A hónap igéje - 2017. február
„Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok:
Békesség e háznak!.” (Lk 10,5)
A jézusi parancs először talán furcsának tűnhet. Ki az, aki belépve egy házba nem úgy
kezdi a mondandóját, hogy köszön. Mindent megelőzve üdvözli a vendéglátót. Rend
szerint a vendéglátó pedig visszaköszön. Jézus valami sokkal többre int bennünket.
Neki nem az a fontos, hogy az általában rutinként elmondott szia, jó napot, hello szavak elhangozzanak. Ő, úgy szeretné ha köszöntenénk a ház lakóját, hogy egyfajta viszszajelzést kapjunk, vártak-e bennünket egyáltalán.
Az ige így folytatódik: ha a békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Jézus irtózik minden nemű képmutatástól. Nem elégszik meg felszínes kapcsolatokkal, hanem az embert arra a békességre akarja megtanítani, amit Ő maga hoz.
Ha az ember nem képes békességben, igazi békességben élni embertársával, akkor
nagyon rossz úton jár.
A ma embere sokszor messze jár ettől a fajta mentalitástól. Emberek élnek, dolgoznak
egymás mellett úgy, hogy nincs békességük. Ha a közelben lévő emberekkel nem tudunk békességben lenni, akkor vajon azokkal, akik egyszer-egyszer betérnek hozzánk,
hogyan szeretnénk?
Jézus őszintén közelít felénk és ugyan ezt az őszinteséget várja el. Nem csak magával
kapcsolatban, hanem embertársaink felé is. Mert amíg nincs meg ez az őszinte kapcsolat, addig nem lesz békesség ember és ember között. Békességben lenni annyit tesz,
hogy megértem a másikat, elfogadom, támogatom döntéseiben és őszinte nyitott szívvel fordulok felé. A békességre nagyon nagy szükség van. Ezért bíztat Jézus bennünket. Merjük megélni ezt a nyitottságot, a másik elfogadását, forduljunk békességet hirdetve a másik ember felé. Jézus nem ígéri, hogy könnyű lesz. De Ő már megtette az
első lépést, amikor közénk lépett és azt mondta: „Békesség néktek!” Ő békességet hozott és azt szeretné, hogy mi is ebben a békességben maradjunk Vele és egymással is!
Horváth-Csitári Boglárka
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Visszatekintés
Litváni Béláné Marika néni versbe öntött imái
Szobámban ülök, pihenek,
Gondolataim szállnak, keringenek.
Le kellene írni, számba kéne venni.
Életem útját, lefolyását, napjaimat, örömeimet,
Mit nem is olyan egyszerű megfogalmazni.
Életem majdnem elszállt, 68 év van mögöttem,
Köszönöm Istenem, hogy ezt megérhettem.
Ha Te nem vagy velem, biztosan elbukom,
Nem érem meg e kort, ezt biztosan tudom.
Mikor még kicsiny gyermek voltam,
Talán még imádkozni sem tudtam.
Beteg voltam. Édesanyám értem buzgón imádkozott,
Csak reménykedett, hogy életben maradok.
Azóta sok év telt el, évtizedek múltak,
Édesanyám példáját követtem, hittem, imádkoztam.
Éreztem mindig, velem vagy, szeretsz,
Számtalanszor, mikor botladoztam,
Felemeltél, s fogtad a kezemet.
Most én imádkozom családomért
Drága ajándékként, akiket nekem adtál.
Gyermekeimért, unokáimért, sőt életem
koronájáért, Dávid dédunokámért.
Ha végig gondolom életem folyását,
Öröm, bánat váltakozva vonult át, mint égen a felhő.
Gyerekeim kacagása, vidámsága úgy hatott rám s szívemre,
Mint száraz földre a csendes eső.
Megtanultam az életben, ha kicsivel megelégszem,
Te mindig adsz erőt, minden napra kenyeret.
Minden nap hálával vettem, mit kaptam tőled,
Istenem, elég volt a kegyelem.
1993.

2017. 2. 18. A kiteljesedéstől a beteljesedésig
Párbeszéd a lelki egység jegyében a házasság sarkalatos kérdéseiről
Helyszín: TIT Stúdió, kezdés: 17.00
Dr. Veres Sándor Péter és Veresné Kovács Judit pszichológusok előadása

MINDEN NÉPET! – evangélikusok a külmisszióban

2017. 2. 19. Záró Szentmise
Helyszín: Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templom,
kezdés: 18.00
A szentmisét bemutatja és homíliát mond Bíró László tábori püspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke.

A 16. századi reformáció a céljait nem elsősorban missziói küldetésként, hanem
sokkal inkább a középkori keresztény civilizációt képviselő egyház lelki és teológiai megreformálásaként fogalmazta meg, amely egyaránt átjárta az egyházi és
világi közösségeket. Másfél évszázaddal később azonban a pietizmus mozgalma

2017. február 16. 18 óra Helyszín: PIK

már tudatos programként vállalta fel a missziói munka ügyét: egyrészt a népegyházi kereteken belül a biblikus ismeretek és a személyes hit elmélyítése érdekében
(belmisszió), másrészt a Krisztusról még nem halló népek, kultúrák evangelizálására, térítésére (külmisszió). Ez utóbbi annál is inkább kaphatott a 18. és 19. században növekvő lendületet, minél inkább kiterjedt az európai hatalmak gyarmatosító terjeszkedése az összes többi kontinensre. Ez a missziói munka jellemzően két
típusra oszlott: egyfelől a gyarmatosító államok központi szervezésében valósult
meg, másfelől az egyházi közösségek önszerveződő missziói, illetve bibliatársulatain keresztül.
A németországi pietizmus két kiemelkedő központja is említést érdemel a külmisszióban. August Herman Francke (1663-1727) evangélikus lelkész a szászországi Halle városában építette fel híres iskoláját, amelyben új életre kelt a teológiai, pedagógiai képzés éppúgy, mint a mesterségekre való felkészítés német és külföldi – részben árva – gyerekek számára. Ez a hatalmas hallei intézmény működtette az egyik legaktívabb külmissziói hálózatot elsősorban a Biblia fordítása,
nyomtatása és terjesztése, illetve a konkrét térítői munka útján. A kiküldött misszionárius testvérek által összegyűjtött természettudományos és etnográfiai szertár
még ma is látogatható.
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A fenntartható szerelem kulcsa, hogy valóban ismerjük a kulcso(ka)t
párunk szívéhez. Bár minden kapcsolat és ember más és más, mégis
vannak egyetemes törvényszerűségek és elvek. A baj csak az, hogy nem
mindenki ismeri ezeket.
Ezen az estén Dr. Mihalec Gábor párterapeuta, előadásában egy egész
"kulcscsomót" ad át nekünk, mellyel ki-ki biztosan megtalálhatja az
utat párja szívéhez, a tartós, boldog kapcsolathoz, azaz: a fenntartható
szerelemhez.
Szeretettel várnak mindenkit a szervezők:
"EGY ÚT MENTÉN" LELKÉSZKÖR
Horváth-Csitári Boglárka, Lak Gábor,
Háló Gyula, Hajdú B. Kadosa
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Halle a dán királyi udvar erős támogatását élvezte ebben a szolgálatban mindenekelőtt
Kelet-Indiában, a tamilok között. Hasonlóan dán háttérrel végezték missziói munkájukat
a Nikolaus von Zinzendorf (1700-1760) által alapított Herrnhuti Testvérközösség küldöttei is Grönlandon és más dán gyarmati területeken. Zinzendorf hallei diák volt, így ő
is a Szentírás terjesztését, fordítását támogatta, de az ő közösségében született meg az
Isten igéjének mindennapos olvasására serkentő evangélikus bibliaolvasó útmutató is
Hazánkban 2017-ben tizedik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja,
hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy
segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A házasság hete központi programjainak fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági
elnök felesége.

1731-ben, amit mind a mai napig mi is kézbe vehetünk. A Herrnhuthoz kötődő kelet-

2017. 2. 12. Nyitó Istentisztelet
Helyszín: Debreceni Református Nagytemplom, kezdés: 10.00
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

1909-ben az önálló külmissziói munka. Az ekkor alakult Külmissziói Egyesületnek

2017. 2. 13. Életkísérlet – Az 5 szeretetnyelv a párkapcsolat kihívásai között
Helyszín: Aranytíz Kultúrház, Tolnay Klári Színházterem, kezdés: 18.00
Előadók: Záborszky Zsófia pszichológus és Záborszky Dávid lelkipásztor

közép-európai testvérközösségek és a misszionáriusok levelezése rendkívül értékes történeti forrásokat jelent a kor megismerésében.
A hazai evangélikusság keretei között ugyancsak a pietizmus hátterével indult meg
nemcsak az volt a célja, hogy kitágítsa a magyarországi evangélikusság látóterét a világméretben zajló erőfeszítésekre, hanem hogy – jóval szerényebb lehetőségeihez képest –
maga is állíthasson hitvalló munkásokat ebbe a fontos szolgálatba. A kezdetek két szim-

bolikus jelentőségű egyénisége Kunst Irén (1869-1934) és Kunos Jenő (1914-1994)

2017. 2. 14. Áldással egybekötött zenés istentisztelet
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanulóinak közreműködésével
Helyszín: Deák téri evangélikus templom, kezdés: 18.00
Vezényelnek: Tóth Márton és Brebovszky Klára karnagyok

volt. Az eredetileg német-svéd származású Kunst Budapesten nevelkedett, majd tanító-

2017. 2. 15. Őszintén a házasságról – Páratlan beszélgetés közismert párokkal
Helyszín: ELTE ÁJK, Aula Magna, kezdés: 18.00
Résztvevők: Karácsony János zeneszerző, gitáros, énekes, az LGT-együttes örökös
tagja és felesége, Ruzsics Andrea; Zámbori Soma szinkron-színművész és felesége,
dr. Fazekas Rita; valamint Madarász Isti filmrendező és felesége, Kerekes Monika
– a házasság hete idei arcai. Moderátor: Mohay Bence, sportriporter.

ban és tartományaiban. Ehhez hasonló Kunos Jenő lelkész elhívatása is – a magyaror-

2017. 2. 16. Családbarát szemlélet, munka-magánélet egyensúly konferencia
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, kezdés: 10.00
A program regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www.haromkiralyfi.hu oldalon
lehet.

ból többé nem kapott beutazási engedélyt Kínába, ugyanakkor Magyarország is megta-

2017. 2. 17. Hurok (16) thriller - Filmvetítéssel egybekötött beszélgetés
Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház, kezdés: 18.00
Beszélgetés a rendezővel, Madarász Istivel és feleségével, Kerekes Monikával, a
házasság hete 2017-es arcaival – párkapcsolatról, elköteleződésről, értékekről. A
beszélgetést Süveges Gergő, az MTVA Kossuth Rádió műsorvezető-szerkesztője
vezeti.

Megismerésre ajánljuk:
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női végzettséget szerezve a skót misszió és más német evangélikus szervezetek támogatásával 1904-ben kezdhette meg három évtizedes ténykedését Kína különböző iskoláiszági evangélikus egyházból indulva finnországi ösztöndíjasként kapott személyes késztetést a külszolgálatra. 1939-ben települt át Kína középső területére, ahol a missziói

munkában és a lelkészképzésben is egyaránt részt vett. 1947-ben az Egyesült Államokgadta tőle a hazatérés lehetőségét. További hosszú szolgálatát így Amerikában végezte,
itt is hunyt el már a rendszerváltozás utáni időben.
Dr Korányi András

Keveházi László:
- Tegyetek tanítvánnyá minden népet. Luther Kiadó, Budapest, 2001
- Kit küldjek el? Kunos Jenő élete és szolgálata. 2007
Brebovszky Gyula:
- A Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület története. Budapest, 2009
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01.sze
02.csü
03.pé
04.szo
05.va

18.00 - Énekkar
15.00 - Bibliaóra
18.00 - Imakör
10.00 - Konfirmációi óra
Vízkereszt utolsó vasárnapja
10.00 - Istentisztelet + úrvacsora
06.hé 17.00 - Tere-Tori
07.ke 18.00 - Férfi kör
08.sze 18.00 - Énekkar
09.csü 15.00 - Bibliaóra
10.pé 18.00 - Imakör
11.szo 10.00 - Konfirmandus csapatépítő hétvége - Fót
12.va Hetvened vasárnap
10.00 - Istentisztelet - Gyerekeknek bábjáték
Születésnaposok köszöntése
13.hé 17.00 - Tere-tori 18.00 - Női kör
15.sze 18.00 - Énekkar
16.csü 15.00 - Bibliaóra
17-19 Presbiteri/Munkatársi és Családos hétvége Balatonszárszón
18.szo 10.00 - Konfirmációi óra
19.va Hatvanad vasárnap
10.00 - Istentisztelet
Házasság hete - Nyitó imádság
20.hé 17.00 - Tere-Tori
21.ke 18.00 - Férfi kör
22.sze 18.00 - Énekkar
23.csü 15.00 - Bibliaóra
24 pé 18.00 - Imakör
25.szo 10.00 - Konfirmációi óra
26.va Ötvened vasárnap
10.00 - Istentisztelet
Házasság hete - Záró áldás
27.hé 17.00 - Tere-Tori
28.ke 17.00 - Bibliaiskola
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05. va

Kedves Házaspárok!
Egy új alkalomra, lehetőségre hívom
fel a figyelmet, melynek neve
V É D Ő H Á L Ó
Minden hónapban egy szombat vagy
vasárnap 5-6 órás időintervallumban
gyermekfelügyelet a Luther házban,
több gyermek esetén a Cserkészházban. A gyerekek étkezéséről gondoskodunk, melynek anyagi részét a szülők
fedezik. A gyerekeket sok-sok játék,
kézműveskedés, társasjátékozás várja.
A részvételt min. 2 nappal korábban
jelezni kell! Az alkalom adomány alapú, mellyel a pestszentimrei gyülekezetrészt támogatják.
Az első két VÉDŐHÁLÓ alkalom:
2017. feb. 26. vasárnap 15-19 óráig
2017. március 18. szombat 10-16
óráig

Vízkereszt után utolsó vas.
8:00 Istentisztelet + Úrvacsora
(Református templom)
12:00 IFI (Luther ház)
15-19 óra Társasjáték klub
(Cserkész ház)
08. sze 14 óra Bibliaóra
09. csü 18 óra Asztali beszélgetések (Luther
–ház)
12. va Hetvened vasárnap
8:00 Istentisztelet
(Református templom)
15. sze 14 óra Bibliaóra
16. csü 18 óra HÁZASSÁG HETE - PIK
17-19 – Balatonszárszói Csendesnap
19. va Hatvanad vasárnap
8:00 Istentisztelet
(Református templom)
22. sze 14 óra Bibliaóra
23. csü 18 óra Asztali beszélgetések
(Luther ház)
26. va Ötvened vasárnap
8:00 Istentisztelet
(Református templom)
15-19 óra VÉDŐHÁLÓ
MÁRCIUS:
01. sze 14 óra Bibliaóra
03. pé 17 óra - IFI

Lehet szervezni a randevúkat!
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