A hónap igéje - 2017. május
Beszédetek legyen mindig kedves, sóval fűszerezett . Kol 4,6
Május hónap igéje arra próbál rávilágítani, hogy mennyire fontos, hogy hogyan kommunikálunk
másokkal. A mai világban amikor hihetetlenül sok kommunikációs lehetőség van, igénk most a
legegyszerűbbre, legszemélyesebbre szeretné felhívni a figyelmünket. Milyen is legyen ez a kommunikáció, milyen is legyen a beszédünk? Hiszen a beszéden keresztül fejezzük ki magunkat, a
beszéden keresztül születik meg egy-egy gondolat. A gondolat pedig maga az ember! Legbensőbb
lényünk a beszédünkben látszik meg, akkor is, ha hazudunk, akkor is, ha hallgatunk. Mindnyájan
naponta sokat beszélünk és a legtöbben sok emberrel beszélünk. Isten igéje arra figyelmeztet most
minket, hogy a hívő embernek a beszédén is érződjék meg valami abból a lelkiségből, amit az Istennel való kapcsolata jelent a számára. Így mondja ezt Isten igéje: "Beszédetek legyen mindenkor
kedves, sóval fűszerezett!"Hogy mi az a kedves és sóval fűszerezett beszéd, talán jobban előtűnik,
ha ennek az ellenkezőjében, vagyis a kellemetlen és sótlan, ízetlen beszéd sötét hátterében vizsgáljuk meg. Olvastam egy történetet egy fiatalemberről, különös módon tréfálta meg a társait. Titokban elrejtett a szobában egy magnót akkor, amikor éppen sok vendéget vártak a lakásba. Megindult
a vendégek között a társalgás és az emberek nem sejtették, hogy minden szót felvett a magnetofon.
Az egyik egy új kalapról regélt, amit most vett a belvárosban, a másik kicsit öntelten mesélte a
nyaralása élményeit, majd egy sikamlós viccen nevetett az egész társaság, azután terítékre került
egy közös ismerős, persze aki nem volt jelen, s a jelenlevők csámcsogva tárgyalták annak a távollevőnek a szomorú családi zűrzavarát. Néha pedig összevissza beszéltek, keresztbe ide-oda, és
monoton zajjá olvadt össze a szavak zűrzavara. S ez került rá a magnóra. Mielőtt a vendégek elmentek, a fiú elővette a készüléket és leforgatta a felvételt, úgy hogy mindaz az üres csevegés,
semmitmondó beszélgetés újra hallhatóvá lett mindenki számára. Akkor derült ki, hogy egy ilyen
estén milyen kevés értelmes, tartalmas szó esett az emberek között, és milyen jelentéktelen, értelmetlen üres fecsegés adta ki a beszélgetés nagy részét. Sokszor talán mi is így vagyunk ezzel. Félelmetes dolog lenne egy magnószalagról visszahallgatnunk mindazt a semmitmondó, összevissza
beszédet, amit egy közösen eltöltött étkezésnél, a munkahelyen, a villamoson, vagy akárhol máshol
elhangzik. Elképednénk, hogy mennyi felesleges semmiséggel tudjuk traktálni egymást. Ennek a
csodálatos Isten ajándékának, ennek a legemberibb képességnek, amit a beszéd jelent, van egy
ilyen rettenetes lehetősége is, hogy úgy tudunk beszélni, hogy nem mondunk semmit, nem beszélve arról, hogy amit mondunk nem éppen kívánatos hanglejtésben, ízes, szép szavakkal történik,
hanem sokkal inkább megfertőzve a környezetet, kirekesztve a többi embert, beszennyezve Isten
ajándékát. A beszédnek a képességét, amely kapcsolatot teremt köztem és közted, Teremtő és teremtménye között. Ezt elkerülve, érdemes megfogadni az apostoli intést: „Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.”
Horváth-Csitári Boglárka
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KONFIRMÁCIÓ

a Reformáció 500. évében
Szombat délelőtt 10 óra. Nem megy a pontos kezdés, mert a vidékiek mindig némi
késéssel érkeznek, addig laza beszélgetéssel töltjük az időt megteremtve a kellő
légkőrt a komoly együtt gondolkodáshoz. Amikor kiegészül a csapat egyszerre a
reformátorok társaságában érezzük magunkat. A 16. századi veretes tételek és a
modern kor között igyekszünk hidat verni a reformáció négy bástyájára építve.
Csak a Szentírás a hitünk forrása, csak Jézus Krisztus a Megváltónk,
csak Kegyelemből van üdvösség, ezt csak a Hit által lehet a mienk.
A kilenc fős konfirmandus csapat 2016 ősze óta formálódik - tagjai:
BAKAY MÁTYÁS, BORBÍRÓ BALÁZS, DEZSŐ BALÁZS, DOMJÁN ROLAND,
ÉNEKES ÁDÁM, KORÁNYI LUCA, MOLNÁR CSENGE, SZABÓ GEORGINA,
SZOUKUP ISTVÁN. Ez év februárjában kétnapos csapatépítő táboron vettünk
részt Fóton. Az immár húsz éves hagyománnyal rendelkező piliscsabai konfirmandus táborunkon másik hét gyülekezet konfirmandusaival találkoztunk április elején.
Most készülünk a vizsgára (május 27.) és az első úrvacsoravételre. (május 28.)
Júliusban KORÁNYI ANDRÁS és KEREPESZKI ANIKÓ vezetésével a HelsinkiPitäjänmäki testvérgyülekezetünk konfirmandusaival táboroznak együtt fiataljaink
Finnországban.

KONFERENCIÁK, TÁBOROK, Csendeshetek
2017

Evangélikus egyházzene – hitvallás másként
Luther Márton és reformátortársai a kezdet kezdetétől az evangéliumi
hitújítás szolgálatába állították az egyházzenét. A gyülekezeti énekek –
korálok – elsősorban az evangélikus reformáció biblikus tanítását ismertették meg a hívekkel, nem titkolva azt az alapvető célt sem, hogy ők maguk is vegyenek részt az éneklésben, s ezzel az istentiszteleti liturgiában.
A hangszeres egyházzenei kultúra – szemben a református elvekkel –
szintén otthonra talált az evangélikus egyházban, s ezzel megteremtette a
lehetőséget a legmagasabb művészeti igényeket a legszélesebb néptömegekkel összekötő, hitvalló és gyülekezetépítő zeneszerzők munkája számára. Elegendő az 1981-ben használatba vett evangélikus énekeskönyvünket fellapozni ahhoz, hogy felfedezzük: a gyülekezeti énekkincs a
reformátorok munkája nyomán folyamatosan áradó áldást jelentett a 17.
századi német Paul Gerhardt szerzeményeitől a 19. század magyar püspökein keresztül egészen a 20. század énekköltőiig és fordítóiig. Ezzel
párhuzamban virágzott tovább az egyházzenei kultúra is – Schütz, Johann Sebastian Bach, Mendelssohn, Brahms, hogy csak a legnagyobbakat említsük.
Hazai kortárs evangélikus egyházzenei kultúránkban is találkozhatunk
kiemelkedő személyekkel mind a zeneszerzők, mind az előadóművészek
körében. Szokolay Sándor (1931-2013) Békés megyei evangélikus családban született, életében a zeneszerzés és a zenei oktatás játszotta a főszerepet. Az 1960-as években született Vérnász című operája hozta meg
a számára a hazai és nemzetközi elismertséget, ezután operákat, gyermekoperákat, versenyműveket, szimfonikus és kórusművek egész sorát
írta meg. Az 1970-es évektől kezdve – dacára a szocialista diktatúra környezetének – egyre gyakrabban dolgozott fel bibliai és egyházi témákat:
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KONFIRMANDUS ÉS IFJÚSÁGI TÁBOR - BONYHÁD
2017. június 26. - július 1.
A tábor költsége a Déli Egyházkerület támogatásával
csak 11.000 - Ft !!!!!

MISSZIÓI KONFERENCIA
PILISCSABA 2017. júl. 2 – 5.
Szervező: Szeverényi János
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Pesti evangélikusok és Erzsébetváros protestáns gyülekezetei együtt készülünk közös ünnepre,
egész napos színes programmal. A reformáció üzenetét közvetítő Parkban, a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnázium és templom épülettömbjében lehetőség lesz találkozni, ünnepelni,
lelkiekben erősödni, akár rossz idő esetén is.
11 órakor kezdődő istentiszteleten Gáncs Péter elnök-püspök hirdeti Isten igéjét.
A gyermekeknek egész napos programot biztosítunk; állatsimogató, ugrálóvár és felfújható mobiltemplom várja a legkisebbeket.
Evangélikus és református fenntartású iskolák diákjai készülnek bemutatkozókkal, a
hittanos korosztály számára sok meglepetéssel.
A nap programjában változatos koncertekkel, fórumbeszélgetéssel és könyvvásárral minden
korosztály számára lesz felfedezni való.
Találkozzunk 2017. június 5-én a Városligeti fasorban a Reformáció Parknál!
További információ: facebook.com/bpfasor/events

Jöjj, égi Erő!

Jöjj, Lelkesítő!
Jöjj, szent, tiszta Láng!
Tüzet fogjon

a Luther kantáta és a Confessio Augustana (Ágostai Hitvallás) feldolgozása evangélikus kötődését, Árpád-házi Szent Margit című nemzeti operája
ökumenikus nyitottságát tükrözi. „Pap akartam lenni… Az igazság az,
hogy nem is nagyon lettem más. Misszionárius. És nem tudok szebbet elképzelni az emberi életnél.” – összegezte életét, munkásságát idős korában. Számtalan szakrális műve hátterében állt bibliai inspiráció:
„Mindennap olvasom a Bibliát. Elképesztő, hogy minden benne van, amire szüksége van egy egyszerű parasztembernek vagy az egyetemi tanárnak.” Munkásságát Kossuth és a Magyar Örökség Díjjal jutalmazták, birtokosa volt a Corvin-láncnak, s díszdoktora az Evangélikus Hittudományi
Egyetemnek.
Az evangélikus egyházzenei szolgálat kiemelkedő közössége a híres Lutheránia énekkar is, amelyet 1904-ben alapítottak a Budapest-Deák
téri egyházközség templomi kórusaként. Bach kultikus műveinek – Karácsonyi oratórium, Máté passió, János passió, H-moll mise, az egyházi esztendő alkalmaira írt kantáták – magas színvonalú előadása adta művészeti
programjának legfontosabb részét. A Lutheránia életében kiemelkedő szerepet játszott Zalánfy Aladár (1887-1959) orgonaművész, hangszerépítő
és zenepedagógus, aki 1923-tól haláláig állt a templom kántori szolgálatában. Méltó alkotótársa és utódja volt Weltler Jenő (1909-1992), aki ötévesen kezdett zongorán játszani, két évvel később pedig már az orgonával
ismerkedett. Tanított a pesti evangélikus iskolákban, majd egy évtizedig
kelenföldi, 1942-től pedig negyvenkét éven át Deák téri kántor, s egyben a
Lutheránia karnagya volt. A kórus ma is kiemelkedő szolgálata mögött
1987 óta áll Kamp Salamon (1958-) karnagy, aki a következő szavakkal
vallott az egyházi zene művészetéről: „A művészet a valóság fölött van és
súlypontja az életen túli; az igazság ragyogása, amely mindenkor megvilágosítja a káoszt. Mert a művészet nem cél, hanem eszköz, de olyan eszköz, amely az üdvösségre vezet. Az üdvösség pedig nem más, mint meglátni az Istent színről-színre.” Személyes és művészi hitvallásának a szavai visszatükrözik a Lutheránia immár évszázados szellemiségét is.

e fásult világ!

Dr. Korányi András
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02.ke
03.sze
04.csü
05.pé
06.szo
07.va

18.00 - Férfi kör
17.00 Bibliaiskola 18.00 - Énekkar
15.00 - Bibliaóra
18.00 - Imakör
Konfirmáció
Húsvét u. 3. vasárnap
10.00 - Istentisztelet + úrvacsora
08.hé 17.00 - Tere-tori 18.00 - Női kör
09. ke 15.30 - Öreg Ifi
10.sze 18.00 - Énekkar
11.csü 15.00 - Bibliaóra
12.pé 18.00 - Imakör
13.szo Konfirmáció
14.va Húsvét u. 4. vasárnap
10.00 - GYÜLEKEZETI NAP
Vendég: Dr. Varga Gyöngyi docens EHE / Ughy Attila polgármester
Születésnaposok köszöntése
15.hé 17.00 - Tere-Tori
16.ke 18.00 - Férfi kör
17.sze 18.00 - Énekkar
18.csü 15.00 - Bibliaóra
19. pé 18.00 - Imakör
20.szo 10.00 - Konfirmációi óra
21.va Húsvét után 5. vasárnapj
10.00 - Istentisztelet
22.hé 17.00 - Tere-Tori
18.00 - Női kör
24.sze 18.00 - Énekkar
25.csü 18.00 - MENNYBEMENETEL it. /presbiteri gyűlés
26 pé 18.00 - Imakör
27.szo 16.00 - Konfirmációi vizsga
28.va Húsvét után 6. vasárnap
10.00 - KONFIRMÁCIÓ (úrvacsora)
29.hé 17.00 - Tere-Tori
30.ke 18.00 - Férfi kör
31.sze 18.00 - Énekkar
04. va PÜNKÖSD
10.00 - Istentisztelet (úrvacsora) Jubiláns konfirmandusok köszöntése
05. hé PÜNKÖSD HÉTFŐ EGYHÁZMEGYEI MISSZIÓI NAP - FASOR
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Húsvét utáni 2. vasárnap
10:30 Istentisztelet (Cserkész ház)
03. sze 10 óra Bibliaóra
7. va
Húsvét utáni 3. vasárnap
8:00 Istentisztelet + úrvacsora (Református templom)
10. sze 14 óra Bibliaóra
11. csü 18 óra Asztali beszélgetések (Luther ház)
12. pé 17 óra IFI (Luther ház)
14. va Húsvét utáni 4. vasárnap
GYÜLEKEZETI NAP
Lőrinci Templom – 10 óra
17. sze 14 óra Bibliaóra
19. pé 18 óra IFI (Luther ház)
20. szo 10-14 óra Társasjáték klub
21. va Húsvét utáni 5. vasárnap
10:30 Gyermek Istentisztelet
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE (Cserkész ház)
12-16 óra VÉDŐHÁLÓ
28. va Húsvét utáni 6. vasárnap
KONFIRMÁCIÓ
Lőrinci Templom – 10 óra
31. sze 14 óra Bibliaóra
01. csü 18 óra Asztali beszélgetések (Luther ház)
04. va PÜNKÖSD
8:00 Istentisztelet + úrvacsora (Református templom)
05. hé Pünkösd hétfő
EGYHÁZMEGYEI MISSZIÓI NAP - FASOR
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