ELÖLJÁRÓK
SZIKLAKERTJE
Fogantatásunk pillanatától mindig készülünk valamire: a megszületésre, a világ megismerésére, a felnőtté válásra, az élethivatásra, a párkapcsolatra, terveink megvalósítására, a célbaSÓHAJOK
érkezésre…
A készülés mindig valamilyen célt feltételez. A közeli cél a
HÍDJA
soron következő
lépcsőfok, de hova vezet a lépcső? Végsősoron mire készülünk egész
Velencében
életünkben?
Jézus példázatai mindig a lényegre irányítják figyelmünket: ÖV és LÁMPÁS a készenlét szimbólumai. Jelentésük csak úgy aktuális ma is, mint egykor.
ÚTRA KÉSZEN! - Az Ó- és Újszövetség népe úton levő gyülekezet volt (ecclesia
viatorum) és az marad egészen az idők végéig. Bár a sátortemplomot felváltotta a kőtemplom, az egyház népe továbbra is állandó mozgásban van az örök cél felé. A megállás, letelepedés az egyház létét veszélyezteti.
HARCRA KÉSZEN! - A felövezett derék a katona harcra kész állapotát jelenti.
Az egyház útja a világban nem diadalmenet, hanem a küzdelmek útja. (ecclesia militans) Küzdelem a külső és belső támadásokkal szemben, mert a rossz sohasem szűnik
meg magától, a jó sohasem valósul meg véletlenül.
ÖRÖMRE KÉSZEN! - A lámpás meggyújtása az ünnepre készülés szimbóluma.
(ecclesia jubilans) Szép szokás, hogy advent vasárnapjain sorra gyújtjuk az adventi
koszorú gyertyáit, de a külső csillogás nem teremt igazi ünnepet, csak elfedi a szív
ürességét. Olvassuk napról napra az adventi kalendárium igéit, hogy az Ünnephez
érkezve világosság gyúljon a szívünkben is.
(Az adventi kalendárium 2018. a http://elokovekgyulekezet.hu/ honlapon olvasható)
Győri Gábor
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)

Templomszentelési emlékünnepünkön, december 16-án különleges istentiszteletre gyülekezünk Pestszentlőrincen. Éppen ezen a napon lesz 86 éve, hogy 1932-ben
Raffay Sándor püspök és Sokoray Károly lelkészünk szolgálatával felszentelték imaházunkat, és ezen a napon találkozhatunk először új püspökünkkel, Kondor Péterrel
teljes gyülekezeti körben. Az emlékezés igéi és szavai mellett pedig most sor kerül különleges emlékkertünk „alapkőletételére” is, ahol a gyülekezetben és az iskolában előttünk járó, kiemelkedő szolgálatot végző elődeink emlékét kívánjuk a jövőre is tekintve
megörökíteni.
Az új évezred elején egyre többször hallhatjuk az „emlékezetkultúra” kifejezést.
A Biblia is – mind az ó-, mind az újszövetségben – azt tanítja, hogy a megemlékezésnek,
a régi bizonyságtételek és értékek rögzítésének és felidézésének különösen nagy jelentősége van az ember, a közösségek életében és lelki egészségében. Emlékköveket és oltárokat állítottak nagy események színhelyén, ünnepeket ültek az évfordulókon, felelevenítették a régiek hitvallását. Hálát éreztek és erőt nyertek ezeken a helyeken, ezeken az ünnepeken. A templomunk és az iskolánk telkének találkozásánál most mi is szeretnénk letenni az emlékezés első köveit, és egy különleges sziklakert kialakítását megkezdeni, ahol
„templom és iskola” közösségében gondolhatunk majd a múlt bizonyságtevőire.
Elöljáróink kertje, reménységünk szerint, nemcsak fontos, de szép emlékhellyé
is tehető a most kezdődő kialakítás során. Sokoray Károly, Sztehlo Gábor, Sztupkay
Sándor és a többi példaadó elődünk neve az emlékezés kultúrájához méltó, és a megújult
Kossuth téri parkhoz is illeszkedő formában kerülhet megörökítésre. A következő hónapokban, években majd felnövekednek a sziklakertbe ültetett zöld növények, de meggyökerezhetnek a felidézett jó példák is – mint a folyóvíz mellé ültetett fa, ahogyan az 1.
zsoltár beszél az igazak életéről.
Dr. Korányi András

02. va

Advent 1. vasárnapja
10:00 - istentisztelet + úrvacsora

03.hé
05.sze
06.csü
07.pé
08.szo
09. va

15.30 - Tere-Tori
17.00 - Bibliaiskola
15.00 - Bibliaóra
18.00 + Imakör (Luther Kápolna)
9.30 Advent 2. vasárnapja
10:00 - istentisztelet + úrvacsora

10.hé
11.ke
13.csü
14.pé
15.szo
16. va

15.30 - Tere-Tori
17.00 15.00 - Bibliaóra
19.00 - ”Lelki óra” pénteki imakör
9.30 Advent 3. vasárnapja
10:00 - i.t + Elöljárók kertje megáldása

17.hé
20.csü
21.pé
22.szo
23 va

15.30 - Tere-Tori
15.00 - Bibliaórások karácsonya
19.00 - ”Lelki óra” pénteki imakör
9.30 Advent 4. vasárnapja
10:00 - istentisztelet + úrvacsora

24.hé
25.ke

16.00 - Szenteste
KARÁCSONY ÜNNEPE
10:00 - istentisztelet + úrvacsora
KARÁCSONY MÁSODNAPJA
10:00 - istentisztelet + úrvacsora
2018. ÉV UTOLSÓ VASÁRNAPJA
10:00 - istentisztelet
ÓÉV ESTE - 16:00 - istentisztelet

26.sze
30.va
31.hé

02. va
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December 16-án az
istentisztelet keretében

KONDOR PÉTER
püspök megáldja az
Élő Kövek Temploma
és a
Sztehlo Gimnázium
közös udvarán
létesített emlékhelyet.

*
(bővebben a címoldalon)

Advent 1. vasárnapja
10:30 – istentisztelet + úrvacsora
12 óra - IFI
05. sze 10:00 – Bibliaóra
06. csü 18:30 – LÉLEGZÉS imakör
09. va Advent 2. vasárnapja
10:30 – Gyermek istentisztelet
Születésnaposok köszöntése
17 óra ORATORIUM INCARNATIONIS
Koncert, szeretetvendégség
12. sze 10 óra – Bibliaóra
13. csü 18:30 – LÉLEGZÉS – Imakör
15. szo 18 óra – Férfiak eledele
16. va Advent 3. vasárnapja
10:30 Istentisztelet + úrvacsora
16 óra – Advent-Karácsonyi zenés áhítat
Orgonál és énekel: Szluka Lydia,
Igét hirdet: Kondor Péter püspök
19. sze 10 óra – Bibliaóra + úrvacsora
20. csü 18:30 – LÉLEGZÉS – Imakör
23. va Advent 4. vasárnapja
10:30 Istentisztelet + úrvacsora
24. Szenteste
16 óra - Istentisztelet
25. Karácsony 1. ünnepe
10:30 – Gyermek istentisztelet
+ úrvacsora
26. Karácsony 2. ünnepe
10:30 – Istentisztelet + úrvacsora
30. va Karácsony utáni vasárnap
10:30 Istentisztelet
31. hé Óévi istentisztelet
10:30 - Istentisztelet
01. ke Újévi istentisztelet
10:30 – Istentisztelet
06. va Vízkereszt
10:30 – Istentisztelet + úrvacsora
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