Augusztus hónap igéje: 1Jn 4, 16b
Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad,
és Isten is őbenne.
100 % ISTEN - 100% SZERETET
A teremtésben tökéletesen önazonos volt minden. „És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” A Sátán mégis talált hibát, amikor azt a hamis érzetet keltette az emberben, hogy Isten szeretete nem 100%-os, hiszen van
egy tiltott gyümölcs, ami hiányzik a tökéletes boldogsághoz. Ádám és Éva
szakított a gyümölcsből, és szakított az Istennel. Az ember azóta folyamatosan felülbírálja Isten ajándékait, sőt magát Istent is - teremtőnek képzelve magát megalkotta a mesterséges világot, és létrehozta a mesterséges istenek
panteonját. Az isteni rend „tökéletesítése” az élet minden területén felhígulást
eredményezett. Isten ezt mondja: Kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a folyóvíz forrását, elhagytak, hogy víztartókat vájjanak, repedezett falú
víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. (Jer 2,13)
Hígítás a vallási életben: szinkretizmus - összekeverjük a vallásokat
Hígítás a tudományban: homeopátia - végtelenségig hígítjuk az anyagot
Hígítás a kultúrában: multikulti - összeöntünk minden kultúrát
A magukat haladóknak tartók maradinak bélyegezik azokat, akik ragaszkodnak a krisztusi értékrendhez. Vállaljuk ezt a „maradiságot” !
MARADJ MEG A SZERETETBEN!
MARADJ MEG A SZERETET ISTENÉBEN!
MARADJ MEG KRISZTUSBA VETETT HITEDBEN!
MARADJ MEG A TEREMTÉSBEN KAPOTT ÉRTÉKEIDBEN!

Ne félj hogy lemaradsz a haladóktól, mert a haladók halandók!
A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is;
de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
1 Jn 2,17
Győri Gábor
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A csapatjátékos mérkőzések egyik izgalmas lélektani pillanata a félidős pihenő: fel kell
mérni az első félidő tapasztalatait, ugyanakkor meg kell határozni az eredményes folytatáshoz szükséges feladatokat, váltásokat. Hasonló számvetéshez érkeztem el most
magam is, hiszen 1998 nyarának derekán indultam el a pestszentlőrinci gyülekezet
oltárától lelkészi szolgálatomra, azaz lelkészi pályámnak – emberi számítás szerinti –
félidejéhez érkeztem.
Hálás lehetek, hiszen a „kezdő sípszó” óta igen változatos szolgálat áll mögöttem. A
pályakezdés a csővári-penci egyházközségben megerősítette elköteleződésemet a gyülekezeti munka iránt. Azóta két pilléren nyugodott a szolgálatom: az Evangélikus Hittudományi Egyetemen tanítok 18 éve, másfél évtizede intézem a külügyeket, 4 évig
voltam a teológus ifjúság lelkipásztora; a pestszentlőrinci-pestszentimrei gyülekezetben pedig 15 éve vagyok jelen aktív pásztori szolgálattal. Közben voltam a Zsinat alelnöke, majd elnöke, a Luther Kiadó és a Sztehlo iskola munkáját segítő vezető. Hálás
vagyok a 20 év gazdag áldásáért!
Tapasztalatom, hogy „a Bíró sípszava” azóta is határozottan jelez… Mostanság újra az
öltözőben kell készülnöm arra, ami a pályára kifutva a második, döntő félidőben következik majd. Az irány világosan a gyülekezeti szolgálat – igehirdetés, pásztorolás,
ifjúsági munka, hitoktatás, ami nagyban és helyben is új erőfeszítéseket kíván mindnyájunktól. Váltások következnek tehát, koncentrált játékra lesz szükség – megújulásra
vár egyházunk, amit azon a poszton kell segítenem, ahova a nagy Játékvezető, Isten
állít majd be. Bevallom, nagy izgalommal, mégis sok-sok feszültséggel is várom a
folytatást…
És egyre többet gondolok arra, hogy mindez valójában csapatjáték. Az idei foci világbajnokság jó lecke mindnyájunknak: a sztárolt játékosok megették csapataikat, s azok
szétesve rendre ki is estek a folytatásból. Hálás vagyok tehát azoknak, akik 20 éve beválogattak a csapatba, akik az elmúlt időkben is sokszor többet gondolva rám, mint
önmagukra bíztattak, imádkoztak, szerettek. Bárhova állít is a szolgálat ezután, tőlük
tanultam a legtöbbet, a legfontosabbat. Köszönöm!
Dr. Korányi András

05. va

03.pé 19.00 - Pénteki imakör
05. va Szentháromság 10. vasárnap
10:00 - istentisztelet + úrvacsora
Nagy Jenő (96) legidősebb testvérünk
búcsúztatása az istentisztelet után
10.pé 19.00 - Pénteki imakör
12. va Szentháromság 11. vasárnap
10:00 - istentisztelet
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE
16.csü 18.00 - Női kör
17.pé 19.00 - Pénteki imakör
19. va

Szentháromság 12. vasárnap
10:00 - istentisztelet + úrvacsora
Új kenyér megáldása
24.pé 19.00 - Pénteki imakör
26. va

12. va

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE
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26. va

Szentháromság ü. utáni 12. vas.
9:00 – istentisztelet
Szentháromság ü. utáni 13. vas.
08. 20-27-ig VI. Családos tábor
Balatonszárszó

IDEIGLENES NYÁRI
ISTENTISZTELETI REND!
A LUTHER KÁPOLNÁBAN
augusztus hónapban
9 órakor tartjuk
az istentiszteleteket.

GYÜLEKEZET-PLÁNTÁLÁSI
MEGÁLLAPODÁS
2018-2019
Kondor Péter püspök
(a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei
elnökséggel egyeztetve),

Szentháromság 13. vasárnap
10:00 - istentisztelet
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Kiskőrös, Békéscsaba, Ősagárd, Pesterzsébet,
Egyházmegyei missziói lelkész, ZMC vezetője
Soroksári plántáló lelkész (2017-2018)
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Szentháromság ü. utáni 10. vas.
9:00 – istentisztelet + úrvacsora
Szentháromság ü. utáni 11. vas.
9:00 – istentisztelet
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az Országos Egyházzal kötött
támogatási szerződés keretében
Győri János Sámuel
ny. lelkészt bízta meg
2018. szeptember elsejétől
2019. augusztus 31-ig
a Luther Kápolna gyülekezetének
gondozásával.
A gyülekezetplántálás feladatát
Horváth-Csitári Boglárka
az eddigi gyakorlat szerint
továbbra is részidőben folytatja,
a szülési szabadság lejárta után
pedig teljes jogkörrel végzi.

