A hónap igéje - 2017. június
Halld meg, Uram, hívó hangomat! Zsoltár 27,7
"Magad számára teremtettél bennünket Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk,
amíg meg nem nyugszik Tebenned!" (Augustinus)

Az ember az Istennel való kommunikációra van teremtve - ezért nincs olyan ember, akit ne szólítana meg Isten és nincs olyan ember, aki ne szólítaná meg Istent. Ebben a párbeszédben az ember viselkedése nagyon sokféle lehet: a kenetteljes imádságtól a spontán fohászig, a cinikus provokációtól a dühös istenkáromlásig, az őszinte bűnvallástól a farizeusi önfényezésig minden lehetséges.
Sokaknak nincs mondanivalójuk Istennek és nem kíváncsiak arra, amit Isten
mondana nekik. Mások úgy vélik, hogy Istennek szelektív hallása van. Babits a
Fortissimo c. versében az első világháború borzalmait látva provokálja Istent:
Haragszik és dul-fúl az Isten / vagy csak talán alszik az égben,
aluszik vagy halott is épen - ki költi őt föl, emberek?
Anyák, sírjatok hangosabban: / akit föl nem ver annyi ágyú,
rezzenti-é gyenge sírástok?
Aki folyamatos imaéletet él, az tudja, hogy Isten mindig meghallgatja a szívből
fakadó imádságot és mindig válaszol. A válasz olykor döbbenetesen gyors és
konkrét, máskor úgy tűnik, hogy késik és nem mindjárt érthető. Adott esetben
Isten hallgatása a válasz, amiből megérhetjük, hogy nem Ő lett érzéketlen, hanem mi távolodtunk el tőle. Tanuljunk imádkozni az ének soraival (EÉ 87)
Tehozzád vinnék, Istenem, Most minden fájó terhet. De szólj, miképpen is tegyem,
Hogy nálad kedvet leljek? Te adj tanácsot, készíts fel! Imádság élő Lelkével
Te töltsd be kérő szívem!
Az égi szent erőt Te add, Hogy bízva kérjek, bátran, Hogy áhítattal várjalak,
Szívbéli buzgóságban! Ne ajkam mondjon csak imát, De lelkem sóhajtson hozzád
És teljes szívem mélye!
A legnagyobbat Jézusban Te már megadtad régen, Őbenne üdvösségem van,
Megmostál szent vérében. Mért kétkednék kegyelmedben? Ha Jézust adtad érettem,
Te el nem hagyhatsz engem!
Győri Gábor
A Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség havi 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)
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„…a növekedést az Isten adta!”
Mikor kezdődik? Meddig fog tartani? Mikor készül el? Ebben az évben talán a legtöbbször feltett kérdések számomra különböző fórumokon, különböző emberektől.
Eleinte még megpróbáltam válaszolni a hozzám elérkezett információk alapján,
de az utóbbi időben már csak azt válaszoltam, nem az én dolgom, én nem a templom építésével vagyok megbízva, csak remélni tudom, hogy minél hamarabb elkészül. Miért? Mert annak ellenére, hogy már lassan egy éve, két helyszínen tartjuk
az istentiszteleteket, több helyszínen vannak gyülekezeti alkalmak, a gyülekezet
megerősödni látszik. Abban a tekintetben biztos, hogy akik már hosszú évek óta
rendszeresen látogatják az alkalmakat, szinte minden alkalommal jelen vannak,
viselve a többször kaotikus rendszert, ami a helyszíneket illeti. E mellett nagy
öröm a gyülekezet életében, hogy több család csatlakozott a gyülekezethez, és leginkább a fél 11-es istentiszteleten, rendszeresen megjelennek. Jó megélni, hogy a
Cserkész házat vasárnapról vasárnapra megtölti e kis gyülekezet.
Persze munkatársak nélkül ez nem menne! Nagy hála van bennem, amikor arra
gondolok, hogy mennyi ember van, aki segít, támogatja az alkalmakat, nem csak
jelenlétével, de tevékeny mellé állással is. Így már nagyon készülünk a nyári gyermektáborra, a családos táborra és terveink között szerepel egy közösségépítő
csendeshétvége az ősz folyamán, ahol a gyülekezeti tagok még jobban megismerhetik egymást, még inkább közösséggé formálódhat.
Az emberi erőforráson kívül fontos megemlíteni, hogy az elmúlt fél évben több
pályázaton nyertünk. Az önkormányzat 80.000.- forinttal támogatja a gyermektáborunkat, 100.000.- forinttal családos táborunkat, 80.000.- forinttal őszi csendeshétvégénket. Az egyházi informatikai pályázaton nyert a gyülekezet egy laptopot
és a Gyermek és Ifjúsági Osztály pályázatán nyertünk 150.000.- forintot egy szintetizátorra. Így az imrei gyülekezet rész is saját hangszerrel, számítógéppel fog
rendelkezni.
A sok-sok beletett energia, lelkesedés mellett azonban mindig szemünk előtt kell,
hogy legyen Isten igéje is, ami nem hagyja, hogy elbizakodjunk, és saját dicsőségünkre formáljuk elért sikereinket. Pál apostol éppen ezért így int: „Én ültettem,
Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet,
az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja.” Hiszem azt, hogy
ebben a növekedésben bízva tart ki ily hűségesen e kis gyülekezet, várva, hogy
végre saját Istentől megáldott hajlékukban növekedhessen tovább.
Horváth-Csitári Boglárka

Litváni Béláné:
Versbe öntött imák

Pünkösd második napja
Telve van a szívem örömmel, hálával,
Ma Isten házában voltunk mindketten.
Istentisztelet keretében úrvacsorát vettünk,
Megbocsátást kaptunk hitben, szeretetben.

Evangélikusok az ökumenikus közösségben
Az evangélikus reformáció abban a korban indult útjára, amikor a világ
kereszténysége hatalmas átalakulások előtt állt. A keleti és nyugati kereszténység 1054 óta tartó szakadása után éppen a 16. században végbement megújulási erőfeszítések idején töredezett szét végérvényesen a
nyugati egyház. Ebben nemcsak a vallási, felekezetek közötti különbségek játszottak szerepet, hanem sok esetben a politikai-hatalmi döntések
is. Az ebben a korszakban a világ meghódítására induló Európa így a maga megosztott kereszténységében jelent meg a világ többi kontinensein,
ahol az egyházakat anyaországaik nemcsak vallási, hanem inkább politikai céljaik mentén támogatták a misszióban. Sőt, gyakran maguk az egyházak is osztoztak ezekben a politikai célokban. A más vallásokban, kultúrákban élő közösségek és emberek számára nemcsak az lett megtapasztalható, hogy a misszionáriusok a leigázó hatalommal együtt jelentek
meg az életükben, hanem az is, hogy egymással ellenségeskedő felekezetekben élnek.
Ebben a helyzetben igyekezett megoldást keresni a protestáns egyházak
1910-es missziói világkonferenciája a skóciai Edinburgh-ban, melyet később az ökumenikus mozgalom első kilométerköveként tartottak számon.
A 20. századi világégések idején csendesen épültek tovább a felekezetközi kapcsolatok, a második világháború után viszont hamarosan megalakultak a keresztény világszervezetek – itt elsősorban az Egyházak Világtanácsát (1948) kell említenünk, amely az elmúlt évtizedekben valamennyi jelentős keresztény közösség között lehetővé tette a párbeszédet.
Az ökumenikus világszervezetek ma az egyházak közötti felekezeti, és a
nagyvilágban fennálló kulturális meghasonlásokat is igyekeznek orvosolni. Az ökumenikus mozgalom célja, hogy a botránkozásokat felszámolva
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Nyárelő
Erősen süt a nap,
a szellő vadul lengedez,
szeszélyes a májusi idő,
az április volt szelídebb.
Minden hónap nagyon szép,
de más a jellege, színe,
fekete felhőt villám hasít át,
majd lassan az eső megered.

Természet, te csodálatos,
minden arcodat megmutatod,
hol simogatsz, mint anyai kéz,
hol villámodat csattogtatod.
Az emberi élet is változó,
ez is így szép, így érdekes.
Isten az emberekbe lelket lehelt,
minden teremtményt alárendelt.

Ember vigyázz a természetre,
neked ez a feladatod,
Isten munkáját ne tedd tönkre,
mert akkor saját jóléted csorbítod.

Kegyelmes Atyánk, aki szeret minket,
Hogyha vétkezünk is, nem rója fel.
Tudja gyarlóságunk, minden nap megbocsát,
Hisz Isten Fia értünk szenvedett kínhalált.
Mily nagy kegyelem Istentől, aki szent,
Irányítja világunkat kegyelméből.
Az ember meg csak járja a maga útját,
A saját törvénye szerint él, éli világát.
Hanem egyszer lejár az idő, üt az óra.
Hogyan számolunk el Atyánknak tetteinkről?
Ha sosem hallgattunk a szelíd hívó hangra,
S majd dermedten gondolunk a végső számadásra.
Urunk és Istenünk, adj bűnbánó szívet,
Hogy újjászülessünk Jézus Krisztus által.
Mint új teremtmény álljunk majd Elibéd,
Ha itt lesz az ítélet, bátran menjünk Eléd.
Te vagy az, aki ígéreted híven teljesíted,
Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim
megmaradnak tibennetek, akkor bármit
akartok, kérjétek, és megadatik nektek. (Jn. 15,7)
2002. V. 20.

Hála legyen Istenünknek,
aki szemmel tart bennünket,
ellát minket minden jóval,
áldjuk Őt szép zsoltárokkal.

2002. V. 8.
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Evangélikus istentiszteletek a Balaton partján
FONYÓD - 9.30 a hónap 1. és 3. vasárnapján (1. vasárnap úrvacsora)
BALATONSZEMES – 9.30 a hónap 2. és 4. vasárnapján (2. vasárnap úrvacsora)
BALATONBOGLÁR - 11.00 (ünnepnapon és a hónap 1. vasárnap úrvacsora)

BALATONLELLE – 14.00 a hónap 1. vasárnap (úrvacsora)
BALATONFENYVES - 18.00 a hónap 2. és 4. vasárnapján (2. vasárnap úrvacsora)
KESZTHELY - 10.30 órakor ( Deák F. u 18) hónap első vasárnapján úrvacsora
HÉVÍZ - minden vasárnap 16.30 órakor Helikon u. protestáns templom
ZÁNKA - minden vasárnap 8.30 órakor
MENCSHELY - minden vasárnap 11.00 órakor
NAGYVÁZSONY - 2. 4. 5. vasárnap 14.00 órakor

RÉVFÜLÖP - minden vasárnap 10.00 órakor
KŐVÁGÓŐRS - minden vasárnap 11.30 órakor
KAPOLCS - minden vasárnap 15.30 órakor
SIÓFOK: minden vasárnap és ünnepnap 11:00 Nyáron 9:30-tól német nyelvű istentisztelet (Balatonszárszón is)
BALATONFÜRED - minden vasárnap 9 órakor, hónap 1.vasárnapján úrvacsora
ALSÓDÖRGICSE - minden hónap 3. vasárnapján 11 órakor
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Jézus főpapi imádságára figyeljen: „hogy mindnyájan egy legyenek… és
elhiggye a világ, hogy Te küldtél el engem!” (Jn 17,21)
A hazai és nemzetközi ökumené munkájában számos komoly felkészültségű és evangélikus elkötelezettségű magyar egyházi képviselő is részt
vett. Az 1943-ban megalakított hazai Ökumenikus Tanács első titkára
Ordass Lajos későbbi püspök, az 1947-ben alapított Lutheránus Világszövetség (LVSz) többszörös alelnöke lett. Munkája nyomán evangélikus
egyházunk horizontja a helyi összefüggésekből először nyílt ki világméretű perspektívára.
Egyházi vezetőink, teológusaink azóta is töretlenül vették ki a részüket a
hazai evangélikusság képviseletében, illetve a világkereszténység aktualitásainak befelé közvetítésében. Kiemelkedő teológusaink közül meg kell
említenünk Vajta Vilmos (1918-98) nevét, akit 1940-ben avattak lelkészszé, majd hamarosan svédországi ösztöndíjra ment. Itt doktorált, majd a
lundi egyetem tanára lett, s többé nem tért vissza a szocialista Magyarországra. Kimagasló munkája nyomán 1953-ban az LVSz teológia osztályának, majd 1964-től strasbourgi teológiai intézetének a vezetője lett. Ő volt
az 1956 óta rendszeresen megtartott Luther-kongresszusok kezdeményezője, s megfigyelőként részt vett a II. Vatikáni zsinaton is. A lutheránus
teológia elkötelezett művelőjeként élesen kritizálta a szocializmus idején
művelt diakóniai teológiát. Számunkra különösen fontos, hogy rövid ideig
segédlelkészként szolgált a pestszentlőrinci gyülekezetben is Sokoray Károly mellett.
Méltatást érdemel Prőhle Károly (1911-2005) pr ofesszor munkássága is.
1951-től a gyakorlati teológiai, 1956-tól az újszövetségi, 1983-tól a rendszeres teológiai tanszék vezetője volt az Evangélikus Teológiai Akadémián. Munkájának gyümölcse az 1963-ban megjelent – és máig használt –
istentiszteleti rendtartás és az 1975-ös új bibliafordítás megvalósulása.
Teológiai tanárként évtizedeken át volt a legmagasabb színvonalú teológia
közvetítője lelkészgenerációk kinevelésében. A diakóniai teológia legigényesebb, nemzetközi szinten is elfogadott és elismert művelője volt, életművének hatása mindmáig elér.
Dr. Korányi András
Megismerésre ajánljuk:
Szentpétery Péter: Evangélikusság és ökumené.
Evangélikus Élet, 2017. január 8.
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2017. JÚNIUS - JÚLIUS

2017.JÚNIUS - JÚLIUS

01.csü
02. pé
03. szo
04.va

PÜNKÖSD ÜNNEPE
8:00 Istentisztelet + úrvacsora
Református templom
05. hé PÜNKÖSD 2. NAPJA
EGYHÁZMEGYEI MISSZIÓI
NAP - FASOR
07. sze 14 óra Bibliaóra
11. va Szentháromság ünnepe
8:00 Istentisztelet
(Református templom)
18. va Szentháromság utáni 1. vas.
10:30 Istentisztelet – Cserkész ház
25. va

V
Ö

E

K

K

Szentháromság utáni 2. vas.
10:30 Gyermek Istentisztelet

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE

(Cserkész ház)
02. va
09. va

JÚLIUS
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04. va

JÚNIUS

15.00 - Bibliaóra
19.00 - Imakör
10.00 - Ifi
PÜNKÖSD vasárnap
10.00 - Istentisztelet + úrvacsora
Jubiláns konfirmandusok köszöntése
05. hé PÜNKÖSD HÉTFŐ
Pünkösd a fasori Reformáció Parkban
06.ke 17.00 - Bibliaiskola
07.sze 18.00 - Női kör
08.csü 15.00 - Bibliaóra
09.pé 18.00 - Imakör
11.va SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
10.00 - Istentisztelet
Születésnaposok köszöntése
13.ke 18.00 - Ffi kör
15.csü 15.00 - Bibliaóra (záró alkalom)
16. pé 18.00 - Imakör
18 .va SZENTHÁROMSÁG - 1. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet
23.pé 18.00 - Imakör
25.va SZENTHÁROMSÁG - 2. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet
30.pé 18.00 - Imakör
02 .va SZENTHÁROMSÁG - 3. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet + úrvacsora
07.pé 18.00 - Imakör
09 .va SZENTHÁROMSÁG - 4. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet
14.pé 18.00 - Imakör
16 .va SZENTHÁROMSÁG - 5. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet
Születésnaposok köszöntése
21.pé 18.00 - Imakör
23 .va SZENTHÁROMSÁG - 6. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet
28.pé 18.00 - Imakör
30 .va SZENTHÁROMSÁG - 7. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet

Szentháromság utáni 3. vas.
8:00 Istentisztelet + úrvacsora
Református templom
Szentháromság utáni 4. vas.
8:00 Istentisztelet + úrvacsora
(Református templom)

P

16. va Szentháromság utáni 5. vas.
10:30 Gyermek Istentisztelet
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE

23. va
30. va

(Cserkész ház)
Szentháromság utáni 6. vas.
10:30 Istentisztelet
(Cserkész ház)
Szentháromság utáni 7. vas.
10:30 Istentisztelet
(Cserkész ház)
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