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Augusztus hónap igéje: Mt 10,7 

Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatok-
nak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben. 

Október hónap igéje: Lk 12,33 

A pénzhez, az anyagiakhoz gyakran kapcsolódnak negatív érzések, megnyilvá-
nulások. Hajlamosak vagyunk minden gyanú felett állókként  mások felett ítél-
kezni. A politikusról eleve feltételezzük, hogy korrupt, a sikeres vállalkozó a köz-
vélekedés szerint csak tisztességtelen úton gazdagohatott meg. Ha őszinték 
akarunk lenni magunkhoz, el kell ismernünk, hogy a saját gyarapodásunk érdek-
ében természetesnek tartjuk a szürkegazdasági praktikák alkalmazását, míg 
másoknak felrójuk, ha élelmesek. A  pénzről ilyen felemás módon vélekedünk, 
piszkosnak tartjuk és mégis áhítozunk utána. Szükséges rossz - mondjuk - és 
felmentjük magunkat. 

Az anyagiak a Bibliában - az Ószövetségben és Újszövetségben egyaránt - ki-
emelt helyet kapnak és nem mindig elmarasztalóan vagy megvetően. Jézus he-
lyes üzletelésre buzdítja követőit. Mintha azt mondaná: csináljatok jó vásárt! 
Használjátok ki a kínálkozó lehetőséget! Ragadjátok meg az Isten lábát, sőt in-
kább az Isten kezét! Akció! Most egyenesen Isten kezéből juthattok rendkívüli 
kincshez. A szükséges rossz helyett tekintsetek úgy a pénzre, mint szüksé-
ges jóra.  

De milyen hátsó szándék van e mögött? Gyanús, hogy a vagyonról való lemon-
dást ajánlják nekünk a bizonytalan jövőbeni nyereség ígéretével. Nem ugyanez-
zel hitegette a középkori egyház a szegények tömegeit, amikor pénzért kínálta a 
bűnbocsánatot és mennyei boldogságot ígért cserébe a szegények garasaiért?  

Luther éppen erre a visszaélésre hívta fel a figyelmet a 95  tételben. A reformá-
tor nekünk is az anyagiakkal való helyes bánást ajánlja  

 „Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy jobbat tesz, aki ad a szegényeknek, 
vagy a rászorulóknak kölcsönöz, mintha búcsút vásárol” (43. tétel) 

Győri Gábor 

SVÉDCSAVAR 
 
Hol van már a békebeli „aratási hálaadó istentiszteletek” ideje? 
Ma már azt is nehéz hova tenni, hogy az áruházláncok celofánjában megvásárolt gyü-
mölcsök és termények „hogyan kerülhetnek el ilyen egészségesen és gazdaságosan az 
Ön oltárára”? Hiszen ma már alig valami érkezik a kertekből egy-egy városi oltárra… 
Távolba került a mindennapi életünktől az aratás, a szüret is inkább hagyományőrző 
kulturális rendezvény. Az erkélyen nevelt paradicsompalánta már nem a megélhetésről 
szól, Európa kenyere pedig egyre inkább élelmiszeripari tervezés kérdése. Ráadásul 
minél messzebbre kerülünk a természethez közeli napi életformától, annál mestersége-
sebb – sőt bulvárosabb – lesz a felfogásunk is. Ha ősszel megérkezik egy teljesen átla-
gos kétnapos frontátvonulás, már csak drámai fordulatokkal teletűzdelt időjárás-
jelentéseket lehet hallani drasztikus lehűlésről, fenyegető özönvízről, közelítő klímaka-
tasztrófáról… 
A hagyományos októberi aratási hálaadáson korábban jóleső érzéssel lehetett számba 
venni az isteni és emberi gondoskodás, közös munka és imádság gyümölcseit. Az ara-
tási seregszemle azonban – sőt talán maga a hálaadás is – nyugállományba vonult, he-
lyét pedig átvette a „teremtésvédelmi istentisztelet”: globális felelősségről, fenntartható 
ökolábnyomról, környezettudatos keresztény életvitelről… Elvontabb lett a megközelí-
tés, nem is értjük egészen tisztán minden részletét. Mivel azonban mindennapjainkat 
úgyis egy egyre mesterségesebb médiavilágban éljük, így mi is igyekszünk valamit 
megérteni ezekből a világ sorsának a szempontjából valóban fontos dolgokból. Ugyan-
akkor a fokozódó média- és politikai hisztériakeltés következtében egyre nehezebb 
megmaradni a józan és biblikus keretek között. Rossz érzésünk támad, amikor a tizen-
hat éves svéd – láthatóan súlyos pszichés zavarokkal küzdő – Greta Thunberg szimbó-
lummá válik a világmédiában, s az egyik svéd evangélikus gyülekezet „Jézus Krisztus 
küldötteként” ünnepli… Zavaró cselekből tehát – stílszerűen „svédcsavarokból” – 
nincs hiány még az egyházban sem! 
Nagy a felelősségünk! Mindenekelőtt a józan biblikus ész és hangvétel megőrzésében. 
A globális hisztériakeltésben való részvétel helyett jó szívvel ünnepeljük továbbra is az 
Isten gondviselésének megtapasztalásából fakadó hálát, reményt és munkakedvet! Az 
álságos politikai hecckampányok helyett pedig a mindennapokban találjuk meg a kör-
nyezetünket védő és erősítő aprómunka lehetőségét – például úgy, hogy gyerekeinket 
és fiataljainkat valóban megismertetjük a természettel. Hiszen aki meg tudja szeretni 
Isten teremtett világát, az fog rá minden bizonnyal a legjobban vigyázni! 
 
 

Dr. Korányi András 
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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 
 
 

03. csü 15.00 – Bibliaóra 
04. pé 15.00 - Konfirmációi foglalkozás 
 19.00 – Pénteki imakör  
06. va Szentháromság 16. vas. 
 10:00 – istentisztelet + úrvacsora 
07. hé 18.00 Tere-Tori 
10. csü 15.00 – Bibliaóra 
11. pé 19.00 – Pénteki imakör 
12. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás  
 10.00 - Országos Evangélizáció - Deák tér 
13. va Szentháromság 17. vas. 

10:00 – istentisztelet  
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
14. hé 18.00 Tere-Tori 
17. csü 15.00 – Bibliaóra 
18. pé 19.00 – Pénteki imakör  
19. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás  
 
20. va    Szentháromság 18. vas. 

10:00 – Istentisztelet - BÁBOZÁS 
21. hé 18.00 Tere-Tori 
24. csü 15.00 – Bibliaóra 
25. pé 19.00 – Pénteki imakör  
26. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 
 
27. va    Szentháromság 19. vas. 
 10:00 – GYÜLEKEZETI NAP 
 Istentisztelet - Vendégünk Dr. Garádi Péter 
 Hitelődök Sziklakertjének megáldása - közös ebéd 
28. hé 18.00 Tere-Tori 
30. sze 18.00 - Reformációi est a Kossuth téri ref. Templomban 
31. csü 18.00 - REFORMÁCIÓI ISTENTISZTELET - úrvacsorával 
 A Szemere telepi református templomban 
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MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK  
A  KASTÉLYDOMBI LUTHER KÁPOLNÁBA  

1188 Pestszentimre, Nemes u. 62. 

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! 

 
02. sze 10 óra – Bibliaóra 
4-6-ig Piliscsaba – Házashétvége 
06. va Szentháromság ü. utáni 16. vas.  
  10:30 – istentisztelet + úrvacsora 
09. sze 10 óra – Bibliaóra 
11. pé 18 óra – Harcosok klubja-női kör 
12. szo Országos evangelizáció 
13. va Szentháromság ü. utáni 17. vas. 
  9:00 – Konfirmáció óra 
  10:30 – istentisztelet 
  SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
16. sze 10 óra – Bibliaóra 
20. va Szentháromság ü. utáni 18. vas. 
  10:30 – Istentisztelet 
23. sze 10 óra – Bibliaóra 
  18 óra – Harcosok klubja-női kör 
 
27. va Szentháromság ü. utáni 19. vas. 
  9:00 Konfirmáció óra 
  10:30 Istentisztelet 
30. sze 10:00 – Bibliaóra 
31. csü Reformáció ünnepe 

 
Novemberi előzetes 

 

  08. Férfiak eledele – Férfi kör 18 óra 
  10. Házas kör - 16 óra 
  15. harcosok klubja – Női kör – 18 óra 
  17. Gyülekezeti nap  
  27. Harcosok klubja – Női kör – 18 óra 


