FELÜGYELŐI LEVÉL - 2017 ádvent
Kedves Testvéreim!
Az évvégéhez közeledve egyházközségünk vezetőinek kötelessége beszámolni gyülekezetünk tagjai felé az egész éves munkánkról. Egy kemény de áldott évet tudhatunk
magunk után 2017-ben is. A templomba járó Testvéreinket vasárnaponként rendszeresen tájékoztattuk a mindenkori aktuális dolgainkról. Az idei évünk legjelentősebb eseménye az volt, hogy a pestszentimrei testvéreink részére megoldódik a több mint 70
éve várt templom építésének kérdése levelünk megjelenésekor már birtokba is vehetik
az új templomot valamint a gyülekezeti termet. Teljes egészében felújításra került a
pestszentimrei parókia is.
A templomépítést az tette lehetővé, hogy a „Reformáció 500” égisze alatt országosan
több egyházi projekthez az Emberi Erőforrás Minisztériuma biztosította a forrást. Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata ezzel párhuzamosan jelentős összeggel támogatta a parókia felújítását. A gyülekezetünk tagjai is szép számmal bekapcsolódtak az
adakozásba. Különböző egyházi intézmények, és az egyházmegyék is elküldték adományaikat. Ez úton mondok hálás köszönetet minden pénzbeli adományért és kétkezi segítségért.
A lőrinci templomunkban és épületeinken elvégeztük a szükséges karbantartást, állagmegőrzést. Gyülekezetünk élete kiegyensúlyozott anyagi tartozásaink nincsenek, minden kötelezettségünket határidőre teljesítettük az év során. Istennek hála ezért!
Örvendetes, hogy egyre több új arcot látunk vasárnaponként templomunkban az istentiszteleteken és rendezvényeinken. Öröm, hogy a gyülekezetplántálás Imrén is új testvéreket, munkatársakat vonz és gyűjt az ige köré.
Ez év során is sokféle esemény volt templomunkban, hol több, hol kevesebb részvétellel. Külön öröm a Sztehlo Intézmény diákjainak rendszeres jelenléte a vasárnapi istentiszteleteken.
Azzal a kéréssel fordulok a testvérekhez, hogy az egyházfenntartói hozzájárulást mindenki lehetőség szerint havi ütemezéssel teljesítse, mert a kiadások is folyamatosan terhelik a pénztári készleteinket. Végül megköszönöm lelkészeink, presbitereink, munkatársaink egész éves
munkáját. Isten áldja meg gyülekezetünket!
Áldott, boldog ünnepeket kívánok minden Testvéremnek.
Szeretettel:

Nánási József

egyházközségi felügyelő

2017. ádvent - LELKIPÁSZTORI LEVÉL
Amikor 2016 pünkösdjén a Luther Kápolna alapkövét leraktuk, Luther énekét
(232) saját fohászunkkal kiegészítve kértük a Szentlélek erejét az erő feletti
munkához:
Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét, Legfőképpen az igaz hitért,
Erőt adjon, biztasson, mellénk álljon, Munkálkodásra készen találjon,
Áldj meg Isten!
Most, 2017 ádventjén, a Reformáció 501. évét kezdve ismét Luther énekével
(318) hívunk mindenkit örvendező hálaadásra:
Jer, örvendjünk, keresztyének! Jer, énekeljünk vígan!
Gyülekezzünk ifjak, vének az Úr szent hajlékiban!
Ki atyai szeretetből, megváltott veszedelmünkből.
Dicsérjük háladással!
A hajlék, melyben hálaadásra gyülekezhetünk, az Úr hajléka. A lőrinci templom
szentelésének majdnem napra pontos 85. évfordulóján megtarthatjuk első istentiszteletünket a Luther Kápolnában. Hatalmas ajándékot kaptunk Istentől, amikor
kormánytámogatásból elkezdhettük az építkezést, de az ajándékhoz feladat is
társul. Az ajándék a MAGTÁRTEMPLOM, mely egyszerű formájával a Türelmi
Rendelet idején engedélyezett protestáns templomokra emlékeztet. E templomok ajtaja nem nyílhatott az utcára és tornyuk sem lehetett, esetleg egy távolabb álló harangláb. A Krizsán András tervezte épület éppen ilyen. A feladat a
VETÉS és ARATÁS - szórni az IGE MAGJÁT és begyűjteni a termést. A magtár
akkor tölti be rendeltetését, ha nem tárolja sokáig a magot, hanem begyűjti és
továbbadja, hogy éltető kenyérré váljon az éhezők asztalán, vagy az új élet reményégét hordozó vetőmag legyen a magvető kezében. Legyen ilyen magtártemplom a Luther Kápolna. Gáncs Péter püspökünk GYÜLEKEZETPLÁNTÁLÓ
szándéka valósuljon meg: váljon termékeny szántófölddé a
Kastélydomb és környéke. Jó szívvel szórják az igét a magvetők és készüljenek bőséges aratásra a munkatársak!
Reményteli ádventet, kegyelemteljes karácsonyt!

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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Győri Gábor
lelkipásztor

ÉPÍTKEZÉS - ISTEN OLTALMÁBAN!

Reformáció: hit, tudomány, politika?
Az 501. évébe lépett reformációnak a kezdeteitől a kortársainkig ívelő
bemutatása, közelebbi megismerése éveken át kísérte gyülekezetünk
tagjait – hírlevelünk sorozatain, születésnaposokat köszöntő alkalmain,
bibliaórákon és bibliaiskolai alkalmakon át a jubileumi év rendezvényeiig. Ha a történeti értékelést összegezni szeretnénk, akkor mai szemmel
nézve különösen kiemelkedik a címben megfogalmazott kérdés: a reformáció sokrétű mozgalmában egymással keveredő lelkiségi, tudományos
és társadalmi-politikai hatások közül melyik jelenti benne a leglényegesebb szálat?
Vizsgálhatjuk mindezt már a kezdeteknél is. A 16. századi – tehát késő
középkori – gondolkodástól a szakrális és a világi terület éles szétválasztása még jellemzően idegen. A humanista tudósok és a reneszánsz
emberek felfogása nyomán persze megindultak már a később egyértelművé váló szekularizáció folyamatai, de a „mintha Isten nem is létezne”
kiindulású újrafogalmazásra csak a következő évszázadtól került sor a
felvilágosodás jegyében. Amikor tehát a reformáció korának vezető személyiségeit kutatjuk, az Istennel, a Bibliával és a keresztény hittel perlekedő alapállástól még távol vagyunk. Aki a hit, a tudomány vagy a társadalmi közösség ügyeivel foglalkozott, magától értetődőnek tekintette ebben a vallásos összefüggéseket is.
Luther az Isten igéjéből hangzó krisztusi kegyelem, és az ennek
nyomán születő hit tanításával hirdette meg a kereszténység tartalmi és közösségi megújulását. A lényeg, a központi mondanivaló megtisztításáról és egyértelmű újrafogalmazásáról volt nála szó, ami elsősorban a szívükben és szeretetükben elkötelezett keresztény embereket
tekintette egyháznak – ellentétben az intézményesedett, vallási rítusok
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A Pestszentimrei Leánygyülekezet Krisztus Urunknak e szavain szeretne tájékozódni: Jézus Krisztus mondja: Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem
hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz.
(Jn 12, 24)
A gyülekezet naponta szeretné megélni azt a fajta hűséget és áldozatvállalást, amit
Uruk feltámadása által megtapasztalhat, nap mint nap. Hálával gondolunk arra az
Istenre, aki annyi mindennel megajándékozta e kicsiny gyülekezetet ebben az évben
is, megélve azt, hogy Krisztus áldozata nem hiábavaló, hanem valóban Benne bízva
hűségünk és áldozataink életet teremnek általa.
A Pestszentimrei Leánygyülekezet élete a 2017-es esztendőben egy szóval összefoglalható: ÉPÍTKEZÉS. Hosszú évtizedek álma vált valóra a gyülekezet életében
ebben az évben, amikor megépülhetett első önálló lelki otthona, a Kastélydombi
Luther Kápolna. Sok imádság és Isten áldása kísérte ezt az utat, és a csoda, hogy
nem egészen fél év alatt felépült a Kápolna és a hozzá tartozó gyülekezeti terem.
2017. december 10-én advent 2. vasárnapján 14 órakor tartjuk meg első istentiszteletünket a Kápolnában.
Azonban az építkezés nem csak épületekben mutatkozik meg a gyülekezet életében,
hanem a gyülekezet közössége is egyre jobban épül azáltal, hogy az elmúlt két évben több család az evangélikus közösséget gyarapítja. Hálával gondolunk azokra is,
akik hosszú évtizedek óta tagjai ennek a gyülekezetnek, hiszen az ő hűségük nélkül
nem lenne kikre építeni.
A 2018-as esztendőben nagy kihívás elé néz a gyülekezet, hiszen hivatalosan is része lesz az Evangélikus Országos Egyház missziói stratégiájának. Hálás vagyok,
hogy ezt a nagy munkát nem egyedül kell végeznem, hanem 15 elkötelezett munkatárs segíti szolgálatomat.
Kérjük az Úr Isten bölcsességét és áldását a következő évre is, hogy egyre inkább gyarapítsa a gyülekezetet, most már nem épületekben, hanem Istenhez
vágyakozó, megtérő emberekben.

Horváth-Csitári Boglárka
megbízott missziói lelkész
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ÉPÍTKEZÉS A SZIKLÁRA
Hetedik tanévét nyitotta meg ősszel a Sztehlo Gábor evangélikus óvoda-iskola,
amelyben ezernél több diák, tanár és dolgozó munkálkodik a 2017-es év végén.
Az idei sokszoros túljelentkezés mindhárom részintézményben – az óvodában,
az általános iskolában és a gimnáziumban is – jelzi, hogy „a Sztehlo” megbecsültsége nem korlátozódik a gyülekezetre és az egyházra, hanem a kerületben,
sőt a távolabbi településeken élők is szívesen íratják ide a gyermekeiket. A nyári szünet jelentősebb felújításokkal telt a Kossuth téri épületben, a
„kisiskolában” pedig késő ősszel adták át a testnevelést és sportéletet kiszolgáló
műfüves pályát.
A növekvő létszám és az épületfejlesztések mellett fontos szerepe van a lelki
életnek. Szeptembertől a tanulmányi szabadságáról visszatérő Győri Dávid vette
át az iskolalelkészi szolgálatot a teljes intézményben. Örvendetes újdonság,
hogy igazgatói kezdeményezésre az iskolások osztályonként látogatják meg a
gyülekezet vasárnapi istentiszteleteit. Kiemelkedő az is, hogy a diákok nagy
arányban részesülnek evangélikus hitoktatásban (pl. a kilencedik osztályba járók nagyobb része).
Fontos új tervek és együttműködések is megkezdődtek. Egy felvidéki testvériskolával nagyszabású pályázat keretében történnek közös fejlesztések, és megkezdődtek az általános iskola teljes átépítésének tervezési és pályázati előkészületei is. A hagyományos nyelvi és művészeti tagozatok mellett nagy sikert hozott a humán/történelem-tagozat, de nagy igény mutatkozik egy informatikai
tagozat felépítésére és a természettudományos tagozat erősítésére is, amit nagylelkű támogatók is segítenek.
A sokféle fejlesztés közepette is tapasztaljuk napról-napra, hogy nemcsak anyagiakon és kapcsolatokon keresztül, de lelkiségében is épül a Sztehlo - alapítási
igéjére is emlékeztetve: „a bölcs ember sziklára épít”.

közé szoruló középkori egyházzal. Luther szemszögéből tehát a reformáció mindenekelőtt hitkérdés, amely eligazítja az embert a mindennapi és az örök élet dolgaiban, miután az igehirdetés által megnyerte őt a Krisztusnak.
A többi reformátor körében az evangélium élő és elevenbe vágó szava
(viva vox evangelii) mellett jelentős hangsúlyt kapott a reformáció tanításának a kérdése is. Melanchthon, Zwingli, Kálvin, Münzer és a többiek nagy energiákat fektettek a rendszerező, tudományos kifejtésekbe éppúgy, mint a megújuló és megújítandó kereszténység egyházi
és e világi újraszervezésére. A tudományos-teológiai kifejtés persze a
külső, egyházi és világi körből egyaránt érkező követelés is volt, hogy a
„hivatalos álláspontokat” egyeztetni lehessen. A kifejtő művek – mint az
Ágostai Hitvallás és Apológiája, a Heidelbergi káté, a II. Helvét hitvallás,
vagy a tengernyi sok programadó reformátori és teológiai könyv – nagy
hangsúlyt tettek az eltérő állítások és következtetések tisztázására. Természetesen Luther is felismerte a hit oktatásának és az egyház szervezésének a jelentőségét családban, gyülekezetben és iskolákban egyaránt, a reformált alapokon álló hithirdetés tudományos és közösségi következményeinek a rögzítésében azonban számosan vettek még részt,
gyakran új hangsúlyokat is adva a folyamatoknak.
Mindettől külön említendő a korabeli „hivatásos” politikusok világa,
akik a reformációt – hitvallásos-felekezeti alapokra állva – átvezették
a nagypolitika keretei közé. Mivel a szekularizáció a korabeli világban
lényegében ismeretlen, így ezt akár természetesnek is vehetjük. V. Károly császár, Bölcs Frigyes és hesseni Fülöp fejedelmek, vagy éppen a
nagyhatalmú pápák uralkodói nézőpontjából ugyanis alapvetően másként
szemlélhetjük a reformációt, ami eszköze lett – a formálódó újkori katolikus felekezetiséghez hasonlóan – hatalmi játszmáknak és véres háborúknak is. A religio, a vallás-hitvallás témája ezzel végérvényesen politikai jelentést is kapott.
A tudomány, a közélet és a művészetek világát tehát egyhamar átjárta a
reformáció hatása, amely egy jelentősen átalakuló világ fontos része lett
az elmúlt fél évezredben. Azonban semmiképpen sem lenne szabad elfejtenünk, hogy mindennek eredetileg a keresztény hit és élet lényegének
a tiszta meghirdetése volt a kiindulási pontja.

Dr. Korányi András ig.tanácsi elnök
Dr. Korányi András
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2017. DECEMBER

2017. DECEMBER

01.pé
02.szo
03. va
06..sze
07.csü
08.pé
09.szo
10. va
12.ke
13.sze

14.csü
15.pé
16. szo
17. va

15.00 - Adventi kézművesműhely- Fecskefészek Óvoda
19.00 - Imakör
10.00 - Konfirmáció
ADVENT - 1. vasárnap
10.00 - istentisztelet + úrvacsora
17.00 - Tere-tori
18.00 - Énekkar
15.00 - Bibliaóra
19.00 - Imakör
10.00 - Konfirmáció
ADVENT – 2. vasárnap
10.00 - Istentisztelet + úrvacsora
Igét hirdet: Gáncs Péter püspök
17.00 - Bibliaiskola
17.00 - Tere-tori
18.00 - Énekkar
15.00 - Bibliaórások karácsonya
19.00 - Imakör
10.00 - Konfirmáció
ADVENT – 3. vasárnap
10.00 - Istentisztelet + úrvacsora
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE
15.00 - KARÁCSONYVÁRÓ

20.sze
24. va

18.00 - Énekkar
ADVENT – 4. vasárnap
10.00 - Istentisztelet
16.00 - SZENTESTE
25.hé 10.00 - Istentisztelet + úrvacsora
26.ke 10.00 - Istentisztelet + úrvacsora
28.csü 10.00 - Konfirmandus találkozó
31. va Év utolsó vasárnapja
10.00 - Istentisztelet
16.00 - Óévi istentisztelet
23.30 - Éjféli csendesség
2018.
01.hé

ÚJÉV NAPJA
10.00 - Istentisztelet + úrvacsora
18.00 - Istentisztelet + úrvacsora
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03. va

Advent 1. vasárnapja
10: 30 Istentisztelet + úrvacsora
(Cserkész ház)
15-19 óráig Társasjáték klub
16:30-tólAdventi kézműveskedés
(Cserkész ház)
06. sze 10 óra Bibliaóra
08. pé 18 óra - Házi adventi est
Szunyoghy házaspár - Gyömrő
10. va Advent 2. vasárnapja
14 óra az első istentisztelet
a Luther Kápolnában
Igét hirdet: Gáncs Péter püspök
13. sze 14 óra – Bibliaóra + úrvacsora
14. csü 15 óra - Bibliaórások karácsonya
Lőrincen
15. pé 18 óra – Házi adventi est
Domján házaspár - Pestszentimre
17. va Advent 3. vasárnapja
10:30 Istentisztelet
Gyermek istentisztelet, születésnaposok
köszöntése
22. pé 18 óra Házi adventi est
Solt-Száraz Csenge
Luther Kápolna
24. va Advent 4. vasárnapja
10:00 Istentisztelet Pestszentlőrincen
16 óra Szentesti istentisztelet
25. hé Karácsony napja
10:30 Gyermek istentisztelet
+ úrvacsora
26. ke Karácsony 2. napja
10:30 Istentisztelet + úrvacsora
31. va Karácsony utáni vasárnap
10:30 Istentisztelet
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2017. december 10-től
minden istentiszteletet
és gyülekezeti alkalmat a
Kastélydombi Luther Kápolnában
és gyülekezeti teremben tartunk!!!
Szeretettel várunk mindenkit
alkalmainkra!

