Január hónap igéje: 1Móz 9,13
Isten ezt mondta: Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a
jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök.
Az egész ókori emberiség emlékezete megőrizte azt a drámai pusztulást, amit a bibliai
özönvíz hozott – a Szentírás a globális katasztrófát az emberi bűn és romlás elterjedésével kötötte össze. Noé az Istenhez fűződő engedelmes kapcsolata útján menekülhetett
meg „hite által”, ahogyan ezt az Újszövetség fogalmazza meg. A nagy kataklizma után
Isten szövetségkötési ajánlattal állítja talpra az emberiséget, s nyit jövőt a vele való kapcsolatban azoknak, akik Noé ideje után élnek.
Ennek a szövetségnek a jele a káprázatos szivárvány, amelynek szépsége ma is elvarázsol mindnyájunkat. Az özönvízből menekülők számára azonban nemcsak a varázslatos
látvány jelentette a csodát, hanem sokkal inkább a „tudományos háttere”: a szivárvány a
fenyegető esőfelhőkön áttörő napfényt, a földet elárasztó áradat kezdődő párolgását
jelentette! Bár még távoli volt a felszabadult újrakezdés, de az újjászülető remény már
félreérthetetlenül megerősítő jelet kapott Istentől.
Életünk küzdelmeiben, bukásaiban nekünk is a háttérben dúló indulatokat, kísértéseket,
gyengeségeinket kell elsősorban keresnünk. A vétek, az Isten által teremtett élettel
szembeni lázadás ma sem múlik el következmények nélkül. Amikor kesergünk a világ,
a mi világunk állapotán, lényegében a pusztító káosz és az Istenre figyelő, őt és rendelkezéseit tisztelő erők összecsapását látjuk, melynek egyaránt kárvallottja manapság is
az emberiség, a természet, az egész világ.
De Isten a pusztulás körülményei között sem tehetetlen, s még a minket elborító áradat
elemeiből is képes a reménység jeleit előhozni. Amit mi egymás ellen használunk fel,
az az ő kezében az élet eszközévé válhat! A párolgó indulatok, az elapadó bűnök, a
visszahúzódó harcok elemeiből a békesség íve: az égig érő szivárvány lehet! Az újrakezdés szövetsége azokkal, akik végezni akartak egymással, s időnként talán önmagukkal is. Mindez egyedül Isten megbocsátó hűsége alapján egykor és ma is!
Dr. Korányi András
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A Pestszentlőrinci Evangélikus Anyaegyházközség első jegyzőkönyvét
lapozgatva romantikus formában jelenik meg előttem a gyülekezet hőskora és első lelkészének, Sokoray-Salfer Károlynak az alakja. A protokollum sárgult lapjai visszatükrözik a gyülekezetalapítók szilárd hitét,
mely által felülemelkedtek Trianon fájdalmán és a gazdasági világválság gondterhelt időszakán. Templom és gyülekezet épült a pusztában.
Meseszerűen szép és igaz! Nem csöpögős romantika, hanem Isten
megváltó szeretetének realitása egykor és ma. Igen, ma is íródhat ezt a
történet. Általunk… a gyermekeink, és az utókor számára.
Győri Gábor

01.ke
04.pé

ÚJÉV– JÉZUS
10.00 - istentisztelet + úrvacsora
18.00 - Maradj velünk! - rendhagyó úrvacsora
19.00 - imakör

Vízkereszt ünnepe
10.00 - istentisztelet - igh: Szeverényi János
GYJS - Oratorium Incarnationis
(gyermekek bentmaradnak)
07.hé 15.30 - Tere-tori
10.csü 15.00 - Bibliaóra 11.pé 19.00 - imakör
12.szo 9.30 - Ifjúsági kör

06. va
09. sze
10. csü
13. va

06.va

13.va

Vízkereszt 1. vasárnapja
10.00 - istentisztelet - Születésnaposok köszöntése
Gyerekeknek bábjáték
14.hé 15.30 - Tere-tori
18.00 - NŐI KÖR
17.csü 15.00 - Bibliaóra
18.pé 19.00 - imakör
19.szo 9.30 - Ifjúsági kör
20.va

Vízkereszt 2. vasárnapja
10.00 - RÁDIÓS KÖZVETÍTÉS TEMPLOMUNKBÓL
Kérjük 9.45-ig elfoglalni a helyünket!
Gyermekfoglalkozás
21-26 IMAHÉT - esténként 18 órai kezdettel
21.hé 15.30 - Tere-tori
24.csü 15.00 - Bibliaóra
25.pé 19.00 - imakör
26.szo 9.30 - Ifjúsági kör
27.va

Vízkereszt 3. vasárnapja
10.00 - istentisztelet
Gyermekfoglalkozás
28.hé 15.30 - Tere-tori
31.csü 15.00 - Bibliaóra

15. ke
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10-től
-től 16 óráig

KÜZDŐ EGYHÁZ A MAI VILÁGBAN
Kezdő áhítat: Küzdelemre elhívottak (Győri Gábor)

Üldözésben is bizonyságtevők
előadások megbeszéléssel
(Dr. Korányi András, Győri János Sámuel)

23. sze
26. szo
27. va

30. sze
31. csü
01. pé

Záró úrvacsora: Győztelemre ítéltek (Hulej Enikő)
A vendégek ellátásához édes/sós süteményt elfogadunk.
EGYETEMES IMAHÉT - PESTSZENTLŐRINC
Az alkalmak 18 órakor kezdődnek

21.hé

Szemere tp. református templom

22.ke

Élő Kövek - evangélikus templom

23.sze

Baptista imaház

24.csü Katolikus Fő Plébánia
25.pé
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16. sze
17. csü
20. va

Vízkereszt ünnepe
10:30 – istentisztelet
10:00 – Bibliaóra
18:30 – LÉLEGZÉS imakör
Vízkereszt utáni 1. vasárnap
10:30 – Gyermek istentisztelet
Születésnaposok köszöntése
+ szeretetvendégség
18:30 – Boldogság óra – Kondor Péter
igemagyarázata a Boldog mondásokról
10 óra – Bibliaóra
18:30 – LÉLEGZÉS imakör
Vízkereszt utáni 2. vasárnap
10:30 Istentisztelet
10 óra – Bibliaóra
15-19 óra Társasjáték klub
Vízkereszt utáni 3. vasárnap
10:30 Istentisztelet
10 óra – Bibliaóra
18:30 – LÉLEGZÉS – Imakör
18 óra – Férfiak eledele

Katolikus Szt.László Plébánia

Ökumenikus imahét Pestszentimrén
Az alkalmak 18:30-kor kezdődnek!
21. hétfő – Luther Kápolna
igét hirdet: Blankenstein Miklós
22. kedd – Szent Imre Templom
igét hirdet: Hajdú Bálint Kadosa
23. szerda – Baptista Imaház
igét hirdet: Győri János Sámuel
24. csütörtök – Református Templom
igét hirdet: Horváth-Csitári Boglárka
25. péntek – Luther Kápolna
igét hirdet: Háló Gyula
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