Szabadságunk
van erre is
Testi-lelki kimerültség – a
nyári szabadságolás idejére
legtöbbször ezzel az érzéssel
érkezünk meg. A szakemberek
egyetértenek abban, hogy
ilyenkor legalább három, egybefüggő hét kikapcsolódásra
van szükség ahhoz, hogy minimálisan fel tudjunk töltődni
az újrakezdéshez. A kikapcsolódást pedig szó szerint kellene értenünk: mással, másként kellene kitöltenünk az
időnket, mint a megszokott rohanásban. De lehetséges-e valóban kikapcsolódni,
vagy még inkább átkapcsolni a megszokott dolgokból?
Ehhez érdemes őszintén végiggondolnunk mindennapjaink stílusát! Talán észre sem
vesszük, hogy általában mennyi agresszív, energiapusztító hatás ér bennünket nap
mint nap! Az emberek közötti kommunikációban a provokáció, a hatásvadászat, a
gorombaság, a hisztéria, a hecckampányok soha nem látott arányt értek el. Tényleg
szükséges, hogy például egy teljesen átlagos nyári frontátvonulást idén már „brutális
viharnak” állítson be a média? S akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a kereskedelmi reklámok, a politikai szócséplés, vagy akár a mindennapos együttélésünk is
szinte folyamatosan ki van téve olyan sokkoló fogásoknak, amelyek nem ismernek
tiszteletet, tapintatot, s a valódi kérdések valóságos megoldásához szükséges, ésszerű
és tisztességes információn túl teljesen feleslegesen – és általában önző szándékkal –
hatásvadászattal roncsolják az idegrendszerünket.
Mégis szokatlan lehet az a javaslat, hogy ezért a szabadságunk idején bátran vegyük
elő többször Isten igéjét is: meglepő felfedezés lehet, hogy Isten nyílt és egyenes
kommunikációja milyen gyógyító erejű a sok felületes handabanda, szükségtelen
provokáció és sokkoló befolyásolás után! Néhány nap átkapcsolódás a pozitív evangéliumi tartalomra és stílusra talán éppen azt takaríthatja ki belőlünk, ami miatt a
mindennapok terhét már alig bírjuk hordani! Tapasztaljuk meg mi is, hogy milyen
békességet tud adni nekünk Jézus – s nem úgy, ahogyan a világ adja, hogy ne
nyugtalankodjék a szívünk, ne is féljen! (Jn 14,27) Nekünk szabadságunk van
erre is…

Dr. Korányi András

Kedves Testvérek! Talán kevesen tudják, de szívügyem az ökumené. Ezt az ökumenikus
lelkületet tudom megélni immár több, mint tíz éve a KözösPont Misszióban, ami egy ökumenikus fesztiválmisszió. Múlt héten ismét részese lehettem ennek a missziónak, ezt az
élményemet szeretném most megosztani azzal a riporttal amit velem készítettek és az
evangelikus.hu portálon jelent meg pár nappal ezelőtt. Olvassák szeretettel!
Katolikus, református és evangélikus fiatalok és lelkészek immáron évek óta „egy hajóba
szállnak”, hogy a KözösPont sátorban együtt hirdessék Isten igéjét a fesztiválokon. Milyen kérdések foglalkoztatják a mai fiatalokat? Hogyan lehet az ökumenét megélni?
– Nemrég ért véget a Fishing on Orfű fesztivál. Milyen élményekkel tértetek haza?
– Az orfűi fesztiválon immár harmadik éve képviselteti magát a KözösPont Ifjúsági
Fesztiválmisszió. Erről a rendezvényről érdemes tudni, hogy egy nagyon családbarát
fesztivál. A sok huszonéves mellett itt jelen van a 30-40-es korosztály is, akik sokszor
gyermekeikkel együtt jönnek kikapcsolódni. Idén is – mint mindig – nagyon nagy élmény volt jelen lenni a fesztiválon. A rendezvényt megelőző képzéseken a stábnak sikerült nagyon jól összecsiszolódni, így egy igazi szeretetközösséget élhettünk meg a szolgálaton keresztül. A KözösPont Sátorban ismét sokan tértek be. Fantasztikus dolog megtapasztalni, hogy naponta több ezren mennek el a sátor előtt és sokan be is jönnek, hogy
reflektáljanak jelenlétünkre. Ki egy kérdéssel érkezik, ki csak azért, mert kíváncsi, de
van olyan is, aki az előítéleteit szeretné ütköztetni és provokál bennünket, de van, aki
egyszerűen csak szeretne megpihenni. Fantasztikus megélni ezt a sokszínűséget és igazi
kihívás elé állítja a sátorban szolgáló fiatalokat.
– Amennyiben egy mondatban kéne meghatároznod, hogy mit jelent a KözösPont,
akkor mit mondanál?
– A KözösPont, az a keresztyén közösség, ahol nem az számít ami elválaszt, hanem az
Istenbe vetett hiten keresztül megélhetjük azt a szeretetközösséget, amire mindnyájan el
vagyunk hívva.
– A fesztiválozók hogyan fogadják, hogy történelmi egyházak fiataljai, lelkészei is
jelen vannak a fesztiválokon?
– Nagyon nyitottan fogadnak bennünket az emberek. Nekünk ez egy nagyon nagy lehetőség és egyben felelősség is, hogy olyanokat próbálunk megszólítani, akiknek nincs kapcsolatuk az egyházzal. Vagy azért mert soha nem is volt, de a leggyakoribb az, hogy élete előrehaladtával idegenedett el az egyháztól. Óriási felelősség ebben a helyzetben egy
világi fesztivál közepén kinyitni egy sátrat, ami az Istenről tesz bizonyságot. Valamikor
komoly falakkal szembesülünk és nekünk ezeket a falakat kell lebontani, vagy legalábbis
valami rést ütni rajta, hogy utána megtapasztalhasson valamit a hozzánk betérő az Isten
szeretetéből. Természetesen ez nem megy egyik fesztiválról a másikra, de azt gondolom
a mai világban minden lehetőséget, alkalmat meg kell ragadni, hogy az Isten szócsövei
lehessünk. És ha a mai fiatal a különböző fesztiválon keresi a boldogságot, a válaszokat,
az útját, akkor nekünk ott kell lennünk, mert mi is azt hirdetjük, Aki boldogságot, válaszokat, és utat ad. Meg kell adnunk a lehetőséget, hogy az Isten boldogságát éljék, az
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Isten válaszait hallják, az Isten útját járják.
– Milyen kérdések foglalkoztatják a fiatalokat, egyetemistákat?
– Általában az élet határkérdései. Legtöbbször feltett kérdésük talán az, hogy „miért engedi meg az Isten, hogy…” Különböző etikai kérdések is előkerülhetnek, mint abortusz,
eutanázia, homoszexualitás, öngyilkosság… Azonban, van olyan is, aki komoly teológiai
kérdéssel érkezik. Volt ilyen eset az idén is. Este tíz körül, bejött két fiatal pár a sátorba.
Mondták, hogy egy lelkésszel szeretnének beszélni. Odahívtak engem és a következő
kérdést tették fel: „Amikor a kereszten Jézus azt mondta, »Én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engem«, akkor Ő ott elvesztette a hitét?’ Gondolták beugranak egy kérdésre…
Persze van az a tipikusan provokáló réteg is, aki az egyház, egyházban élők bűneit próbálja kiforgatni és az egyház hiteltelenségét ezzel próbálja meg alátámasztani. Aki bejön
a sátrunkba, az tulajdonképpen bármit kérdezhet. Ezért is fontos, hogy a KözösPontos
fiatalok megfelelően legyenek felkészítve, és mögöttük álljon egy lelkészi vezetés, aki a
nehezebb helyzetekben is meg kell, hogy állja a helyét. Érdekes, színes és nagy kihívásokkal teli szolgálat ez.
– Mennyire alakul ki hosszabb távú kapcsolat a KözösPont sátrat felkeresők között
és köztetek?
– Akik bejönnek hozzánk, azok közül nagyon sokan később visszatérnek. Általában minden nap újra és újra, de a másik fesztiválon is megkeresnek bennünket, ha tudják, hogy
ott is jelen vagyunk. Sokan évente visszatérnek és már messziről megismerjük egymást.
Próbálkoztunk már azzal, hogy év közben havonta ifjúsági alkalmat tartunk számukra,
ahol meg lehet bennünket keresni, de igazából még keressük ennek a módját, hogyan
lehetne év közben is folytatása a missziónak. Persze születnek barátságok, amelyek meghatározóak és lehetőséget adnak arra, hogy betérőinket folyamatosan kísérjük.

– Nektek mit jelent az, hogy ökumenikus sátor vagytok?
– Sokszínűséget! Az, hogy különböző felekezetekből jöttünk nem elválaszt, hanem sokkal inkább összekovácsol bennünket. Egy Valakire tekintünk, aki minket elválaszthatatlanul összeköt. Persze a három felekezetnek különböző hagyományai, tanításai vannak
bizonyos dolgokról, de ezt úgy érzem, sokkal inkább tiszteljük a másikban, mint hogy
elválasszanak minket. Képzéseinken nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megismerjük
egymás liturgiáját, beszéljünk a súlyosabb teológiai kérdésekről, különbözőségekről. Ki
miért mit és hogyan gondol, és ez miben határozza meg az adott felekezetet. Fontos,
hogy nyitottak legyünk, hogy megismerjük, elfogadjuk egymást, hiszen így leszünk képesek arra, hogy a hozzánk betérővel szemben is nyitottak, és elfogadóak legyünk.
– Számodra mi volt a legpozitívabb élmény, melyet KözösPontosként éltél meg?
– Hihetetlenül sok élményem van, amit a KözösPont Misszióban való szolgálatomban
átélhettem. Ezek alapjában formálják az én életemet, lelkészi szolgálatomat. Lehetne
kiemelni egyet-egyet, a betérőkkel kapcsolatban, de azt gondolom azok a legemlékezetesebbek, amikor azt látja az ember, hogy valamit megmozdított a másikban az Istenről

3

szóló bizonyságtételem. Volt, hogy bejött egy ittas fesztiválozó, és négy órás beszélgetés
után – miközben persze ki is józanodott –, együtt mondtuk a Mi Atyánkot. Sokat ad nekem beszélgetni a mai fiatalokkal és elnyerni az ő bizalmukat. Beengednek gondolataikba, megosztják problémáikat és nyitottak arra, amit én mondok. Ezeken a beszélgetéseken keresztül pedig a hitünkről bizonyságot tenni fantasztikus lehetőség.
Viccesen azt szoktam mondani, hogy „karrierem csúcsa” volt 2010-ben a SZIGET Fesztiválon megtartani az úrvacsorás evangélikus istentiszteletet. Az hogy egy ilyen dolog
létrejöhet az nem mindennapi. Ahogy Jézus is küld: „Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé” (Mt 10,16). Valóban, nem egy védett közeg, ahol a templom
falai megvédik az embert és mégis átélhettük Isten megtartó szeretetét.
A legfrissebb nagy élményem pedig a KözösPont csapattal kapcsolatos. Évente változik
az éppen aktuális fesztivál stábjának összetétele. Mindig újra és újra neki kell látni, felépíteni egy csapatot. Olyan ez, mint egy kis gyülekezet, aminek három lelkésze van: egy
katolikus, egy református, és egy evangélikus. A lelki hátteret, nekünk kell megteremteni
és minél jobban sikerül, annál jobban együtt tud dolgozni egy közösség. Ez a mostani
évben azt gondolom a Fishing on Orfű stábjánál sikerült. Olyan szeretetközösség alakult
ki, amiben mindenki közösen hordozta a közösség magasságait, mélységeit, fáradtságát,
lelkesedését egyaránt. Fantasztikus volt megélni ezt a közösséget és szomorú volt útjára
bocsátani ezt a kis gyülekezetet, ami tudjuk, máskor már ilyen formában nem áll össze.
Hálás vagyok Nagy Norbertnek, Norbi atyának és Katona Viktor református lelkipásztornak, hogy együtt szolgálhattunk és kísérhettük a KözösPont Misszióban szolgáló fiatalokat, és a sátorba betérőket egyaránt.
– 2002-től vagy tagja a KözösPontnak. Lelkészként hogyan éled meg a KözösPont
nyitottságát?
– Nyitottnak lenni, befogadni a másik embert, alapvető keresztyén alapállás kell hogy
legyen. Persze ez a fajta nyitottság nem azonosítható egyfajta keresztyén szabadossággal,
ami mindent befogad és mindent elfogad. Attól, hogy fiatalok szolgálnak a misszióban,
nem jelenti azt, hogy ne vonatkoznának ránk ugyanazok a törvények, szabályok, mint
bármely más keresztyén emberre. Évről évre önvizsgálatot kell tartanunk, mi az amiben
hibáztunk, amit a következő évben másképpen kell csinálnunk, hogy az hiteles legyen és
az Isten előtt is megálljon. Ugyanúgy, mint minden más közösségnek ennek is vannak
hibái, tévedései, de mindenkor vállaljuk a felelősséget, és megpróbáljuk minél előbb a
félresiklott döntéseket a helyes mederbe terelni. Nem mondom, hogy ez mindig egyszerű
és fájdalommentes, de a keresztyén értékek és Istenhez tartozásunk, hitünk nem csorbulhat, „a fiatalok vagyunk, lazák vagyunk, nyitottak vagyunk” oltárán.
– Az idei évben még számos fesztiválon lesztek jelen. Hol lehet még találkozni veletek?
Idén még három fesztiválon nyitjuk meg a KözösPont Misszió sátrát. Július elején a soproni VOLT Fesztiválon, július közepén a tokaji Hegyalja Fesztiválon, míg augusztus
végén a SZIN – Szegedi Ifjúsági Napokon várjuk a beszélgetni vágyókat.
Horváth-Csitári Boglárka
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Egészítsd ki az alábbi közismert evangéliumi mondások hiányzó szavait?
“Menjetek el és hirdessétek az evangéliumot minden…” Mk.16,15.
“Azért jött az embernek Fi, hogy megkeresse és megtartsa…” Lk.19,10.
“Mert ……szerette …….a világot, hogy az Ő ….Fiát …”
Jn.3,16.”
Akkor szerettek engem, ha megtartjátok…” Jn.14,15.
Keress válaszokat a Bibliából, amelyek „H” betűvel kezdődnek.
Asszonynév
Ószövetség
Újszövetség
hangszer
király
hegy
rovar
élelem állat
város
szolgálólány
Ki tudsz találni három ismertető jelre egy bibliai személyt?
1. a. Nevének jelentése lehelet ruach
b. Hivatása pásztor volt
c. Az ő testvére agyonverte
2. a. Felesége ikreket hozott a világra.
b. Idős korában megvakult.
c. Egyik fia hazudott neki.
3. a. Tőle származik a mondás: “Ne féljetek, mert Isten alattvalója vagyok”.
b. 11 testvére volt.
c. A fáraó helyettese volt.
4. a. Egy angyal háromszor jelent meg álmában.
b. Családjával idegen földre lépett, kellett menekülnie.
c. Később visszatért Galileába.
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INDULUNK—ÉRKEZÜNK
Kazuális események - 2015. május-június
„Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!”
KERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLTEK:
Zsichla Endre – Zsichla Viktor és Szatmári Ágnes
gyermeke
Sárvári Liza Blanka – Sárvári Zoltán és Hartmann Ágnes gyermeke
Kerekes Zsófia Anna – Kerekes Krisztián Mészáros Éva gyermeke
Horváth Maja és Horváth Míra - Horváth Gábor és Sárfi Beáta
gyermekei
Lambert Bence és Lambert Gergő - Lambert Zoltán és Sárfi Beáta
gyermekei
Sebján Zsolt Balázs - Sebján Zsolt és Szlama Tímea gyermeke
„Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzá illőt.”

ÉLETÜKRE ISTEN ÁLDÁSÁT KÉRTÉK:
Geri József és Balogh Mária
Muszte Dániel és Szabó Melinda

Takács Dániel és Varró Dorottya
Varga Levente és Noco Kawamura
„Tudom, hogy Megváltóm él és utoljára porom felett megáll!”
UTOLSÓ FÖLDI ÚTJÁRA KÍSÉRTÜK:
Grünwald János (91)
Eisenkramer Károlyné Kocsis Ilona (96)
Jetter Ferenc (87)
Hajdu Jánosné Kalocsai Zsuzsanna (80)
Pleyer Tibor (67)
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A hónap igéje - 2015. július
„Ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az
legyen nem, minden további szó a gonosztól van.” Mt 5,37
Pilinszky Jánosnak, van egy nagyon találó kifejezése. Azt írja egy helyen: meghasadtak az evidenciák. Vagyis ami eddig evidens volt, magától értetődő, bizonyításra nem szoruló tény, bizonyság,
az ma bizonytalanná, viszonylagossá vált. Eddig úgy tartottuk, hogy aki nem mond igazat, az hazudik, és ahogy Deák Ferenc még a közéletre nézve is előírta: hazudni pedig nem szabad, ezért, mint
a közösségre káros magatartást, a hazugságot büntetni kell. Na de ennek vége! Meghasadtak az
evidenciák! Mániákusan szelídíteni akarjuk a fogalmakat, különösen, ha bűnről van szó, és nem
nevezzük néven a valóságot, hanem szebben akarjuk mondani. A tolvaj nem lop, hanem eltulajdonít vagy lenyúl valamit. A gyilkos nem öl, hanem életellenes cselekményt hajt végre, mintha valami hivatás lenne ez - vannak, akiknek az is. A házasságtörő nem paráználkodik, csupán partnert
cserél. A sikkasztó nem csal, hanem téves elszámolást nyújt be. A hazug nem hazudik, hanem
valótlant állít. Az abortusz nem magzatgyilkosság, hanem terhesség megszakítás, mintha valami
rossznak vetne véget az ember. Sokaknak nem szeretőjük van, hiszen ilyen durva kifejezésekkel
még emberi méltóságukban bántanánk meg őket, hanem barátjuk vagy barátnőjük. Aki pedig megveszteget másokat, az nem csúnya dolgot cselekszik, ő csak csúszópénzt vagy kenőpénzt ad, és így
tovább.
Értjük ezt a feje tetejére állított gondolkozást? Ezeket a végzetes keveréseket? Ahol nincs jó, nincs
rossz, nincs éles határ a kettő között, nincs mérce és mértékrend, amihez igazodni lehetne - mindig
lesznek, akik megszegik azt, meg nem akarnak igazodni. Minden viszonylagossá válik.
Meghasadtak az evidenciák.
Milyen idegen ebben a világban Jézusnak ez a mondata: "Legyen a ti igenetek igen, a nem nem, és
ami ettől eltér, az a gonosztól van." Jézus ismerte a gonoszt és az ő szándékait, ezért akarja bemutatni nekünk is. Mennyit engedünk a gonosznak, amikor kialakul a nemigen? Amikor sem határozott igen, sem határozott nem, nem hangzik el az életünkben. Ma nagy törekvés van arra, hogy
megbarátkoztassanak tömegeket az ördöggel. Ennek érdekében megszelídítik az ördögöt, és a szelíd ördögtől már nem kell óvakodni.
Ezt azért érdemes megfigyelni és szóvá tenni, mert aki ismeri a Szentírást, az tudja, hogy a mi
kegyelmes mennyei Atyánk, Istenünk pontosan az ellenkezője szerint gondolkozik. Isten élesen és
határozottan nyilatkozik mindig, amikor jóról és rosszról van szó. Ott nincs átmenet. Ott nincs
mellébeszélés, ott nincs keverés. Vagy igen, vagy nem, ami ezen felül van, az a gonosztól van.
Isten azonban hihetetlen türelemmel és irgalmas szeretettel néz minket, ha az emberről van szó.
Megmutatja a bajaink valódi okát, és megmutatja a szabadulás útját. Erőt ad a változáshoz és biztat, bátorít arra, hogy lehet újra kezdeni, sőt lehet egészen újat kezdeni Ővele. Jó és rossz tekintetében kategorikus és élesen megkülönböztet a mi érdekünkben, meg a valóságnak megfelelően. Az
ember megítélésben türelmes, segítőkész, szabadító és bűnbocsátó Isten.
Cseri Kálmán
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2015

28. va

29. hé

Szentháromság 4. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra – istentisztelet
11 óra – ÉNEKLŐ KÖVEK - zenés
istentisztelet – utána közös ebéd
21 óra – Telefonos imakör

HÁZI BIBLIAÓRÁK – meghívásra bárkinél,
egyeztetett időpontban
05. va
06. hé

Szentháromság 5. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet + úrvacsora
Plő: 10 óra – istentisztelet + úrv.
6 hé-10 pé – ZENEI EDZŐTÁBOR
Délelőtt 9-12 óra között egyházzenei
oktatás
21 óra – Telefonos imakör

HÁZI BIBLIAÓRÁK – meghívásra bárkinél,
egyeztetett időpontban
12. va

Szentháromság 6. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra istentisztelet
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE

13. hé

21 óra – Telefonos imakör

HÁZI BIBLIAÓRÁK – meghívásra bárkinél,
egyeztetett időpontban

JÚLIUS HÓNAP IGÉJE
„Ha igent mondotok, az legyen
igen, ha pedig nemet, az legyen
nem, minden további szó a
gonosztól van.” /Mt 5,37/

19. va
20. hé

Szentháromság 7. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra - istentisztelet
21 óra – Telefonos imakör

HÁZI BIBLIAÓRÁK – meghívásra bárkinél,
egyeztetett időpontban
26. va

27. hé

Szentháromság 8. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra – istentisztelet
Igét hirdet: Brian Gegel lelkész
(USA Minnesota)
ÉNEKLŐ KÖVEK – zenés
istentisztelet - utána közös ebéd
21 óra – Telefonos imakör

HÁZI BIBLIAÓRÁK – meghívásra bárkinél,
egyeztetett időpontban

AUGUSZTUSI ELŐZETES
9. va

Finn csoport látogatása –
Igét hirdet - Arto Antturi a
Pitäjänmäki gyülekezet új
lelkésze

16.va Születésnaposok köszöntése
26-30. III. Családos Tábor Balaton
szárszón

elokovekgyulekezet.hu

LEVÉL - a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség 2015. júliusi körlevele
Szerkeszti: Horváth-Csitári Boglárka és Horváth Máté
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)
Iskolalelkészek: Brebovszkyné Pintér Márta (20/824-2791); Győri Gábor Dávid (20/824-3002)

