...imaélet-szervezés-misszió-személyeshitélet-tanítás-szolgálat-adakozás-közösség…

HOL A GYENGE LÁNCSZEM?

Mindenki tudja, hogy a lánc olyan erős amilyen a leggyengébb láncszem. Ez
igaz átvitt értelemben minden közösségre, így az egyházra is. Miért fogyunk,
miért vagyunk erőtlenek, miközben soha nem látott igény jelentkezik a társadalomban a védelmet, célt, értelmet adó lelki közösségekre. Új alkalmakat hirdetünk meg - gyér az érdeklődés, új módszereket próbálunk ki - kevés az eredmény. Vannak lelkes munkatársak, akik igyekeznek mindent megmozgatni, de
a többség nem, vagy lassan mozdul. Hol a hiba, melyik a gyenge láncszem, mit
kell másként, jobban csinálni? Mit kell elhagyni, hol van szükség változásra?
MAGÁTÓL - A természetes növekedés útja címmel jelent meg a Harmat Kiadónál Christian Schwarz könyve, mely izgalmas párbeszéd formájában foglalkozik gyülekezeteink égető kérdéseivel. A könyvben egyszerű rajzok szemléltetik a gyülekezeti élet egyes mozzanatait. Az egyik képen két ember igyekszik
egy szögletes kerekű kocsit tolni, miközben a kocsi tele van rakva kerek formájú kerekekkel. Sok gyülekezetre ráillik ez a kép - a mienk vajon kivétel?
Belátható, hogy a ki kellene cserélni a kerekeket, mégis nehéz a megszokott,
de nem működő dolgokon változtatni. Egy másik képen olyan hordót látunk,
amelynek különböző hosszúságúak a dongái. A dongákra a gyülekezeti élet
különböző területeit írták fel: imaélet, istentisztelet, szolgálat, adakozás, szervezés stb… A hordóba töltött víz természetesen ott folyik el, ahol a legrövidebb donga van, és a víz szintje is csak ennyire emelkedik, hiába vannak beépítve hosszabb dongák is. Ki kellene cserélni az „imaélet” dongát, többet kellene imádkozni, vagy a szervezésre kellene ráerősíteni...

Elgondolkodtató… imádságra késztető… tettre indító ez a
könyv… Vannak-e közöttünk olyanok, akik hajlandók a gyülekezet jövőjéről gondolkodni… érte imádkozni… tenni?
Gpsztr

LUTHER MŰVEI - 9.
…………………………….

A keresztény ember szabadságáról
Ezt olvassuk Luther Márton 1520 szeptemberében, A keresztény ember szabadságáról megjelent írásának bevezetésében: „nem is vagyok olyan esztelen, hogy nekimenjek annak, akit mindenki dicsér…” Nem erre a hangvételre számítanánk éppen a X. Leó pápához írt szavaiban akkor, amikor három esztendő eredménytelen
huzavona és fenyegetés után már fogalmazzák ellene a kiközösítő bulla szövegét Rómában. De ne tévesszen meg minket ez a néhány szó, mert a reformátor nem a hízelkedők
kórusába akart felvételt nyerni, hanem egy utolsó erőfeszítéssel még egyszer összefoglalni a véleményét a legfontosabbakról: a megszabadító hit, a keresztény szolgálat és az
építő szeretet összefüggéseiről – ha nem is a békülés, de a folytatható disputa reményében.
Itt megfogalmazott tanítása máig is a legvilágosabb összefoglalása annak, hogy mit jelent
evangélikusnak lenni a szívben és a gyakorlatban. A megszabadító keresztény hit újra
felfedezésének erejéről így ír: „Krisztust prédikálni annyit jelent, mint a lelket gondozni,
megigazítani, megszabadítani és üdvözíteni, ha hisz a prédikálásnak. Mert egyedül a hit
az üdvözítő és hatásos használata Isten igéjének.” Ez a felszabadító erő aztán végső soron a másiknak való szolgálatban éri el a célját: „mindenkinek a másik számára mintegy
Krisztussá kell lennie, hogy egymás Krisztusává legyünk, és mindenkiért magává Krisztussá, vagyis igazi keresztényekké!” A hitben megtapasztaltak tehát krisztusira formálnak minket, ami a szeretet által konkrét cselekedetté, szolgálattá válik.
A reformáció lényege tehát nem valamiféle erkölcsi forradalom, hanem a keresztény
hitben rejlő erő vállalása és megtapasztalása: „Ellenfeleimet is nem a rossz erkölcsük,
hanem keresztényellenességük miatt nem éppen szelíden megcsipkedtem.” Ezt aligha
tehette volna kevésbé határozottan és következetesen, amikor végkövetkeztetése is a
krisztusi igazság provokatív megfogalmazásáig vezette el: „A keresztény ember szabad
ura mindennek, és nincs alávetve senkinek. A keresztény ember készséges szolgája
mindennek, és alá van vetve mindenkinek.” Legtöbbször csupán ennyit jelent krisztuskövetőnek, evangélikusnak lenni.
Dr . Korányi András

Érdeklődőknek ajánljuk:
A keresztyén ember szabadságáról – Luther Márton négy hitvallása (Prőhle
Károly szerk.) Evangélikus Sajtóosztály, 1983.
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A hónap igéje - 2016. szeptember
Örök szeretettel szerettelek,
azért vontalak magamhoz hűségesen.
Jer 31, 3
Megrázó régészeti leletet
látunk a képen. Többféleképpen értelmezhetjük:
- Lehet ez egy üzenet
az anya-gyermek szeretetről:
Szeretlek! - magammal viszlek a halálba...
Szeretlek! - utánad megyek a
halálba…
- Lehet, hogy semmi köze a
szeretethez, csak egy kegyetlen törzsi szokásról kapunk képet: az én tulajdonom vagy még a halálban
is!
- Lehet, hogy egy hatásvadász fotós tette a csontváz karjaiba a gyerekkoponyát, hogy borzongást váltson ki a nézőkből…
Az bizonyos, hogy a Bibliában Isten sokszor és sokféleképpen fejezi ki szeretetét az ember iránt. Nem szentimentalizmus azt mondani, hogy a Szentírás
Isten szerelmi vallomása az embernek, az emberről. Ezzel a Biblia Istene minden más istentől alapvetően különbözik! Isten örök szeretettel szeret, mert Ő
maga a szeretet! Istennek nem tulajdonsága, hanem lényege a szeretet.
Isten örök szeretetének bizonyítéka AZ ÜRES SÍR!
Nem Jézus csontváza, hanem az élő Jézus szava a mi örökségünk: „Élek - ti
is élni fogtok!”
Jn 3,16
Isten örök szeretettel szerette a világot, ezért egyszülött Fiát
halálra adta, hogy aki hisz a Feltámadottban, ne maradjon a
halál ölelésében, hanem örökre szeretve legyen!
Gábor pásztor
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EVANGÉLIKUSOK A XVIII. KERÜLETBEN - egyházismereti tanösvény
Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Testvéreinket és az érdeklődőket 2016.
szeptember 24-én szombaton 17 órától kezdődő rendezvényünkre, amelyen a Sztehlo Gimnáziumot, a lőrinci Élő Kövek Templomát és az imre LutherKápolnát mutatjuk be. A gimnázium portájáról indulunk az épületen belüli sétára. A templomban folytatjuk, ahol a gyülekezet eredetéről kapunk tájékoztatást.
Bemutatjuk a prédikáló szárnyasoltárt, a neves „Angster” Orgonaüzem által épített hagyományos orgonát és a korszerű „Johannus” digitális orgonát. A
pestszentimrei Luther-Kápolna terveivel vetített képek segítségével ismerkedhetünk meg. Templomunkban található a kerület legidősebb (225 éves!) harangja,
az Üveghutáról származó műemlék harang. Az érdeklődők megismerkedhetnek
a harangok alkatrészeivel és az esti a záró ima után (kb. 19 órakor) bárki kipróbálhatja a harangozást.
Bajkó Ferenc gyülekezeti munkatárs
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,,Kiáltott a nyomorult…”
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( Zsolt 34,7)

Már megint a gond, a küzdelem, vádlón emelem tekintetem.
Miért?! Toporzékolok tehetetlen dühvel.
Állkapcsom hiába csattog, erre nem felel.
Azért sem érdekel, nem törődöm vele,
Elég volt, forogjon a világ kereke
Anélkül, hogy én forgatnám, miért is a harc?!
Kiáltásom némán koppan: hol az istenarc?!
Hol van az ígéret, azt mondtad, itt leszel.
Te az enyém, én a tied, s nem hagysz el.
Kiáltok, de már rekedten, hangom elvész,
Sehol sincs mennydörgés, tűzvihar, szélvész.
Ököl mit sem ér, s már nem én őt, engem ráz a sírás..
Fohászhoz simul kéz a kézbe, halk jaj-ként tör fel a sóhajtás.
Megjelenik. Betakarja zokogó testem. ,,Segítek, ha hagyod!"
Hiszen végig itt volt velem, de bolond is vagyok!

Dr. Rab Ferenc
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Változások a Pestszentimrei Gyülekezetben
Kedves Testvérek!
Missziói lelkészként fontosnak tartom, hogy minél több ember eljuthasson a
templomba. Mivel sok kritika érte az istentiszteletet azzal kapcsolatban, hogy túl
korán van, így megoldást kerestem. Többen erre hivatkozva nem jönnek templomba. Hogy ez valós panasz-e, úgy tudhatjuk meg, ha lehetőséget biztosítunk,
és egy későbbi időpontra tesszük az istentiszteletet. Lak Gábor katolikus plébános engedélyezte, hogy a katolikus cserkészházban megtarthatjuk alkalmainkat.
Nem szeretném, ha a váltás drasztikus lenne, így havonta csak két vasárnap tartjuk náluk istentiszteleteinket 10 órától. Minden hónap 3. és 4. vasárnapján tehát a
katolikus cserkészházban lesz istentiszteletünk. A 3. vasárnap lesz a születésnaposok köszöntése és ilyenkor ez egy gyermek centrikusabb istentisztelet lesz.
Utána szeretetvendégséget tartunk. A 4. vasárnapon hagyományos istentisztelet
lesz.
További alkalmaink:
Bibliaóra – Októbertől szerdánként 14 órától a Nagykőrösi úton, a Kenderesi
házaspárnál.
IFI – Havonta 2-3 alkalom pénteki vagy szombati napon a Luther házban. Az
alkalomra a 13-17 éves korosztályt várjuk! Első alkalom: szept. 3.
Asztali beszélgetések – A Reformáció 500. évfordulójára készülve Luther Márton különböző műveiről fogunk beszélgetni, egy csésze tea, kávé mellett. Az
alkalmak havonta egy alkalommal szombaton vagy vasárnap a Katolikus Cserkészházban lesznek. Az alkalomra minden korosztályt szeretettel várok! Első
alkalom: Okt. 1. 16 óra
Korkép – Milyen a jó család, házasság, gyermeknevelés és egyéb fontos kérdéseket feszegetünk ezen az alkalmon, minden hónapban egyszer egy vasárnap
délután. Az első alkalommal Gary Chapman: A jól működő család 5 jellemzője
című könyvét vesszük elő ismét. Az alkalomra minden korosztályt szeretettel
várok! Első alkalom: Okt. 2. 16 óra
Társasjáték klub – Havonta egyszer szombaton vagy vasárnap a Katolikus
Cserkészházban. Az alkalomra minden korosztályt szeretettel várunk!
Játékmester: Szunyoghy Zsolt Első alkalom: Szept. 24. 15 óra
Kirándulások - havonta, kéthavonta szombati napon. Az alkalomr a minden
korosztályt szeretettel várunk! Első alkalom: Szept. 17.
Útvonaltervezők: Deák Attila, Horváth Máté
Hivatali idő – Minden héten, csütörtökön 16-20 óráig a Luther házban. Felnőtt
katekézis, lelkigondozói beszélgetés. Fizikai akadályoztatás esetén, vagy ettől
eltérő időpont telefonon egyeztethető! 20/499-72-12
Horváth-Csitári Boglárka
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2016

01. csü
02. pé
03. szo
04. va
07. sze
09. pé
10. szo
11. va
12. hé
14. sze
15. sze
16. pé
18. va
19. hé
21. sze
20. ke
24. szo
25. va
26. hé
28. sze
29. sze
29. pé
01.szo
02. va

8 óra Sztehlo Tanévnyitó
19 óra PÉNTEKI IMAKÖR
9-12 óra SEREGSZEMLE
Szentháromság 15. vasárnap
10.00 Plő - istentisztelet +úrvacsora
TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET
18 óra NŐI KÖR
19 óra PÉNTEKI IMAKÖR
10 óra Konfirmáció (1)
Szentháromság 16. vasárnap
10.00 Plő - istentisztelet
Születésnaposok köszöntése
17.30 óra Tere-Tori
16 óra TORNA– a Sztehlo-ban
15 óra Bibliaóra
19 óra PÉNTEKI IMAKÖR
Szentháromság 17. vasárnap
10.00 Plő - istentisztelet + úrvacsora
17.30 óra Tere-Tori
16 óra TORNA– a Sztehlo-ban
17 óra Bibliaiskola
10 óra Konfirmáció (2)
17 óra EGYHÁZIMERETI SÉTA
Sztehlo Gimn. + Élő Kövek Temploma

Szentháromság 18. vasárnap
10.00 Plő - istentisztelet
Éneklő Kövek zenés istentisztelet
17.30 óra Tere-Tori
16 óra TORNA– a Sztehlo-ban
15 óra Bibliaóra
19 óra PÉNTEKI IMAKÖR

>OKTÓBER<
10 óra Konfirmáció (3)
Szentháromság 19. vasárnap
10.00 Plő - istentisztelet + úrvacsora
Teremtés-Aratás ünnepe

4. va 8 óra Istentisztelet + Úrvacsora
11. va 8 óra Istentisztelet
16. pé 16 óra IFI
17. szo Kirándulás
Budakeszi Vadas park
18. va 10 óra Istentisztelet
Születésnaposok köszöntése
Helyszín – Katolikus cserkészház
24. szo 15 óra Társasjáték klub
Helyszín – Katolikus cserkészház
25. va 10 óra Istentisztelet
Helyszín – Katolikus cserkészház
15 óra Ökumenikus családi nap
Helyszín – Sportkastély
30. pé 16 óra IFI

Hivatali idő Pestszentimrén:
Minden héten, csütörtökön 16-20 óráig a Luther házban. Felnőtt katekézis,
lelkigondozói beszélgetés. Szükség
esetén, az időpont telefonon egyeztethető! 20/499-72-12

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

