Szeptember hónap igéje: Préd 3,11
Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta,
de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott.

Az örökkévalóságot is…
A Prédikátor könyve az Ószövetség egyik leginkább feszültségekkel teljes
könyve. Egy istenfélő és nagy élettapasztalattal rendelkező tanító – a hagyomány szerint maga Salamon király – írta meg az emberek hétköznapjaiban elelakadó istenhit problémáit, miközben Isten szándéka és beszéde is egyre
világosabban áll előtte életidejének a múlásával. Ezt az alapfeszültséget tekintve kézenfekvő lenne inkább „az ember mégsem tudja” szavakat kiemelni
ebből a hosszú igeversből…
Ha azonban így tennénk, éppen hogy kivennénk belőle a lemondással, a
nemtörődömséggel és csalódottsággal szembeni bíztatást. Mert ha az örökkévalóságról van szó – tegyük a szívünkre a kezünket, és úgy beszéljünk erről
őszintén! –, többnyire nem vesszük igazán komolyan a dolgot… Lemondással
gondolunk erre, hiszen a hétköznapi realitás megköveteli, hogy lényegében
kizárólag azzal foglalkozzunk. Az örök életet kihagyjuk a számításból, hiszen
távolinak érezzük, amivel ráérünk „majd” foglalkozni. Olykor csalódottak is
vagyunk, hiszen mi megpróbáltuk hívő emberként Istent is odakalkulálni az
életünkbe, de mások ezt nem értik meg, nem hajlandók tiszteletben tartani.
Gondoljuk meg: ha Isten több tiszteletet és beleszólást kaphatna otthonunkban, a munkahelyünkön, a médiában, mennyire más lehetne a világ menete
és gondolkodása! De ki gondol manapság az örökkévalósággal?!
Pedig az örökkévalóság valóság, amely a kereszténység számára tartást, tartalmat, erőt jelentő végtelen erőforrás! A bölcs ember ereje és szilárdsága,
amellyel dolgait a kősziklára alapozza. Ezért szoktassuk magunkat arra, hogy
az örök élet szempontja egyre többször játsszon komoly szerepet az életünkben! Hiszen a valódi jézusi élet éppen abban áll, hogy – az ő szavai szerint –
egyszerre, egymásba nyitva lehet életünk és örök életünk!
Dr. Korányi András
Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség “Élő Kövek Temploma”
1183 Bp. Kossuth tér 3.
Lelkészek: Győri Gábor (20/824-2410); Dr. Korányi András (20/824-6410);
Pestszentimrei Evangélikus Missziói Gyülekezet “Kastélydombi Luther Kápolnája”
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02. va Szentháromság 14. vasárnap
10:00 - istentisztelet + úrvacsora
06.csü 15.00 - Bibliaóra
07. pé 19.00 - ”Lelki óra” pénteki imakör

02. va

09. va Szentháromság 15. vasárnap
10:00 - tanévnyitó istentisztelet
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE
„Kaptár-Vár” Találkozás a méhésszel!
13.csü 15.00 - Bibliaóra
14.pé 18.00 - Északi csoport találkozója
”Lelki óra” pénteki imakör
15.szo 10.00 - Konfirmáció (1)

09. va Szentháromság ü. utáni 15. vas.
10:30 –Gyermek istentisztelet
SZÜLETÉSNAPOSOK
KÖSZÖNTÉSE
12. sze 10 óra – Bibliaóra
15. szo 15 óra – Társasjáték klub

16. va

Szentháromság 16. vasárnap
10:00 - istentisztelet
„Kaptár-Vár” - BÁBOZÁS!
20.csü 15.00 - Bibliaóra 18.00 Női kör
21. pé ”Lelki óra” pénteki imakör
22. szo 11-20 óráig „EGY ÚTON”
Ökumenikus családi és közösségi nap
a Sportkastélyban
23. va

Szentháromság 17. vasárnap
10:00 - istentisztelet
„Kaptár-Vár” Kézműves foglalkozás!
25.ke 17.00 - Bibliaiskola
27.csü 15.00 - Bibliaóra
28. pé ”Lelki óra” pénteki imakör
29.szo 10.00 - Konfirmáció (2)
30. va

Szentháromság 18. vasárnap
10:00 - istentisztelet
„Kaptár-Vár” Mézműves foglalkozás!
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Szentháromság ü. utáni 14. vas.

10:30 – istentisztelet + úrvacsora
05. sze 10 óra - Bibliaóra

16. va

Szentháromság ü. utáni 16. vas.
10:30 – istentisztelet
19. sze 10 óra – Bibliaóra
22. szo 11-20 óráig „EGY ÚTON „
Ökumenikus családi és közösségi
nap a Sportkastélyban
23. va

Szentháromság ü. utáni 17. vas.
10.30 – istentisztelet
15 óra - Védőháló
26. sze 10 óra – Bibliaóra
28. pé 18 óra – Férfiak eledele
29. szo Kirándulás - Szigetmonostor
30. va Szentháromság ü. utáni 18. vas.
10:30 - istentisztelet
ISTENTISZTELETEK
A LUTHER KÁPOLNÁBAN
10.30 órakor
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