CSAPATÉPÍTÉS - GYÜLEKEZETÉPÍTÉS
Égi város, eljövendő otthon
Földi paradicsomot!
Ezzel a jelszóval dübörgött végig az elmúlt évszázadokban az európai civilizáció az
egész világon. Iparosítás, elektromosság, higiénia, termelékenység, haladás – az élet
naposabb oldalán, a jólét kellemesebb lankáin. Ezekért a nagyszerű dolgokért kétségSÓHAJOK HÍDJA
telenül megéri
küzdeni, kutatni, fejleszteni, dolgozni! Hiszen visszaszorul az éhezés,
Velencében
csökken a kiszolgáltatottság, növekszik az átlagos életkor és a jólét…
Igaz, közben a Nyugat kifosztotta a világ többi részét, reménytelen nyomorba taszított
milliárdnyi embert, mérges haladáseszmékkel többször is lángba borította a földgolyót, felemésztette és megmérgezte a természet kincseit, pusztító információkkal
árasztotta el gyermekeit…
Az emberiség pedig nagy erővel fordult a kereszténység ellen – és nemcsak azok, akik
az egykor keresztény Nyugat előretörésének kárvallottjai lettek. A hit, a keresztény
vallás nem volt eléggé haladáspárti, optimista, nem volt maradéktalanul bizakodó az
ember felemelkedésével kapcsolatban. A maradiság, használhatatlanság, értéktelenség
bélyegét kapta, mert nem hitt abban a földi paradicsomban, amit a haladáspártiak az
ember erejére alapozva ígértek, ígérnek ma is. Mert a végső reménységet nem földi
megváltóktól, hanem Isten kezéből várja és hirdeti évezredek óta.
Talán itt lenne a lehetőség, hogy újra megbékéljünk Istennel, aki nem földi paradicsommal áltatja az embert, hanem áldott munkára és szolgálatra hívja az életben, és
örök életre eljövendő országában. Mennyire más lehetne kicsinyes emberek és nagyképű hatalmak helyett annak szolgálni, aki megváltó emberszeretetre, vigasztalásra,
békességre építi eljövendő terveit! A szolgálatban járók útja végére új eget, új földet,
új várost készít nekünk.
Eljövendő otthont!
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”
1188 Bp. Nemes u. 62.
Lelkészek: Horváth-Csitári Boglárka (20/499-72-12) Győri János Sámuel(20/824-58-55)

Jézus tanítványi köre nem volt homogén közösség. A követők népes táborából kiválasztott tizenkettő mindegyike sajátos karakter volt. Az élő keresztyén gyülekezet is
különböző egyéniségekből áll össze, de Krisztus, a fej közös. Pál szemléletesen fogalmaz: Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai (1Kor 12,27)
Gyülekezetünkben is ezt az elvet szeretnénk megvalósítani, amikor különböző
csoportokban éljük meg keresztyén hitünket: gyermekfoglalkozások, bibliaórák,
felnőttkatekézis, zenei csoportok, tere-tori, társasjátékklub, védőháló stb… A lelkészek, presbiterek és munkatársak e csoportok munkáját hivatottak megszervezni, koordinálni. A gyülekezeti munkaszervezés egyik formája a „munkatársi
csendesnap” - divatos szóval élve - csapatépítő tréning. Az Új Teremtés zenei
csoporttal október 21-23 között egy ilyen lelki edzőtábort tartottunk a piliscsabai „Béthel” missziói otthonban és készülünk az imrei gyülekezetplántáló munkatársi közösség valamint a presbitérium csendesnapjaira - november 16-18
között Balatonszárszón.
A csapatépítés túlmutat önmagán a csapatépítésen. Nem csupán azért van,
hogy létrejöjjön egy csapat, hanem azért, hogy felkészüljön a feladat elvégzésére. A feladatot az evangéliumok és az apostoli levelek sokféleképpen tárják
elénk, de legvilágosabban a MISSZIÓI PARANCSBAN a FEJTŐL kapják a TAGOK.
Készüljünk az apostol útmutatása alapján a gyülekezetépítés nagy feladatára!
GYG
„Az igazsághoz ragaszkodva
növekedjünk fel szeretetben
mindenestül őhozzá, aki a fej,
a Krisztus” (Ef 4,15)

28. va

Szentháromság ü. utáni 22. vas.
10:30 – istentisztelet
17 óra Ökumenikus Reformációi
istentisztelet – Református templom
29. hé Családi nap 10-14 óráig
31. sze 10:30 Reformációi istentisztelet
04. va Szentháromság ü. utáni 23. vas.
10:30 – Istentisztelet + úrvacsora
07. sze 10 óra – Bibliaóra
08. csü 18:30 – LÉLEGZÉS – Imakör
09. pé 10 óra – Baba-Mama Klub
18 óra – Férfiak eledele
11. va Ítélet vasárnapja
10:30 Gyermek istentisztelet

04. va

Szentháromság 23. vasárnap
10:00 - istentisztelet + úrvacsora Gábor pásztorral
„KÉZITUSA-1” Találkozás a katonával
BÁBOZÁS!
05.hé 16.00 - Tere-Tori
06.ke 15.00 17.00 Bibliaiskola
07.sze 18.00 08.csü 15.00 - Bibliaóra
09.pé 19.00 - ”Lelki óra” pénteki imakör
10.szo 9.30 11. va

ÍTÉLET - vasárnap
10:00 - Áldás-istentisztelet Korányi Andrással
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE
„KÉZITUSA-2”
12.hé 16.00 - Tere-Tori
14.sze 18.00 15.csü 15.00 - Bibliaóra
16.pé 19.00 - ”Lelki óra” pénteki imakör
17.szo 9.30 -

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE

14. sze 10 óra – Bibliaóra
15. csü 18:30 – LÉLEGZÉS – Imakör
16. pé 10:00 – Baba-Mama Klub
16-18-ig MISSZIÓI ÉS GYÜLEKEZETI
HÉTVÉGE BALATONSZÁRSZÓN
18. va Reménység vasárnapja
10:30 Istentisztelet
21. sze 10 óra – Bibliaóra
22. csü 18:30 – LÉLEGZÉS – Imakör
24. szo 15-19 óráig Társasjáték Klub
25. va Örök élet vasárnapja
10:30 Istentisztelet
28. sze 10 óra – Bibliaóra
29. csü 18:30 – LÉLEGZÉS - Imakör
30. pé 10 óra – Baba-Mama Klub
01. szo Védőháló extra 8-17 óráig
02. va Advent 1. vasárnapja
10:30 Istentisztelet + úrvacsora

18.va

REMÉNYSÉG - vasárnap
10:00 - istentisztelet az EHE teológusával
Szupplikáció: perselyezés a teológus otthon javára
„KÉZITUSA-3”
19.hé 16.00 - Tere-Tori
21.sze 18.00 Győri Virággal a Family magazin szerkesztőjével

22.csü
23.pé
24.szo
25. va

15.00 - Bibliaóra
19.00 - ”Lelki óra” pénteki imakör
9.30 ÖRÖKÉLET - vasárnap
10:00 - istentisztelet az „Új Teremtés Együttessel”
Előre ment szeretteinkre emlékezünk
„KÉZITUSA-4”
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(A tervezett programok sorrendje és témája változhat)
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