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Augusztus hónap igéje: Mt 10,7 

Áron vétettetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái!  

Január hónap igéje: 1Kor 7,23 

A legóvatosabban azokkal az igékkel kell bánnunk, amelyeket nagyon szívesen 
hallunk! 
Márpedig aligha lehetne olyan igét keresni az Újszövetségből, amelyet a felvilá-
gosult és öntudatos emberiség nagyobb örömmel és fogékonysággal hallgathat-
na, mint ez a félmondat: ne legyetek emberek rabszolgái! 
Különböző szavakkal, de ugyanezzel a tartalommal hányszor hangzott ez el a 
modern forradalmakban: minden azért történt, hogy lerázzuk magunkról a szol-
gaság igáját! Hány családi összetűzés előtt gyűlnek fel hasonló gondolatok: nem 
vagyok én a mások, a másik cselédje! A kizsigerelő munkahelyi napok végén 
hányan indulnak úgy hazafelé, hogy a szívük mélyéből fogadják meg, hogy töb-
bé nem hagyják magukat kiszolgáltatni mások hasznának és hangulatainak! És 
akkor végre valaki megmondja a Bibliában is… 
Pál valóban erről beszél, csak éppen a hívő keresztény szív nagyobb összefüggé-
sében: ismeri nemcsak az értelmetlen szolgaság elleni felszabadító lázadást, ha-
nem az értelmes szolgálat iránt elkötelezett lelkesedést is. Saját tapasztalatából is 
tudja, hogy a mindennapjainkon keresztül mélyen meghatároz minket, hogy 
időnket és erőnket minek és kinek a szolgálatába állítjuk. Jézus Krisztus szabad-
sága ezért nemcsak a lázadásé, hanem a jobb elköteleződésé is! Nem csupán a 
másoktól, Istentől és embertől – s legvégül tán még önmagamtól is – való elsza-
kadás szabadsága, hanem a választásé: mi méltó hozzád, hozzánk, az emberhez – 
a világmindenség Urának a szolgálata, vagy a világ kénye-kedvének kiszolgálta-
tott élet? 
A Biblia bizonyságtétele folyamatosan arra emlékeztet bennünket, hogy a valós 
szabadság nem külső keretek és globális forradalmi folyamatok ajándékaként 
lesz majd egyszer csak a miénk. A szabadság ezzel szemben Jézusnak, a világ 
hatalmas és szerető Urának áron vett ajándéka bármilyen körülmények között 
bárkinek – felülről érkezik, és belülről fakad. 
Szabad csak a szívéből lehet az ember. 

Dr. Korányi András 

MÁS ALAPOT 
SENKI SEM  

VETHET  
A MEGLÉVŐN 
KÍVÜL, AKI A 

KRISZTUS 
1Kor 3,11 

„Itt Jézus Krisztus Urunk a házigazda, mi pe-
dig mindnyájan meghívottak, az ő vendégei 

vagyunk.” (Ittzés János) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Az úrvacsora nem valamiféle szomorú köte-
lesség, hanem a Krisztussal való találkozás 

örömteli lehetősége.”(Sághy Balázs) 
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01. szo  10.00 HITMÉLYÍTŐ CSENDESNAP - ZUGLÓ 
 

02. va VÍZKERESZT UTOLSÓ VASÁRNAPJA 
10:00 – istentisztelet + úrvacsora 

03. hé 15.30 Tere-Tori 
06. csü 15.00 – Bibliaóra 
07. pé 19.00 – Pénteki imakör  
08. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 

17.00 - FILMKLUB 
  

09. hé HETVENED VASÁRNAP 
 10:00 – istentisztelet  
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
10. hé 15.30 Tere-Tori 
13. csü 15.00 – Bibliaóra 
14. pé 19.00 – Pénteki imakör  
15. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 

16. va    HATVANAD VASÁRNAP 
 10:00 – istentisztelet  
 BÁBOZÁS  
17. hé 15.30 Tere-Tori 
18. ke 17.00 BIBLIAISKOLA 
20. csü 15.00 – Bibliaóra 
21. pé 19.00 – Pénteki imakör  
22. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 
 

23. va    ÖTVENED VASÁRNAP 
 10:00 – istentisztelet + úrvacsora 
 ÚJ TEREMTÉS EGYÜTTES 
24. hé 15.30 Tere-Tori 
27. csü 15.00 – Bibliaóra 
28. pé 19.00 – Pénteki imakör  
29. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 
 15.00 - TÁRSASJÁTÉK KLUB 
 

FEBRUÁRBAN MINDEN SZOMBATON 10-15 ÓRA KÖZÖTT AZ 
ADVENTISTA GYÜLEKEZET TART ÖSSZEJÖVETELT TEMPLO-
MUNKBAN, IMAHÁZUK RENOVÁLÁSA MIATT. EZEK AZ AL-
KALMAK NYITOTTAK AZ EVANGÉLIKUSOK SZÁMÁRA IS. 

2020 
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LŐRINCI BIBLIAISKOLA   

2020 ELSŐ FÉLÉV 
 

MIT AD ISTEN? 
 

Egész életünk során - a születéstől a családalapításig, a párválasztástól a munkánk és hiva-
tásunk megtalálásáig - szólongat minket Isten igéje, hogy segítségünkre lehessen. Az élet 
győzelmeiben és vereségeiben is hatalmas erő, ha tudom, hogy sokan állnak mellettem: 
emberek, de Isten is! Segítségükkel többet érthetek meg önmagamból, az életemből is. 

 
A gyülekezeti bibliaiskola havi alkalmain az élet nagy küszöbeseményeit vesszük majd 

sorra 2020 tavaszán. Első találkozásunk: február 18. (kedd) 17 óra 

TÉMA: A gyermek érkezése - az élet csodája, az élet értéke, az élet öröme és fájdalmai 
Bibliával a kezünkben 

 
Szeretettel várunk régi és új érdeklődőket egyaránt!  

Dr. Korányi András 

GYÜLEKEZETVEZETÉSI PROGRAMOK 

Presbiteri gyűlés: március 5. csütörtök 18 óra 

1. 2019. évi zárszámadás 

2. Beszámoló az Élő Kövek Alapítvány munkájáról 

3. 2020. évi költségvetés - (építési/renoválási tervek) 

4. Határozat (előkészítése) Pestszentimre önállósulásáról 

5. A 2021-ben esedékes lelkészválasztás előkészítése 

6. Sztehlo Intézményi beszámoló, gyülekezeti programok stb 

Közgyűlés: március 8. a lőrinci istentisztelet után 11. órakor 

A presbiteri és közgyűlés tárgysorozata megegyezik  


