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 Június hónap igéje: Zsid 13,2 

A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal 

egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg. 

VENDÉGLÁTÁS helyett VENDÉGSZERETET 

 

Vendéglátásból volt bőven részünk az elmúlt hónapokban! 

Ha visszalapozzuk a naptárt, felidézhetjük a vendéglátással egybekötött  alkalmakat: 

Januárban az Imahét, februárban a Házasság hete, márciusban a Pestvérek böjti soro-

zata, áprilisban a Luther Kápolna szentelése (finn és lengyel vendégekkel is), május-

ban a gyülekezeti nap (dán vendégekkel), kerületi missziói nap a Sportkastélyban, 

Óriáskönyv fesztivál Soroksáron… és természetesen meg kell említenünk a havonkén-

ti születésnapi agapék alkalmait.  

Tapasztalatunk szerint, mi 18. kerületi evangélikusok, szeretünk vendéget fogadni és 

vendégek lenni. Ez jó dolog, megtartásra érdemet hagyomány egy elidegenedő világ-

ban! 

De havi igében megszólaló apostol nem a VENDÉGLÁTÁS SZERETETÉRŐL be-

szél, hanem a VENDÉG SZERETETÉRE buzdít! A vendéglátás szeretetében önma-

gunkat szeretjük. Örülünk annak, ha jól sikerül a szervezés, finom az étel, sok dicsére-

tet kapunk. Ezért tudatosan törekszünk arra, hogy minél többet mutassunk meg önma-

gunkból. 

A vendégszeretet viszont az érkezőről szól. Ő a célszemély, őt akarjuk szolgálni, az ő 

szükségleteit akarjuk betölteni. Amikor Ábrahámhoz váratlanul három idegen érke-

zett, nem is sejtette, hogy isteni küldötteket lát vendégül - ez a „tudtán kívül” tette 

igazán értékessé és áldottá az ő vendégszeretetét. 

Folytassuk jó szívvel a vendéglátás gyülekezeti hagyományát, de ne a protokoll sza-

bályai szerint, hanem megszívlelve Jakab apostol intését: Testvéreim, amikor 

dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek 

személyválogatók. (Jak 2,1) 

      

Győri Gábor 

 

2500 karakter 

 

Mióta a régi világot felváltotta a számítógép, megváltoztak és új jelentést kaptak a régi 

szavak is. Ki érti manapság, hogy mi az a flekk – a maga 1800 leütésével egy oldalon? 

Sőt, mi az a leütés? Hol van már az írógép, melyen izmokat és ízületeket nem kímélve 

kellett leütni a betűket, hogy nyomot hagyjanak a festékszalagon keresztül a papíron… 

És hol a papír és a szalag? Talán inkább monitor, e-dokumentum, weblap! És nincs töb-

bé betű és írásjel sem, hanem a gondosan megtervezett karakter – amely soha többé nem 

adja vissza a kézírás egyéni, jellegzetes, szerethető formáját. Mint egy cinikus vicc: ka-

rakternek hívjuk azokat a jeleket, amelyek végképp megfosztják a ránk jellemző, külön-

leges formától mindazt, amit és ahogyan írunk. 

Összességében tehát 2500 karakter. Ennyiből áll ez a gyülekezeti hírlevél első oldalára 

nyomtatott üzenet, amellyel meg kellene erősítenem a kora nyári szabadságszezon han-

gulatában a személyes hívást a gyülekezetben való személyes részvételre. Miután az 

elmúlt hónapokban megújult a presbitériumunk, a felkészülés után konfirmáltak ifjaink, 

az építkezés után megnyílt számunkra a Luther kápolna, és a park hosszadalmas felújítá-

sa után szépen rendezett úton sétálhatunk be szeretett lőrinci templomunkba: végre elér-

hető, amiért dolgoztunk! Ugye, nem fáradtunk bele? Ugye, nem veszett el, foszlott szét 

egyéni lelkesedésünk, örömünk, kötődésünk? 

Összességében körülbelül 2500 karakter. Arányainkat tekintve ilyen számban élünk 

evangélikusokként százezres kerületünkben. 2500 karakter – vagy inkább lélek, ahogyan 

még a régiek mondták… – a maga arcával, színével, hangjával, az egyéniségével. Hol és 

hogyan kapcsolódnak, kapcsolódunk a gyülekezeti közösségbe? Hol szólal meg, jelenik 

meg az első oldalon az, amit mi adunk hozzá, hozunk magunkkal, osztunk meg mások-

kal önmagunkról? Melyik közösségben kerestük és találtuk meg a helyünket az ige kö-

rül, hittestvéreink körében: a vasárnapi istentiszteleten? a bibliaórákon? az ifjúsági alkal-

makon? az imaórán vagy a gyerekfoglalkozáson? az egyéni keresztelési és házassági 

felkészüléseken? otthoni látogatások és házi úrvacsorák során? zenei alkalmakon vagy 

ajándékcsomagok szétosztásában? Mert valahol nekünk is meg kell jelennünk az „első 

oldalon”, láthatóan, világos üzenettel! Vajon lehetséges volna olyan új lap a gyülekeze-

tünk történetében, ahol ez a 2500 egyéni karakter is egy üzenetként jelenik meg? Legyen 

tehát ez a 2500 leütés most egyenként is egy-egy személyes meghívás a személyes rész-

vételre…   

Dr Korányi András 
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01.pé 19.00 - imakör 

02.szo 14.00 - Lali és Kitti esküvője Bócsán   

03.va Szentháromság 1. vasárnap 

 10.00  - istentisztelet + úrvacsora 

 Igét hirdet: Erdélyi Csaba börtönlelkész 

 15.00 - Luther pop -oratórium vetítése 
05.ke 15.30 Öreg ifi 

11.pé 19.00 - imakör 

 

10.va Szentháromság 2. vasárnap 

 10.00  - TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET   

 Születésnaposok köszöntése 

14.csü 18.00 - Női kör 

15.pé 19.00 - imakör 

16.szo 8.00 - Konfirmandus kirándulás Csővárra 

 15.00 - Luther pop -oratórium vetítése 

 

17.va Szentháromság 3. vasárnap 

 10.00  - istentisztelet  

18.hé 17.00 - Bibliaiskola (záró alkalom)  

22.pé 19.00 - imakör 

 

24.va Szentháromság 4. vasárnap 

 10.00  - istentisztelet  

29.pé 19.00 - imakör 

 

 

 

 

Zene: Dieter Falk  Szöveg: Michael Kunze

A Reformáció 500. jubileumára készült nagyszabású musical 

átütő erővel tolmácsolja a lutheri reformáció üzenetét 

a mai ember számára. A dortmundi ősbemutatón (2015. októ-

ber 31.) egy 3000 tagú kórus, két zenekar, tizenöt profi éne-

kes és káprázatos színpadi technika tartotta 90 percen át 

magas hőfokon a 15000 fős hallgatóság lelkesedését.

Akik már látták, lelkesen ajánlják 

mindenkinek megtekintésre!

Budai/Pesti Családoshét Piliscsaba 

2018. június 25-30.  
Érdeklődni és jelentkezni a  

gabor.gyori@lutheran.hu címen,  

vagy 20/824-2410 számon lehet. 

KONDOR PÉTER  

Déli Kerületi püspök iktatása 

2018. június 30.  

Szarvas 
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Zene: Dieter Falk  Szöveg: Michael Kunze 

 

A Reformáció 500. jubileumára készült nagyszabású musical 

átütő erővel tolmácsolja a lutheri reformáció üzenetét  

a mai ember számára. A dortmundi ősbemutatón (2015. októ-

ber 31.) egy 3000 tagú kórus, két zenekar, tizenöt profi éne-

kes és káprázatos színpadi technika tartotta 90 percen át  

magas hőfokon a 15000 fős hallgatóság lelkesedését. 

 

Akik már látták, lelkesen ajánlják  

mindenkinek megtekintésre! 

27. va Szentháromság ünnepe 

 10:30 - istentisztelet 

30. sze 14 óra Bibliaóra 

 

03. va Szentháromság ü. utáni 1. vas. 

 10:30 – istentisztelet + úrvacsora 

06. sze 14 óra Bibliaóra (záró úrvacsora) 

 

10. va    Szentháromság ü. utáni 2. vas.

 10:30 Gyermek istentisztelet 

 

17. va    Szentháromság ü. utáni 3. vas. 

 10:30 – istentisztelt + úrvacsora 

 

24. va Szentháromság ü. utáni 4. vas. 

 9.00- istentisztelet 

29. pé 18 óra – Férfiak eledele 

 

01. va Szentháromság ü. utáni 5. vas. 

 9.00 Istentisztelet + úrvacsora 

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! 

mailto:csitari.boglarka@gmail.com

