveleiben és az asztali beszél-
getésekben is többször találkozunk velük: Sylvester János, Dévai Mátyás, 
Stöckel Lénárd, Ozorai Imre, Gálszécsi István, Batizi András. Személyes sorsuk-
ról legfeljebb egy-egy megjegyzést találunk, de az általuk végzett munkáról, a 
reformáció oldalára állt városok – Bártfa, Szeben, Eperjes, Brassó stb. – hitbeli 
kérdéseiről annál többet: az egyházszervezés, a tanítás, az úrvacsora és a refor-
mátori türelem aktualitásairól. 
 Híven adja vissza a korabeli légkört Luther Brassóba írt levele 1543-ból: 
„Az Isten egyházát szörnyű csapások érik az országok mostani romlásai és a bi-
rodalmak változásai közepette, Isten mégis megőrzi és megtartja azokat, akik 
evangéliumát tisztán igyekeznek tartani.” Buda török lerohanásának hírére is 
ezért írta meg már 1541-ben könyörgését, amelyben a pogány ellenfélre és a té-
velygő pápára is égi csapást kért. Ezt manapság – a megváltozott időket követve 
– szelídített formában énekeljük: 
 „Tarts meg, Urunk, szent igédben! Végy erőt ellenséginken. 
 Kik szent Fiadat támadják, hogy trónodról letaszítsák!” 
 (Ev. Énekeskönyv 255.) 
  

Dr. Korányi András 
Érdeklődőknek ajánljuk: 
Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. Magyar Luther Könyvek 4. (1996) 
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NYITOTT BIBLIA 
 Mózes hálaimájának szavai ezek. Vele együtt énekelte a fogságból megszabadult zsidó nép is, 
látva, hogy a tenger hullámai közt megsemmisült az akkori világ legerősebb hadserege, mert az 
egyiptomi üldözők feje fölött összecsapott az ár. Megmenekült, szabaddá vált a nép. A csodaté-
vő Istent dicsőítő ének pedig felhangzott a Vörös tenger partján.  
Miközben ennek a megrendítő eseménynek beszámolóját újra olvastam, Isten ígéretét láttam 
valóra válni: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz 
engem.” (Zsolt. 50.15) Nekünk, mai küszködő embereknek is szól ez ígéret. Hányszor fordulunk 
az Úrhoz imáinkban segítségért, mert tudjuk, hogy a hatalmas Isten hatalmasabb, mint bármely 
földi hatalom, természeti -, vagy szellemi erő.  
A mi Atyánk ma is csodákat tesz, ha úgy látja jónak. Hadd idézzek egy eseményt. A közelmúltban 
lezárt terület volt a Bakony egy része. Idegen csapatok oda telepítették a nukleáris tölteteiket és 
a rakéta bázisukat. Titok övezte, micsoda veszélyben éltünk. Nekünk nem lett volna erőnk eltá-
volítani és megszabadulni, 1956-ban sem sikerült.  A történelem Ura azonban úgy döntött, hogy 
a megszálló seregeknek „önként” kellett elszállítaniuk az országunkba telepített eszközeik min-
den darabját és 1991. júniusában ki kellett vonulniuk hazánkból. Hálát adtunk-e mindezért? 
Hányszor olvassuk a Bibliánkban, hogy imádságban tárjuk az Úr elé kéréseinket? Nemcsak erre 
bíztat az Úr Jézus, hanem az Ő nevében fordulhatunk Istenhez és Ő teljesíti kéréseinket. Jézus 
mondja: „az én nevemben kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.” (Jn. 16.24). 
Pál apostol így tanítja a gyülekezet tagjait: „… imádságban és könyörgésben mindenkor hála-
adással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt”. Úgy, ahogy Mózes és a megmenekült nép hálát 
adott.  Alázattal és hittel fordulhatunk a mi mennyei Atyánkhoz és ha Ő jónak látja, megadja, 
amit kérünk. Persze nem úgy, ahogy a reklámokban a leendő vevők szájába adják: „..mert Te ezt 
megérdemled! Neked ez jár!” Ez a magabiztos önértékelés utálatos az Isten előtt. Gondoljunk 
arra, hogyan imádkozott Jézus, amikor elkövetkezett az utolsó óra: „Atyám, ha nem távozhat el 
tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod.” Ezzel az alázattal és odaadás-
sal úgy tudott az Atyához fordulni, hogy elfogadta az Isten akaratát.  
Ha fogytán az erőnk, és szabadulni szeretnénk a hitetlenség bűnéből, gondoljunk az Úr szabadí-
tására, ahogy megelégelte választott népének nyomorúságát, az egyre növekvő kiszolgáltatott-
ságát és megadta a szabadulás csodáját. Milyen jó felszabadultan, örömmel énekelni és hálás 
szívvel megköszönni, ha a vizsgán átsegített, ha megszabadított fájdalmunkból, ha meghallgatta 
kérésünket, ha megvigasztalt, ha el tudtuk fogadni az Ő döntését, akaratát, ha sikerült bajba 
jutott emberen segíteni.  
 Nem hagyta Isten magára népét a tengeren átkelés után sem, hanem tovább vezette őket, ve-
lünk is megteszi, ha kérjük.        

Horváth Miklós  t.b. felügyelő 

Június hónap igéje:  
2 Móz 15,2a 

Erőm és énekem az Úr,  
megszabadított engem! 



02 csü 15.00 - Bibliaóra 

03. pé  17.00 - Bibliaiskola 
04. szo 8.00 -  Templomkert rendezése  
 Játszótér kialakítása gyerekeknek 
05. va  Szentháromság 2. vasárnap  
 10.00 – istentisztelet  + úrvacsora 
06. hé 17.30 – Tere-tori  

09 csü 15.00 - Bibliaóra 
10. pé  18.00 - Eszterág-ifi 
12. va  Szentháromság 3. vasárnap  
 10.00 – istentisztelet  
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

13. hé 17.30 – Tere-tori 
15. sze 9.00 Lelkész értekezlet (nyilvános) 

16 csü 15.00 - Bibliaóra 

17. pé  18.00 - Sztehlo  Gimnázium évzáró 
18. szo KIRÁNDULÁS - Királyrét 
19. va  Szentháromság 4. vasárnap  
 Plő: 10.00 – istentisztelet  
 „Éneklő Kövek” zenés istentisztelet 
 az Eszterág Csoport szolgálatával 
20. hé 17.30 – Tere-tori  
23 csü.  15.00 - Bibliaóra (Záró alkalom) 
25. szo 18 óra –  Eszterág ifi 
26. va  Szentháromság 5. vasárnap
 10 óra – istentisztelet + úrvacsora 

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) 

 
 
 
 
05. va  Szentháromság 2. vasárnap  
 8 óra Isten-
tisztelet + úrva- csora 
 
 
 
 
12. va  Szentháromság 3. vasárnap  
 8 óra istentisztelet + úrvacsora 
              SZÜLETÉSNAPO-
SOK KÖSZÖNTÉSE 
 
 
 
 

19. va Szentháromság 4. vasárnap  
 8 óra is-
tentisztelet  
 

 

 

 
 

26 va Szentháromság 5. vasárnap  

 8 óra 
is- tentisztelet  


