A hónap igéje - 2017. július
Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek
ismerettel és igazi megértéssel. Fil 1,9
Szeretet mindenek felett! - így foglalta össze keresztyén hite lényegét valaki. Jól
mondta, hiszen Jézus is a Szentírás közepének tartotta szeretet kettős parancsát, Pál apostol pedig himnuszt írt a szeretetről. (1Kor 13) De milyen az igazi
szeretet? Nem szimpla érzelem csupán, hanem sokszínű, sokoldalú valóság.
Havi igénkben Pál arról beszél, hogy a szeretetnek gazdagodnia kell ismerettel
és igazi megértéssel. Az ismeret szeretet nélkül telhetetlen, a szeretet ismeret
nélkül tehetetlen.
GAZDAGODJON A SZERETET ISMERETTEL! Ha valaki megrendül a harmadik
világban élő emberek elesettségén és missziói szolgálatra szánja el magát,
előbb alaposan meg kell ismernie azokat a népeket, törzseket, akiken segíteni
szeretne. Meg kell tanulnia nyelvüket, szokásaikat, meg kell ismernie a földrajzi
adottságokat, éghajlati tényezőket és tudnia kell, hogyan kerülheti el a halálos
veszélyeket, betegségeket stb. Nem kell Afrikába menni azért, hogy a szeretet
parancsát teljesítsük. Hasonlóan kellene felkészülnünk itthon is az emberekkel
való sokféle kapcsolatra: a házasságra, a gyermeknevelésre, a munkahelyi kommunikációra és a gyülekezeti életre is.
GAZDAGODJON A SZERETET IGAZI MEGÉRTÉSSEL! Az eredeti szövegben
itt az „érzékenység” szó áll. Nem elég kívülállóként megismerni másokat, bele
kell élnünk magunkat az ő helyzetükbe. Az önkéntes szolgálatban, iskolai nevelésben gyakran kerül elő az érzékenyítés fogalma. Ha együtt élünk fogyatékos,
nehéz helyzetben levő társainkkal, akkor érteni, érezni fogjuk, hogy mi az ő
problémájuk és el tudjuk őket vezetni a megoldás forrásához, JÉZUSHOZ.

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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Megkezdődött a pestszentimrei gyülekezeti centrum – templom és
parókia – építkezése, és a napokban került kihirdetésre a Sztehlo
Gábor intézmény általános iskolájának átépítésére, bővítésére kiírt
tervezői pályázat eredménye is. Két olyan hatalmas, egyházunkat
helyi közösségeinkben is érintő beruházás ez, amire évek, évtizedek
óta vártunk, s most megvalósulni látszanak a régi álmok. Generációk terveztek, fáradtak, imádkoztak, amíg felépült a pestszentlőrinci
templom, majd a gyülekezeti ház, megújult az átvett gimnázium, s
most újra kikerül majd a figyelmeztető tábla több kapura is: Építési
terület!
A szakértők szerint egy-egy világi vállalatnál mindig az az életerő
jele, ameddig a vállalkozás nem éri el végső formáját, hanem mozgásban, változásban, épülőben van. Addig tart ki a fantázia, a vállalkozó kedv, a közösséget lendületben tartó tettvágy. S nincsen ez
másként az egyházban sem: az egyház – Isten pünkösdi akarata szerint – mindig építkezési terület! E világi története során sosem lesz
befejezett vállalkozás, elintézett ügy, célját vesztett misszió. Az egymást követő nemzedékek ismételten alapoznak, felújítanak és bővítenek – folytonosan imádkoznak, igét hirdetnek, missziót végeznek… Mert az egyház, az élő gyülekezeti közösség mindenkor építkezési terület marad. Amikor magunkra vállaljuk a nekünk kijutó
feladatokat, lássuk meg benne az áldást és a zsoltáros buzdítást: ha
az Úr építi a házat, nem dolgozik hiába az építő!
Korányi András

A Püspöki Tanács nyilatkozata az Ágostai Hitvallás
Emléknapján

Hitvallók az evangelizációban
A magyarországi evangélikusság modern kori történetében különösen
jelentős szerepet játszottak az ébredési mozgalmak és az evangelizációs
igehirdetők. A biblikus igehirdetés meghatározó reformátori öröksége az
idők során összekapcsolódott a pietizmus gyülekezeti bibliatanulmányozási programjával, valamint az egyházat belülről megújítani kívánó, ún.
belmissziós törekvésekkel. A reformált egyházakban fel-feltűnő ébredési
mozgalmak különös lendületet kaptak a 19. századi ún. liberális teológia
hanyatlásával, amely a felvilágosult tudományosság világképét kívánta
mértékké tenni a teológiában és az egyházi életben is. A Szentírásból
mint Isten igéjéből fakadó személyes hit és hitvalló élet a 20. század során nemcsak a racionalitást hirdető keresztény vallásossággal, hanem a
totalitárius diktatúrák agresszív ideológiáival is szemben találták magukat.
A hazai evangélikus evangelizációs mozgalomnak jelentős lökést adott a
két világháború között egyre intenzívebben megvalósuló finn-magyar
ösztöndíjas csereprogram. A finn evangélikus egyház életében hagyományosan nagy jelentősége van a többféle irányzatban is továbbélő pietista
ébredési közösségeknek. Ezek meghonosításában számos lelkipásztor
végzett odaadó szolgálatot egyházunkban, közülük is kiemelkedett Túróczy Zoltán (1893-1971) evangélikus püspök. Felvidéki származása
nyomán először szülőföldjén, majd a Trianon utáni Magyarország északi
településein állt szolgálatban. Ezek között legfontosabbak voltak Győr és
Nyíregyháza, későbbi püspöki szolgálatának székhelyei. Fáradhatatlan
evangelizátor, újságszerkesztő, egyházpolitikus volt. 1945-ben – korábbi
szovjetellenes kijelentései miatt pl. a finn-szovjet háború idején – háborús bűnökkel vádolták és felfüggesztett büntetésre ítélték. 1952-ben
kényszernyugdíjazták, a forradalom nyomán is csupán egy évre térhetett
vissza püspöki szolgálatába. Élete végéig végezte alázattal igehirdetői
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A reformáció kezdetének félévezredes jubileumán, ma június
25-én, az Ágostai Hitvallás emléknapján hálát adhatunk Istennek nemcsak az evangélium újbóli térnyeréséért, a szentségek
helyes értelmezéséért, hanem mindenekelőtt a megigazulás
kérdésének hangsúlyos megfogalmazásáért. Meg kell emlékeznünk a hitbeli lényeglátásért küzdő teológusokon kívül az
emellett kiálló fejedelmekről is, közöttük hangsúlyosan említve
a megújulás ügyének magyarországi terjesztésében nagy szerepet vállaló Brandenburgi György őrgrófot.
Egyházunk hitvallási iratai közt tartalmilag, de államegyházjogilag is a mérvadó az Ágostai Birodalmi ülésen 1530-ban e
napon felolvasott irat. Ezen alapult a későbbi Ágostai Vallásbéke, a Vesztfáliai Béke. A Habsburg adminisztráció is alapként kezelte. Történeti hatása a német, a magyar, még az angol
hitvallásoknál is megragadható érhető.
Az Ágostai Hitvallás azonban nemcsak a múlt veretes értéke,
hanem az ökumenikus párbeszédben ma is fontos alap, katolikus, anglikán és protestáns testvéreink felé egyaránt. Adja Isten, hogy itt megfogalmazott alapértékeinket tudatosan és elkötelezetten éljük meg a következő nemzedékekben is, a mai emléknap arra kötelez, hogy komolyan vegyük a Hitvallás VII.
cikkelyében írottakat: „Az egyház a szentek gyülekezete,
amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket
helyesen szolgáltatják ki.”
Erős vár a mi Istenünk!
Gáncs Péter

Dr. Fabiny Tamás
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Szemerei János

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

szolgálatát, ahol és amikor engedték.
Túróczy Zoltánhoz hasonlóan a külmisszió iránt elkötelezett teológiai professzor, Podmaniczky Pál tanítványai közé tartozott az evangelizáció másik hű munkása, Gáncs Aladár (1891-1935). Lelkészként 1920-ban szervezett először konferenciát Ostffyasszonyfán, mely nagy lökést jelentett a
későbbi egyesületi megújulásnak is. 1924-től a Fébé Diakonissza Egyesület lelkésze és titkára, 1931-ben az ébredést sürgető Baráti Mozgalom
egyik alapítója. Ugyanebben az időben csatlakozott a külmissziói egyesülethez is, sajtóban, konferenciákon, írásaiban egyaránt az ébredési mozgalom motorja volt – saját szavaival: „Kiket akar egybekapcsolni a mozgalom? Lelkészeket, tanárokat, egyházi alkalmazottakat, egyesületi vezetőket, akik át vannak hatva attól a tudattól, hogy lélekszámban fogyó s lelki
élet tekintetében sok helyen stagnáló egyházunknak egyetlen és elégséges
mentsége az Úr Jézus Krisztus.” Tragikusan korai halála után végül Nagytarcsán lelt végső nyughelyet.
A finnországi hatásra elkötelezett munkások közé tartozott Kiss János
(1912-1990) is. Végzés után Nyíregyháza vidékére került, ahol a tanítóskodás mellett bekapcsolódott az evangélikus egyházszervezésbe és a KIE
ifjúsági mozgalom életébe is. 1943-ben a KIE országos titkári állását elvállalva Budapestre költözött, s megjárva a háborús katonai szolgálatot az
egyesületek 1950-ben történt diktatórikus feloszlatásáig dolgozott ebben a
munkában. Ekkor – állását vesztve – Fóton Zászkaliczky Pál esperes hívására a Belmissziói Otthon gondnoka, vezetője lett. 1951-ben ezért megjárta a börtönt is, de ennek ellenére 1959-ig a fóti otthon fáradhatatlan konferenciaszervezője maradt. A tiltás ellenére – a formákat változtatva – folytatta ezután is a gyermekek és fiatalok között az ébresztő igehirdetés és
nevelés munkáját akár a különböző rendezvények, akár a kántorképzés
égisze alatt. 1983-ban történt nyugdíjba vonulása után is hosszú ideig hordozta magán hívő lelki örökségét a Mandák Otthon.
Az evangelizáció szolgálatában elkötelezett hitvallóink nélkül az evangélikus egyház népe, gyülekezetei aligha élhették volna túl a totalitárius diktatúrák idejét – bizonyságtételük középpontjában mégis egyszerre állt az e
világi helytállás és az örök élet reménysége.
Dr. Korányi András
Megismerésre ajánljuk:
Túróczy Zoltán: Posztillás könyv (igehirdetések). Evangélikus Teológiai Akadémia,
1989
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2017. JÚLIUS - AUGUSZTUS

2017.JÚLIUS - AUGUSZTUS

02 .va

21.pé
23 .va
28.pé
30 .va

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE

23. va

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

Szentháromság utáni 8. vas.
8:00 Istentisztelet + úrvacsora
(Református templom)
13. va Szentháromság utáni 9. vas.
8:00 Istentisztelet + úrvacsora
(Református templom)
20. va Szentháromság utáni 10. vas.
10:30 Gyermek Istentisztelet

V
Ö

E

K

K

06. va

P

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE

27. va

(Cserkész ház)
Szentháromság utáni 11. vas.
Istentisztelet
(Hely és időpont hirdetés szerint)

AUGUSZTUS 26 - SZEPTEMBER 3.
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AUGUSZTUS

06 .va

4

Szentháromság utáni 3. vas.
8:00 Istentisztelet + úrvacsora
(Református templom)
09. va Szentháromság utáni 4. vas.
8:00 Istentisztelet + úrvacsora
(Református templom)
16. va Szentháromság utáni 5. vas.
10:30 Gyermek Istentisztelet

30. va

AUGUSZTUS

SZENTHÁROMSÁG - 8. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet + úrvacsora
11.pé 19.00 - Imakör
13 .va SZENTHÁROMSÁG - 9. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet
18.pé 19.00 - Imakör
20 .va SZENTHÁROMSÁG - 10. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet
Ima a nemzetért
Születésnaposok köszöntése
25.pé 19.00 - Imakör
27 .va SZENTHÁROMSÁG - 11. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet
AUGUSZTUS 26 - SZEPTEMBER 3.

JÚLIUS

14.pé
16 .va

Gyermektábor a lőrinci gyülekezeti házban
(program mellékelve)
19.00 - Imakör
SZENTHÁROMSÁG - 5. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet
Születésnaposok köszöntése
19.00 - Imakör
SZENTHÁROMSÁG - 6. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet
19.00 - Imakör
SZENTHÁROMSÁG - 7. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet

02. va

JÚLIUS

07.pé
09 .va

SZENTHÁROMSÁG - 3. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet + úrvacsora
16.000 - Kínában - Keresztyénként
Hadady Farkas beszámolója (grill party)
19.00 - Imakör
SZENTHÁROMSÁG - 4. VASÁRNAP
10.00 - Istentisztelet

