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Augusztus hónap igéje: Mt 10,7 

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri,  
lelkében pedig kárt vall?  

Szeptember hónap igéje: Mt 16,26 

Kevesen engedhették meg maguknak közülünk az elmúlt időkben, hogy befektetési ta-
nácsadójuk legyen. A „prémium kategóriás” ügyfélkörbe jutni legfeljebb úgy sikerülhet 
a magunkfajta átlagembernek, ha egy-egy cég valamilyen akció vagy reklámfogás keret-
ében egy időre „lejjebb viszi a szintet”, és beemel minket is az egy szelettel több kényel-
met élvezők körébe. De a nagyobb kényelem és megbecsülés sosincs ingyen ezen a vilá-
gon, s még kevésbé tarthat időtlen időkig. A hasznon meg kell osztoznunk, s a mások-
nak jutó részből juttatnak nekünk vissza valamit… 
Jézus az evangélium szavai szerint itt befektetési tanácsadóként szólal meg. Ez azért is 
különös, mert idegennek érezzük a gondolatot, hogy Istennek valamiféle haszonelvű 
vállalkozása lenne. Pedig nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy az 
Isten országa egy nagyon különleges vállalkozás, melynek éppúgy van tevékenysége és 
termelése, mint eredménye és osztaléka. Befektetésen alapul és a közösen elvégzett 
munka gyümölcsén osztozik. A lényege persze érdemben különbözik attól, ahogyan az 
egykori szocialista vagy a mai kapitalista cégeket létrehozták: hiszen itt az Alapító, a 
világmindenség tulajdonosa az, aki „ingyen és kegyelemből” rendelkezésre bocsátja a 
munkához – az egész földi élethez – szükséges „összes javakat”. Az evangélium hirdeté-
sét is érthetjük úgy, hogy folyamatosan „akciózik” érte, hogy bekerülhessünk a vállalko-
zásba mind a munkában, mind a haszonban. Az „Isten országa” nevű vállalkozásnak 
viszont az az egyik különlegessége, hogy teljes egészében közhasznú – mert egyezik az 
alapító „Tulajdonos” és a teljes munkavállalói kör végső haszna. 
Talán minket is motiválhat Jézus szava egy olyan vállalkozásban való részvételre, ame-
lyet a világ teremtésekor alapítottak, és egyszerre ismeri a testi és lelki, evilági és örök 
hasznot. És bátran bíztat minket olyan befektetésre, amelyben mégis a lelki haszon az 
elsődleges – mert az áldott és örök! 
 

Dr. Korányi András 

A futball világából ismert a hosszabbítás fogalma. Ha nem dőlt el a mérkőzés a 
rendes játékidőben, akkor kétszer 15 perces hosszabbítást rendel el a játékveze-
tő. Ez a döntés szükségszerű és a csapatok számára a fáradságos küzdelem 
folytatását jelenti, egyfajta büntetésként, mert a rendes játékidőben nem tudtak 
eredmény produkálni. Ha a hosszabbítás is eredménytelen, akkor jönnek a bün-
tető tizenegyesek, akár a végkimerülésig is.  
Evangélikus Egyházunk  törvénye szerint a 65 éves nyugdíjkorhatárt elért lel-
kész még két évig szolgálhat a gyülekezetben, ha ezt a szándékát a presbitéri-
um elé tárja.  A presbitérium a kérvényt egy  határozatban megerősíti és az ille-
tékes püspökhöz jóváhagyásra felterjeszti. Pozitív válasz esetén életbe lép  a 
hosszabbítás. Ez év augusztusában betöltöttem 65. életévemet, 40. közegyházi, 
21. pestszentlőrinci szolgálati évemet. Kértem és megkaptam a hosszabbítást. 
Köszönöm a bizalmat gyülekezetemnek és püspökömnek!  
Azon tűnődöm, hogyan kell értelmeznünk ezt a hosszabbítást? Udvarias visz-
szatapsolás, vagy inkább büntetés? A gyülekezet is és a lelkész is érezheti úgy, 
hogy elég volt már, legyen vége, de az ellenkezője is lehetséges; a végletekig 
ragaszkodunk egymáshoz, mert mindenkinek kényelmesebb a megszokott 
helyzet fenntartása. Esperesi szolgálatom idején láttam példát erre is, arra is…  
Őszintén nem szeretném sem ezt, sem azt!  
Kérem - a gyülekezettel együtt - a Legfőbb Játékvezető jóváhagyását a hosz-
szabbításra. Nem dicséretként, de nem is büntetésként értelmezem ezt a hosz-
szabbítást. KEGYELMI IDŐ ez a lelkésznek és a gyülekezetnek arra, hogy 
minél többet átadjunk az utánunk jövőknek Isten gazdag áldásaiból, Krisztus 
megváltó szeretetéből. 
 

„Míg számadásom nem egész, nem vagyok még az útra kész…” 
 
 

Győri Gábor 

H  O  S  S  Z  A  B  B  Í  T  Á  S …  
  

BÜNTETÉS vagy KEGYELMI IDŐ? 
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MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK  
AZ ÉLŐ KÖVEK TEMPLOMÁBA  
1183 Pestszentlőrinc, Kossuth tér 3. 

01. va Szentháromság 11. vas. 
 10:00 – istentisztelet + úrvacsora 
06. pé 19.00 – Pénteki imakör 
08. va Szentháromság 12. vas. 

10:00 – Tanévnyitó istentisztelet - Bábozás 
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
09. hé 18.00 Tere-Tori 
12. csü 15.00 – Bibliaóra 
13. pé 19.00 – Pénteki imakör  
14. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 
15. va    Szentháromság ü. utáni 13. vas. 

10:00 – Istentisztelet 
16. hé 18.00 Tere-Tori 
19. csü 15.00 – Bibliaóra 
20. pé 19.00 – Pénteki imakör  
21. szo Bibliakörök találkozója - Taliándörögd (Új Teremtés szolgálatával) 
22. va    Szentháromság ü. utáni 14. vas. 
 10:30 – istentisztelet 
24. ke 18 óra Filmklub 

Krzysztof Kieślowski,  
Tízparancsolat 2. rész 

25. sze 10 óra – Bibliaóra 
27. pé 18 óra – Férfiak eledele 
29. va Szentháromság ü. utáni 15. vas. 
 9:00 – Konfirmációi előkészítő 
 10:30 – istentisztelet 
Szept. 30.- okt. 4. Olvasási verseny 
A kerület iskolásainak a PIK-kel közös szervezésben. A rendezvénynek a Luther  
Kápolna ad otthont 5 délelőttön keresztül. Meghívott írók: Varró Dániel, Gévai Csilla, 
Vig Balázs, Beck Andrea, Vadadi Adrienn.  
Az alkalmak nyitottak a gyülekezet tagjai számára! 

 
Októberi előzetes 

Október 4-6 – Házas hétvége Piliscsabán 
Október 9. Mentál Odú – előzetes jelentkezés szükséges! 
Október 12. Országos evangelizáció          Deák tér 
Október 26. – Pestvérek gyülekezeti nap Kispesten 

01. va Szentháromság 11. vas. 
 10:00 – istentisztelet + úrvacsora 
06. pé 19.00 – Pénteki imakör 
08. va Szentháromság 12. vas. 

10:00 – Tanévnyitó istentisztelet - Bábozás 
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
09. hé 18.00 Tere-Tori 
12. csü 15.00 – Bibliaóra 
13. pé 19.00 – Pénteki imakör  
14. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás (kezdő alkalom) 
15. va    Szentháromság 13. vas. 

10:00 – Istentisztelet 
16. hé 18.00 Tere-Tori 
19. csü 15.00 – Bibliaóra 
20. pé 19.00 – Pénteki imakör  
21. szo Bibliakörök találkozója - Taliándörögd (Új Teremtés szolgálatával) 
22. va    Szentháromság 14. vas. 
 10:00 – Istentisztelet - Vendégünk Arto Antturi finn lelkész 
23. hé 18.00 Tere-Tori 
26. csü 15.00 – Bibliaóra 
27. pé 19.00 – Pénteki imakör  
28. szo Egyháztörténeti kirándulás - Acsa, Csővár 
29. va Szentháromság 15. vas. 
 9:00 – Konfirmációi előkészítő 
 10:30 – istentisztelet 
Szept. 30.- okt. 4. Olvasási verseny 
A kerület iskolásainak a PIK-kel közös szervezésben. A rendezvénynek a Luther  
Kápolna ad otthont 5 délelőttön keresztül. Meghívott írók: Varró Dániel, Gévai Csilla, 
Vig Balázs, Beck Andrea, Vadadi Adrienn.  
Az alkalmak nyitottak a gyülekezet tagjai számára! 

 
Októberi előzetes 

Október 4-6 – Házas hétvége Piliscsabán 
Október 9. Mentál Odú – előzetes jelentkezés szükséges! 
Október 12. Országos evangelizáció          Deák tér 
Október 26. – Pestvérek gyülekezeti nap Kispesten 

01. va Szentháromság 11. vas. 
 10:00 – istentisztelet + úrvacsora 
06. pé 19.00 – Pénteki imakör 
08. va Szentháromság 12. vas. 

10:00 – Tanévnyitó istentisztelet - Bábozás 
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
09. hé 18.00 Tere-Tori 
12. csü 15.00 – Bibliaóra 
13. pé 19.00 – Pénteki imakör  
14. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás (kezdő alkalom) 
15. va    Szentháromság 13. vas. 

10:00 – Istentisztelet 
16. hé 18.00 Tere-Tori 
19. csü 15.00 – Bibliaóra 
20. pé 19.00 – Pénteki imakör  
21. szo 11.00 - Konfirmációi foglalkozás 
 10.00 Bibliakörök találkozója - Taliándörögdön (indulás 7 órakor) 
 Zenés evangélizáció az Új Teremtés Együttes szolgálatával 
22. va    Szentháromság 14. vas. 
 10:00 – Istentisztelet - Vendégünk Arto Antturi finn lelkész 
23. hé 18.00 Tere-Tori 
26. csü 15.00 – Bibliaóra 
27. pé 19.00 – Pénteki imakör  
28. szo 11.00 - Konfirmációi foglalkozás 
 Egyháztörténeti kirándulás - Acsa, Csővár (indulás 8 órakor) 
29. va Szentháromság 15. vas. 
 10:00 – istentisztelet 
 
 

01. va Szentháromság 11. vas. 
 10:00 – istentisztelet + úrvacsora 
06. pé 19.00 – Pénteki imakör 
 
08. va Szentháromság 12. vas. 

10:00 – Tanévnyitó istentisztelet - Bábozás 
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
09. hé 18.00 Tere-Tori 
12. csü 15.00 – Bibliaóra 
13. pé 19.00 – Pénteki imakör  
14. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás (kezdő alkalom) 
 
15. va    Szentháromság 13. vas. 

10:00 – Istentisztelet 
16. hé 18.00 Tere-Tori 
19. csü 15.00 – Bibliaóra 
20. pé 19.00 – Pénteki imakör  
21. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 
 10.00 Bibliakörök találkozója - Taliándörögdön 
 Zenés evangélizáció az Új Teremtés Együttes szolgálatával 
 Bárki csatlakozhat - indulás személyautókkal 7 órakor 
 
22. va    Szentháromság 14. vas. 
 10:00 – Istentisztelet - Vendégünk Arto Antturi finn lelkész 
23. hé 18.00 Tere-Tori 
26. csü 15.00 – Bibliaóra 
27. pé 19.00 – Pénteki imakör  
28. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 
 Egyháztörténeti gyülekezeti kirándulás - Acsa, Csővár  
 Bárki csatlakozhat - indulás személyautókkal 8 órakor 
 
29. va Szentháromság 15. vas. 
 10:00 – istentisztelet 
30. hé 18.00 Tere-Tori 
03. csü 15.00 – Bibliaóra 
04. pé 19.00 – Pénteki imakör  
05. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás  
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MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK  
A  KASTÉLYDOMBI LUTHER KÁPOLNÁBA  

1188 Pestszentimre, Nemes u. 62. 

01. va Szentháromság ü. utáni 11. vas. 
 10:30 – istentisztelet + úrvacsora 
08. va Szentháromság ü. utáni 12. vas. 

10:30 – Tanévnyitó családi istentisztelet 
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
10. ke 18 óra Filmklub 

Krzysztof Kieślowski, Tízparancsolat 1. rész 
11. sze 10 óra – Bibliaóra 
13. pé 18 óra – Harcosok klubja   

Női kör 
15. va    Szentháromság ü. utáni 13. vas. 
 9:00 – Konfirmációi előkészítő 
 10:30 – istentisztelet 
 16:00 – Házasok köre 
18. sze 10 óra – Bibliaóra 
21. szo EGY ÚTON családi és közösség nap a Sportkastélyban 9-14 óráig 
22. va    Szentháromság ü. utáni 14. vas. 
 10:30 – istentisztelet 
24. ke 18 óra Filmklub 

Krzysztof Kieślowski,  
Tízparancsolat 2. rész 

25. sze 10 óra – Bibliaóra 
27. pé 18 óra – Férfiak eledele 
29. va Szentháromság ü. utáni 15. vas. 
 9:00 – Konfirmációi előkészítő 
 10:30 – istentisztelet 
Szept. 30.- okt. 4. Olvasási verseny 
A kerület iskolásainak a PIK-kel közös szervezésben. A rendezvénynek a Luther  
Kápolna ad otthont 5 délelőttön keresztül. Meghívott írók: Varró Dániel, Gévai Csilla, 
Vig Balázs, Beck Andrea, Vadadi Adrienn.  
Az alkalmak nyitottak a gyülekezet tagjai számára! 
 

Októberi előzetes 
Október 4-6 – Házas hétvége Piliscsabán 
Október 9. Mentál Odú – előzetes jelentkezés szükséges! 
Október 12. Országos evangelizáció          Deák tér 
Október 26. – Pestvérek gyülekezeti nap Kispesten 


