„

AZ EVANGÉLIKUS DIAKÓNIA

Az állami és egyházi törvények keretfeltételt adnak ahhoz,
A diakónia a kezek
hogy diakóniai szolgálatunkat a világban végezhessük. A Maevangéliuma
gyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Diakóniai
(Sztehlo Gábor
Osztályának célja az egyház gyülekezeteiben, közösségeiben
evangélikus lelkész)
és intézményeiben folyó szeretetszolgálati munka segítése,
fejlesztése, a munkatársak szolgálatának támogatása. Diakóniai küldetésünk az oltárnál
kezdődik, és oda is tér vissza. Nem egyszerűen gazdaság- vagy szociálpolitikai okok miatt végezzük szolgálatunkat a társadalomban, hanem azért, mert az oltárnál
Jézus keresztáldozatára és feltámadása
után mondott küldő szavaira emlékezve tudjuk, hogy küldetésünk van a
világban: az evangélium alapján szolgálnunk kell az arra rászorulók között.

AZ EVANGÉLIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

„

Nemcsak a településeken vagyunk ott, hanem a világMenjetek el tehát, tegyehálón is: egyházi és gyülekezeti honlapokon, közösségi
tek tanítvánnyá minden
oldalakon is hirdetjük Jézus evangéliumát.
népet…
A televízió képernyőjén az istentisztelet-közvetítések(Mt 28, 19–20)
ben, az Evangélikus magazinban, az egyházi híradókban,
a Kossuth Rádió Evangélikus félórájában és a többi országos vagy helyi rádióadó műsorában,
országos hetilapunkban, az Evangélikus Életben és más, a Luther Kiadó által gondozott evangélikus kiadványok (pl. Credo, Lelkipásztor) lapjain, könyvek oldalain is e célért dolgozunk.
Az Evangélikus Missziói Központ (Evangélikus Rádiómisszió, Híd magazin) és a Zákeus Médiacentrum segíteni szeretnének bennünket abban, hogy jól tájékozott evangélikus egyháztagokként éljünk – Krisztusban figyelve egymásra és a világra.
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A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ a

EVANGÉLIKUS KÖZPONTOK

AZ EVANGÉLIKUS NEVELÉS-OKTATÁS

harmadik legnagyobb történelmi egyház hazánkban mintegy kétszáztizenötezer taggal. Az evangélikusság hitbeli alapjai a bibliai kereszténységig
nyúlnak vissza; felekezetünk a lutheri
reformáció nyomán alakult ki, amely
1517-ben vette kezdetét.
Mintegy háromszáz gyülekezetünk
Jézus Krisztushoz kötődő közösségében a tagok minden különbözőségük ellenére
„egy testhez” tartoznak – a legkisebb szórványgyülekezetben éppúgy, mint a tízezres
lélekszámot is meghaladó egyházközségekben. Isten igéjét a magyar mellett
német és szlovák gyökerű gyülekezetek
közösségében hirdetjük, ahol napjainkban is három nyelven folyik az istentiszteleti élet.
A különböző nyelvek és kultúrák megőrzése és ápolása drága örökségünk és
közös felelősségünk.
Gyülekezeteink sokfelé kisebbségi és
szórványhelyzetben élnek, így jól ismerjük ennek a létformának minden
nehézségét, de áldásait is. Jézus Krisztustól kapott küldetésünk értelmében
sóként és kovászként igyekszünk javára lenni a nagyobb közösségeknek,
így társadalmunknak is.
Ehhez kérjük napról napra Isten segítségét. Erős vár a mi Istenünk!

Három püspök szolgálata irányítja a gyülekezetekben folyó munkát, hogy az evangélium
eljusson oda is, ahol egy településen csak egy evangélikus él, de ott is hangozzék, ahol gyülekezeti tagjaink vannak többségben. A három egyházkerület székhelye (Budán, Győrben és
Pesten) lelki központként is szolgál minden evangélikus számára.
Egyházunk adminisztrációs központja – Budapesten, az Üllői út 24-ben – olyan szolgáltató
hely, amely segíti az egyházközségek és az egyházi intézmények munkáját.
A diakónia, az építés- és műemlékügyek, a gazdasági ügyek, a gyermek- és ifjúsági munka,
az ingatlanrendezés, az oktatás és nevelés, az ökumené és a külügy, a misszió, az informatika, a kommunikáció és média, a női misszió és a kórházlelkészi szolgálat munkaágainak irányítása mellett többek között az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME), a börtönlelkészi
szolgálat és az egyetemi gyülekezetek munkájának összefogása is itt zajlik. A zsinati iroda, az
egyházi testületek és bizottságok számára is e központ ad otthont.

Az evangélikus egyház köznevelési intézményeinek célja Most azért megmarad
az, hogy a gyermekeket, tanulókat evangélikus szel- a hit, a remény, a szelemben, a magyar haza hű polgáraivá neveljék. Kiemelt retet, e három; ezek
feladatuk, hogy az evangélikus gyermekeket, tanulókat közül pedig a legnaegyházunk öntudatos, hű és áldozatkész tagjaivá, a más gyobb a szeretet.
felekezetű tanulókat egyházunk megbecsülésére, és a
(1 Kor 13,13)
lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával saját egyházuk segítségével is nevelje. Intézményeink törekednek arra, hogy minden tanulójukat a
hatályos állami köznevelési törvényben megfogalmazott oktatási célkitűzésnek megfelelően neveljék, oktassák, és az egyes közoktatási intézmények sajátos céljainak megfelelően
képezzék ki. 2013 szeptemberében összesen 25 óvodánk, 15 általános iskolánk és 16 középiskolánk várta a gyermekeket, hat kollégiummal és kettő önálló kollégiummal rendelkezünk. A felsőoktatásban három intézményünk van: az Evangélikus Hittudományi Egyetem
(Budapest), a Roma Szakkollégium (Nyíregyháza) és a Luther Otthon (Budapest). Köznevelési intézményeinkben a gyermekek száma meghaladja a 17.000 főt, a pedagógusok száma
több mint 1500 (2013). A felsőoktatásban (2 szakkollégium, 1 egyetem) közel 300 fő tanul.
A gyermek- és ifjúsági osztály nevéhez
híven programokat szervez az óvodás
korosztálytól a gimnazista fiatalokig
mindenkinek a jézusi üzenet átadásának
igényével, korunk lehetőségeit szem előtt
tartva. Hangsúlyt helyezünk az oktatásra
felnőttkorban is, ezért konferencia-központjainkban és üdülőinkben (Révfülöp,
Piliscsaba, Balatonszárszó, Gyenesdiás,
Sopron stb.) lelki-szellemi töltekezést,
testi-lelki felüdülést kínálunk.
Presbiteri, gyülekezeti munkatársi, felnőtt- és népfőiskolai képzésünk kiemelten fontos a gyülekezeti munka vagy az új életcélok megvalósítása, esélyek kihasználása
szempontjából.

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Egyházunk szerves része a világ 70 milliós evangélikusságának, és aktív szerepet tölt be a
nemzetközi egyházi ügyek alakításában. Több egyházi szervezetnek tagjai vagyunk, így a
Lutheránus Világszövetségnek (LVSZ), az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE),
az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) és nem utolsósorban az Egyházak Világtanácsának (WCC) is, és számos partneregyházunk van.

