
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) 

 Július hónap igéje: Hózs 10,12 

Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! Szántsatok föl 

új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és 

hullatja rátok az igazság esőjét. 

Péter-Pál napja az aratás hagyományos kezdete. A gazdák aggódva, 
reménykedve várják az eredményt. A legszakszerűbben megtervezett 
és elvégzett mezőgazdasági munkát egy csapásra tönkre teheti a fagy, 
a szárazság vagy a jégverés. Csak az igazán megszállottak vállalják a 
gazdálkodással járó kockázatot. Kiszámíthatatlanság és kiszolgáltatott-
ság! A komfortos életre törekszünk, minden módon be akarjuk biztosí-
tani magunkat de a váratlan problémák mindenütt megtalálják az em-
bert. Az olajárak ingadozása, a tőzsde szeszélye, a „pillangó effek-
tus” (A pillangó-effektus elmélet szerint, ha egy pillangó megrebbenti a 
szárnyát Pekingben, az akár tornádót is gerjeszthet Amerikában. ) egy 
pillanat alatt romba döntheti kis és nagy emberek, országok és konti-
nensek jövőjét.   
Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok!   
Hózseás próféta a nagyhatalmak között őrlődő maroknyi Izraelnek hir-
det meg ezt a „programot”. Az aratás kimenetele már a vetéskor eldől. 
Ez ma is igazolódik: a hazugságot vető, megtévesztésre épülő rend-
szerek a szemünk láttára omlanak össze. Még inkább igaz ez az egy-
házra! Jézus főpapi imájában így imádkozik az egyházért: Atyám, 
szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. (Jn 17,17)  Krisz-
tus egyházának csak a TESTTÉ LETT IGE lehet a vetőmagja. Ahol az 
ige tisztán hangzik, ott biztos az aratás, ott nem kell bezárni a templo-
mokat, ott „magtártemplomok” épülnek és az emberek átélhetik Isten 
hűséges szeretetét! Ez valósuljon meg gyülekezetünkben is! 
 

Győri Gábor 

 

TÚLÉLŐTÁBORRA - TÚLÉLŐ FELSZERELÉST! 

Nyáron a takarót, télen a kenyeret ne feledd! - mondták az öregek, mert 

az időjárás régen is hektikus volt. Manapság divat úgynevezett túlélőtá-
borokat szervezni, ahol a legrátermettebbek kipróbálhatják edzettségü-
ket. A résztvevőknek meg kell küzdeniük a mostoha körülményekkel, 
ehhez megfelelő felszerelésre van szükségük.     Például ilyenre: 

Valójában minden tábor túlélőtábor, ez alól  
az egyházi táborok sem kivételek! Sőt…      
E sorok írásakor Piliscsabán 80 fős családos 
tábort vezetünk. A résztvevők életkora 4-90 
év között szóródik, ennek közel fele 15 év 
alatti. Ezzel a csapattal 5 napon át meglehe-
tősen fárasztó programot valósítunk meg, amiben természetesen helye 
van a játéknak, pihenésnek, de a koncentrált szellemi, lelki tevékenység-
nek is.  Már az is nagy dolog, ha az idősek nem borulnak ki a zajos ifjú-
ságtól és a fiatalok nem lökik félre a lassan csoszogó nénikéket. De az 
egyik legnagyobb kihívás a vegyes csoportok tízpróbája. Ha jó a csapat-
szellem, akkor az idősek tapasztalata és a fiatalok friss lendülete nagy-
szerűen kiegészítheti egymást. Ha túléltük a tábort, folytathatjuk a csa-
ládban, gyülekezetben, az élet minden területén!  

LELKI TÚLÉLŐ FELSZERELÉS, 

NEMCSAK TÁBORI HASZNÁLATRA! 

BIZTOSÍTJA A TÚLÉLÉST OTTHON, 

MUNKAHELYEN, ISKOLÁBAN, KÖZ-

LEKEDÉSBEN - MINDIG ÉS MINDEN-

ÜTT. HA VALAKI SZERETNÉ BESZE-

REZNI, ELÁRULJUK, HOL KAPHATÓ: 

EFÉZUSI LEVÉL  

6,10-18 
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01.va Szentháromság 5. vasárnap 

 10.00  - istentisztelet + úrvacsora 

06.pé 19.00 - imakör 

 

8.va Szentháromság 6. vasárnap 

 10.00  - istentisztelet - igét hirdet: Gáncs Péter 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

13.pé 19.00 - imakör 

 

15.va Szentháromság 7. vasárnap 

 10.00  - istentisztelet  

20.pé 19.00 - imakör 

 

22.va Szentháromság 8. vasárnap 

 10.00  - istentisztelet  

26.csü 18.00 - Női kör - Hadadyék házánál - Vajk u. 23. 

27.pé 19.00 - imakör 

 

29.va Szentháromság 9. vasárnap 

 10.00  - istentisztelet  

BALDOVSZKY RUDOLF  

temetése Július 12-én 13.45 órakor  lesz  

az Újköztemető szóróparcellájában. (51.pc.) 

 

„Uram, ó add, ha vándorutam,  

Majd véget ér itt, a borúban,  

Elérjek hozzád, s Te fényes orcád,  

Hadd lássam én!” 
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IDEIGLENES NYÁRI 

 ISTENTISZTELETI REND! 

 

A LUTHER KÁPOLNÁBAN 

június 24-től augusztus 26-ig  

9 órakor tartjuk  

az istentiszteleteket. 

 

A változás oka az, hogy a nyári 

programok és szabadságok miatt 

nem tudunk minden vasárnapra 

két lelkészt biztosítani. A meleg 

miatt is célszerű korábbra tenni 

az istentiszteleteket. 

 

Testvéreink megértését kérjük! 

01. va Szentháromság 5. vas. 

 9:00 – istentisztelet + úrvacsora 

08. va Szentháromság 6. vas. 

 9:00 – istentisztelet 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

Utána játék, beszélgetés, majd közös grill ebéd 

a Luther Kápolnánál – Gáncs Péter köszöntője 

a gyülekezet új játszótérénél. 

15. va    Szentháromság 7. vas.  
 9:00 – istentisztelet 

16-20. Gyermektábor 

Süteményt, gyümölcsöt szívesen fogadunk a 

tábor ideje alatt. 

22. va    Szentháromság . vas. 

 9:00 – Gyermek istentisztelet  

 táborzárás 

25-29. SZÉLRÓZSA ifjúsági találkozó - Bük 

 

29. va Szentháromság  9. vas. 

 9:00 - istentisztelet 
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