Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek! Neh 8,10

Laetare! Jubilate! Cantate!
Örüljetek! Ujjongjatok! Énekeljetek!
Az egyházi év vasárnapjai felszólítanak, cselekvésre késztetnek bennünket. Már a böjti
időben is örömre szólított a negyedik vasárnap igéje: Örüljetek Jeruzsálemmel!(Ézs 66,10) A feltámadás ténye pedig túláradó ujjongásra és éneklésre szabadítja fel Krisztus
népét: Jubilate! Cantate! De jó lenne, ha ez megvalósulhatna… csakhogy rengeteg akadálya van a felszabadult örvendezésnek; és már soroljuk is: betegség, anyagi gondok,
munkahelyi problémák, megromlott emberi kapcsolatok…stb…
Gyökössy Endre egy írásában a „MÉGIS ÖRÖM” fogalmáról szól. Olyan öröm ez, mely
nem függ a körülményektől. Mi a titka ennek az örömnek? TALÁLKOZÁS A FELTÁMADOTTAL! Hogy hevült a szívünk, amíg beszélt hozzánk! – mondják a Jézussal való
találkozás után az emmausi tanítványok – és sietnek megosztani örömüket a többi tanítvánnyal.
Örömünk és találkozásaink egyenes arányban vannak: minél ritkábbak a találkozásaink
Jézussal és az Ő gyülekezetével, annál inkább fogy, apad az örömünk. Minél gyakrabban
vagyunk együtt Jézus körül, annál többször éljük át az őskeresztyén gyülekezet örömét:
Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban,
és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel
részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép.
Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
ApCsel 2,46-47
Győri Gábor Ádám

SZERETETTEL VÁRJUK TESTVÉREINKET
2015. MÁJUS 10-ÉN
TAVASZI GYÜLEKEZETI NAPUNKRA!
Tervezett program:
10.00 - Énektanulás, dicsőítés
10.15 – Májusi születésnaposok köszöntése
10.30 – Mit gondolnak a templompadban ülők? – szószéken az
igehallgatók (5-5percben)
11.15 - Szünet
11.30 – Három az egyről – három lelkész azonos ige alapján
prédikál (10-10 percben)
12.00 - Ebéd - Bográcsos és sok-sok sütemény :-)
13.00 - Választható programok: társasjáték, film, beszélgetés,
zenélés
23.59 - Záróra 
SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÚR ASZTALÁHOZ
JUBILÁNS KONFIRMANDUSAINKAT!
Pünkösd napján, május 24-én az istentisztelet keretében
szeretnénk köszönteni
az 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 éve, tehát a 0-ra vagy 5-re végződő években gyülekezetünkben vagy
más gyülekezetben konfirmált testvéreinket.
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INDULUNK—ÉRKEZÜNK

Kazuális események - 2015. április
„Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!”
KERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLTEK:
BŐNIS ÁDÁM
Bőnis Ferenc és Retter Csilla fia
RAB NOÉMI ESZTER
Rab Ferenc és Barizs Gabriella lánya
SZEMENYEI ZSIGMOND
Szemenyei Frigyes és Kerekes Anita fia
„Tudom, hogy Megváltóm él és utoljára porom felett megáll!”
UTOLSÓ FÖLDI ÚTJÁRA KÍSÉRTÜK:
BAGOSI ERNŐNÉ SZÜL: HUSZÁK ZSUZSANNA (75)
LÁSZLÓ LAJOS (69)
SZAKÁCS MIHÁLY (77)
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Pünkösd - Jn 20,19-23
1. Jézus élő vízhez hasonlítja a Szentlelket, mert ….
A: betölti az igazságra és a szeretetre szomjazó szívünket
B: mert a víz lemossa minden szennyünket
C: mert az6 igazság és az élet a forrásból fakadó víz

2. Ki az, akit Jézus megígért, és pünkösdkor el is küldött az Egyháznak?
…..................................................................................................................
3. Pünkösdkor születésnapot ünnepelünk. Kinek a születésnapját?
A: az Anyaszentegyházét B: a Szentlélekét
C: valamelyik apostolét
4. Hogyan változtak meg a tanítványok, amikor a Szentlélek betöltötte őket?
A: Bátrak lettek és olyan lelkesen, olyan okosan tudták tanítani az embereket, hogy azok
elfogadták tanításukat
B: Legyőzték a halált, ezért5 már minden veszélyt vállaltak
C: Szent együgyűségben éltek és tanítottak
5.Igaz vagy hamis állítások
- Pünkösdkor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük i – h
- Pünkösdkor az Egyház születésnapját ünnepeljük i – h
- Pünkösdkor Jézus feltámadását ünnepeljük i – h
- A Szentlélelk váratlanul szállt le a tanítványokra i – h
- Jézus mondta: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Vegyétek a
Szentlelket i- h
6. Rakd sorrendbe a következő szavakat:
Amint, én, is, úgy, az Atya, engem, titeket., küldelek, küldött
…............................................................................................................................ ..............
7. Mikor ünnepeljük a Szentlélek eljövetelét?
A: vasárnap
B: Virágvasárnap

C: Pünkösdkor

8. Melyek a Szentlélek ajándékai? /7 van!/
…............................................................................................................................ .............
…............................................................................................................................ .............
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GYEREKSZÁJ
Ica nagyitól kapunk egy különlegesebb, szebb kézmosó szappant.
Levente megvizsgálja, majd így szól:
,,Ez olyan gyönyörű! Ha élő volna, megölelném."
(Rab Ferenc Levente)
Apával olvasgatjuk a Búvár Zsebkönyv Bogarak kiadását. Dávid rámutat az egyik bogárra és megkérdezi Gergőt, hogy vajon
mi az.. Gergő tanácstalan. Ekkor apa segít és elárulja az első
betűket; szú… mire Gergő felkiált:
-Suzuki!!
(Győri Gergő Jonatán)
Boróka kéztörésekor kapott egy hercegnős könyvet a kórházban. Pár hónappal később egyszer csak odafordul hozzánk és
megkérdezi:
-Anya, ha megint eltöröm a kezem, akkor kaphatok egy
mesekönyvet? ..és ha Gergő eltöri, akkor ő is kaphat?...
(Győri Boróka Virág)

Anya: -Lili vegyél egy mély levegőt, fogd be az orrod és csukd
be a szád. - gyakoroljuk a szárazföldön, hogy hogyan kell
visszatartani a lélegzetet a víz alatt.
Lili: - És hol vegyek levegőt akkor Anya, a fülemen?

Összegyűjtötte: Győri Judit
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A hónap igéje - 2015. május

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki
megerősít engem.” /Fil 4,13/
Mindenre? A „minden” sokszor soknak tűnik, abban a világban, amiben
most is élünk, hiszen rengeteg elvárás irányul felénk, sokféle megfelelési
kényszer szorításában élünk. Nem beszélve egyéb anyagi és egzisztenciális gondjainkról, nehéz élethelyzetekről.
Pál szájából ez a „minden” mégis egészen hiteles, hiszen ő maga beszél
arról leveleiben, hogy mennyi viszontagságon, hányattatáson kell keresztülmennie az Úr ügyéért munkálkodva. Akkor is, amikor a filippibeli gyülekezetnek írja sorait, börtönben van. Nem túlzás, ha azt mondjuk, egyikünk sem cserélne Pállal.
Valóban nehéz az apostol helyzete, de úgy ítéli meg, hogy nem elhordozhatatlan. Tisztában van azzal, hogy aki miatt ebbe a helyzetbe került, az
tud elég erőt adni az elhordozásban is. Nem a maga erejéből, bölcsességéből és valamiféle meditációs keleti vagy önsegítő ezoterikus technikából
meríti tehát az erőt, hanem maga Krisztus az, aki megerősíti.
Egyszer Pál Krisztusnak adta életét és tudja, hogy ettől kezdve nincs
olyan helyzet, nehézség, bármiféle erő, amely Krisztuson kívülre dobhatná őt, történjen bármi az életben. Arról is szilárdan meg van győződve,
hogy Isten erőn felül senkit sem hagy kísérteni, és a szabadulás útját is
elkészíti. (1 Kor 10,13)
Ez az a hit és reménység, amely már önmagában is erőt adhat Krisztusban
az apostolnak, és hasonlóképpen nekünk is, akik Krisztusban vagyunk.
Valóban mindenre lehet erőnk Őbenne. Mindenkinek arra, az elhordozandó teherre, amit immáron Krisztusban lévő élete hoz. Mert „sem magasság sem mélység sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől., amely megjelent Jézus Krisztusban a mi Urunkban” /Róm 8,39/
Kocsik Mónika
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03. va

04. hé
05. ke
06. sze
07. csü
08. pé
10. va

11. hé
12. ke
13. sze
14. csü
15. pé
16. szo

Húsvét ünnepe után 4. vasárnap Cantate
Pi: 8 óra – istentisztelet + úrv.
Plő: 10 óra – istentisztelet + úrv.
Napsugár gyermekek: Anyák napi
köszöntő
18 óra – TereTori
21 óra – Telefonos imakör
18 óra – PARK EVANGÉLIZÁCIÓ-1.
15 óra – Pi: Bibliaóra
18 óra – PARK EVANGÉLIZÁCIÓ-2.
15 óra – Plő: Bibliaóra
18 óra – PARK EVANGÉLIZÁCIÓ-3.
9 óra – Baba-Mama Klub
18 óra – PARK EVANGÉLIZÁCIÓ-4.
Húsvét ünnepe után 5. vasárnap Rogate
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra – istentisztelet
GYÜLEKEZETI NAP +
SZÜLETÉSNAPOSOK
18 óra – Tere-Tori
21 óra – Telefonos imakör
15.30 – Öreg Ifi
15 óra – Pi: Bibliaóra
18 óra - Énekkar
18 óra – MENNYBEMENETEL
istentisztelet után
PRESBITERI GYŰLÉS
9 óra Baba-Mama Klub
17óra Eszterág-ifi
Egyházkerületi Missziói Nap - Bony
hád

elokovekgyulekezet.hu

17. va
18. hé
19. ke
20. sze
21. csü
22. pé
23. szo
24. va

25. hé

27. sze
28. csü
29. pé
30. szo

Húsvét utáni 6. vasárnap - Exaudi
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra istentisztelet
18 óra – TereTori
21 óra – Telefonos imakör
17 óra – Plő Bibliaiskola
15 óra – Pi: Bibliaóra
18 óra - Énekkar
15 óra – Plő: Bibliaóra
9 óra Baba-Mama Klub
16 ó Konf. Főpróba
16 ó KONFIRMÁCIÓI VIZSGA
PÜNKÖSD ÜNNEPE
Pi: 8 óra – istentisztelet + úrv.
Plő: 10 óra - istentisztelet + úrv.
Jubiláns konfirmandusok köszöntése
Pünkösd 2. napja
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 – KONFIRMÁCIÓ + ÚRV.
21 óra – Telefonos imakör
15 óra – Pi: Bibliaóra
15 óra – Plő: Bibliaóra
9 óra Baba-Mama Klub
15 óra Társasjáték Klub

31. va SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra – istentisztelet
11 óra ÉNEKLŐ KÖVEK – ifjúsági istentiszt.
Kispest: 16 ó REMÉNYSÉG-ISTENTISZTELET

JÚNIUSI ELŐZETES
7. va
14. va
22-26.
28. va

Napsugár gyerekek – gyermek-istentiszt.
Születésnaposok köszöntése (Tanévzáró)
Konfirmált fiatalok tábora - Bonyhád
„Éneklő Kövek”Ifjúsági istentisztelet

LEVÉL - a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség 2015. májusi körlevele
Szerkeszti: Horváth-Csitári Boglárka és Horváth Máté
1183 Bp., Kossuth tér 3. TEL.: 290-6408 E-MAIL: pestlorinc@lutheran.hu;
WEB: http://elokovekgyulekezet.hu Bankszámlaszám: 117-18000-20328597
Lelkészek: Győri Gábor (20/824-2410); Dr. Korányi András (20/824-6410);
Horváth-Csitári Boglárka (20/499-72-12)
Iskolalelkészek: Brebovszkyné Pintér Márta (20/824-2791); Győri Gábor Dávid (20/824-3002)

