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A hónap igéje - 2017. november 
 

Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek,  
ők pedig az én népem lesznek. (Ez 37,27)  

A Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség havi körlevele 
1183 Bp., Kossuth tér 3. TEL.: 290-6408 E-MAIL: pestlorinc@lutheran.hu;  

WEB: http://elokovekgyulekezet.hu ; Bankszámlaszám: 117-18000-20328597  
Lelkészek: Győri Gábor (20/824-2410); Dr. Korányi András (20/824-6410);  

Horváth-Csitári Boglárka (20/499-72-12) 

Istennel egy fedél alatt - micsoda kiváltság!...lenne, ha élnénk vele... 
De az ember nem akart Isten családjában élni. Bábel gőgös leszármazottai tu-
lajdonosi igénnyel léptek fel a teremtett világban: előbb „albérlővé”, majd a mo-
dern korban „hajléktalanná” tették az Istent.  
Betlehem népe nem fogadta be a próféták által megjövendölt Messiást. Názáret 
városa kitagadta, elűzte fiát, aki három évig járta Galilea, Samária és Júdea 
útjai, de nem volt hol álomra hajtania a fejét… 
Két ezer éve rója az utat itt közöttünk. Ő, a világ Ura, nem lenne jogcím nélküli 
lakó, ha helyet követelne az szívünkben, ránk törhetné az ajtót, de inkább csak 
szelíden kopogtat. Ajtót nyitunk, vagy ajtót mutatunk neki? Nincs idő reggel a 
vele való elcsendesedésre, nincs lehetőség délben meghívni őt asztalunkhoz. 
Estére kelve sem vele osztjuk meg, érzéseinket, gondolatainkat, örömünket, 
bánatunkat, hanem a hálószobánkba betelepített televízióval, a mindent és min-
denkit behálózó világhálóval.  
De Ő nem fordult el tőlünk, nem mond le rólunk: Közöttük lesz hajlékom, én 
Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek - ígéri azoknak, akik megértik 
végre: „Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük” 
ÖRÖK ÉLET VASÁRNAPJÁN azokra emlékezünk, akik már elhagyták földi ott-
honukat és megérkeztek a nagy „hajléktalanszállóba”, a temetőbe…   
De nem, nem lehet az gonosz – sikolt fel Berzsenyi - ott is elszórt csontjaim 
kezeid takarják. Mi ennél sokkal nagyobb reménységre kapunk bíztatást! 
 
Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sáto-
ra az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és ma-
ga az Isten lesz velük. (Jel 21, 3) 
 

Győri Gábor 

Túrmezei Erzsébet 

 

Egy darabig elvisz a láb is… 

De gyilkos ingoványhoz ér… 

Félelmes szakadékhoz ér… 

Zúgó folyam partjához ér… 

És akkor nincs tovább. 

 

Egy darabig elvisz a szív is… 

Utat lel ingoványon át, 

Lélekvesztőt a folyamon… 

Aztán elér oda, ahol 

A szívnek sincs tovább. 

 

És ha már a szív sem lel utat 

Át gyilkos ingoványokon, 

Folyamon, sellőn, tengeren: 

A hiten, a hiten van a sor, 

És mégis van tovább. 

 

A hit elvisz…elvisz a célig. 

Megfáradottnak szárnyat ad. 

És vészen át és poklon át 

Oda, az Istenig ragad. 

És akkor nincs tovább. 

 

Nincs tovább a küszködés, 

És nincs tovább a fájdalom. 

Csak az élet, csak az öröm,  

a béke van tovább. 
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Elődeink hitvallása és helytállása 
 

Pestszentlőrinci evangélikus gyülekezetünk idén 95 éve alakult missziói gyüle-

kezetté. Az elmúlt közel száz esztendő alatt a személyes hitvallásnak és áldozat-

vállalásnak számos példáját őrizték meg a források és a közösségi emlékezet 

akár a gyülekezetszervezésben, akár a templom építése, illetve háború utáni új-

jáépítése idejéből. Kevesebbet gondolunk azonban arra, hogy a szovjet elnyo-

más és a szocialista diktatúra történelmi megpróbáltatásai alatt is voltak olyan 

hitvalló-helytálló helyzetek, melynek emlékeit feljegyezte a gyülekezeti törté-

netírás. 

A már a rendszerváltozás előtt és alatt templomlátogató hittestvérek emlékez-

hetnek az egyházközség akkori felügyelőjének, az akkor már idős Sztupkay 

Sándornak (1911?-1991) az alakjára. Sanyi bácsi a partiumi Szatmárnémetiben 

született, és fiatalemberként járta meg a második világháborút követően a szov-

jet hadifoglyok útját egészen az Észtország déli határán elterülő, Valga telepü-

lésnél felállított büntetőtáborig (GULAG). Mély személyes hitéből fakadóan az 

ottani fogolyközösség pásztora lett 1947-ig, annak ellenére, hogy korábban 

semmiféle teológiai végzettsége vagy lelkipásztori gyakorlata nem volt. Megin-

dító beszámolóiban többször felidézte a lelki gondozó, s ezzel együtt lelki vi-

gasz nélkül maradt egykori tábor nyomorúságait, ahol a 110. zsoltár 4. verse 

hívta el őt a szolgálatra: „Megesküdött az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te 

örökké Melkhisedek rendje szerint.” Ettől fogva prédikált, temetett, kiszolgál-

tatta az úrvacsora szentségét is – s ezzel valódi lelkipásztorává vált a sorsüldö-

zött, sokfelekezetű gyülekezetnek. Az itt használt, fából kézi munkával faragott 

úrvacsorai kehely az Evangélikus Országos Múzeum, a Krisztus-arcot mintázó 

feszület pedig a Terror Háza Múzeum állandó kiállításának a része. Később 

banktisztviselőként és nyugdíjasként is Krisztus hitvallója maradt, pestszentlő-

rinci gyülekezetünkben is hirdette Isten igéjét bibliaórákon és istentiszteleteken 

is. 

Sztupkay Sándorról 

nincs képünk  

Sokoray-Salfer 

Károly  
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HA AZ ÚR  ÉPÍTI A HÁZAT,  

NEM HIÁBA FÁRADNAK  AZ ÉPÍTŐK…  

KEZEINK MUNKÁJÁT TEDD MARADANDÓVÁ! 

KEZEINK MUNKÁJÁT TEDD MARADANDÓVÁ! 

https://www.google.hu/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.evangelikus.hu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Farticle_large%2Fpublic%2Fesztus.jpg%3Fitok%3DKKHFVe4y&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.evangelikus.hu%2Fcikk%2Fdr-fabiny-tam%25C3%25A1s-esztus&docid=AxRr8o
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HA AZ ÚR NEM ÉPÍTI A HÁZAT,  

HIÁBA FÁRADNAK  AZ ÉPÍTŐK…  

A tavalyi évben a Gyülekezeti és Misszió Osztálynál megpályáztam egy 

kézzel készített Betlehemest. Akkor csak egy ígéretet kaptam, hogy az idei 

évben megkapjuk. A Betlehemes szereplői már készülnek, azonban otthonu-

kat nekünk kell elkészíteni. A 2017-es évben, ez az utolsó építkezés amit 

gyülekezetünknek meg kell valósítani. Erre az építkezésre várok lelkes férfi 

önkénteseket november 25-én szombaton 9 órától a Kastélydombi Luther 

Kápolnához. A tervrajzok kész vannak, az alapanyagokat, a beérkezett ötle-

tek alapján beszerezzük!  

A bábok szövetből, szivacsból készülnek, ezért védeni kell őket. A házikó 

két oldala és háta legyen zárt, a tető ne engedje át a vizet. A garnitúra 8 da-

rab kb. 1m magas figurából áll, Mária, József, Jézus , 1 db. pásztor, 3 db. 

király, 1 db. kisbárány. Az elnyert betlehem a gyülekezet tulajdonában ma-

rad és minden évben kiállítható. 

 

Miután a házikó elkészült, mindenkit várunk egy finom ebédre!  

Jelentkezni nálam lehet!  

Tel: 20/499-72-12, csitari.boglarka@gmail.com 

Előre is köszönöm a segítséget! Isten áldása legyen ezen az építkezésen is! 

 

        Bogi 
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Sokoray Károly alapító lelkészünkről is leginkább a gyülekezet lelki és közös-

ségi életéhez kapcsolódó emlékeket szoktuk felidézni. Kevéssé ismert tény, hogy 

az 1956. október 28-án megalakult pestszentlőrinci Nemzeti Forradalmi Bizott-

ságnak is tagja lett. Miután a kerület vezetése a forradalom első napjait követően 

távozott, a tanácsházán összegyülekezett tekintélyes kerületi emberek – a kom-

munistáktól a rendőri vezetésen át egyházi vezetőkig, mint Sokoray vagy Somo-

gyi László katolikus plébános – felújították az 1949-ben feloszlatott Nemzeti 

Bizottságot. Másnap 18 tag nevét – köztük Sokorayt is – felsorolva jelent meg a 

testület első kiáltványa, melynek legfontosabb üzenetét a záró szavak így hirdet-

ték: „Közös erővel a rend, nyugalom, szabadság, függetlenség és jólét megterem-

téséért!” A politikai vitáktól tartózkodó, a kerület működtetését szem előtt tartó 

bizottság rövid működésének állít emléket a korábbi, Városház utcai tanácsháza 

falán elhelyezett emléktábla is. 

1957 viharos tavaszán járt gyülekezetünkben Ordass Lajos hitvalló püspökünk 

is. Márciusban javában zajlott még a közegyházi megújulás az esperesek újravá-

lasztásával, illetve új esperesek választásával, ugyanebben a hónapban azonban 

elfogadta a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a hírhedt 22. törvényerejű rendeletet 

is, amely az egyházban a forradalom nyomán végbement személycseréket utóla-

gos előzetes állami hozzájáruláshoz kötötte. Mindez előre vetítette az újabb jog-

talan állampárti beavatkozást, amely Ordass püspök újbóli eltávolításához is ve-

zetett, bár őt – a rehabilitációjára vonatkozó október előtti döntések következté-

ben mindez személyében nem is érinthette volna. Március 10-én, böjt első vasár-

napján Mt. 16,21-26 alapján hirdette Isten igéjét: Mit ér az ember lelke? A prédi-

káció záró szavai egy hitben megpróbált pásztor tapasztalatán nyugodtak, mégis 

előre mutattak már a jövőbe is: „Mit árthat az embernek, ha az egész világot el-

veszti is, de megnyeri a maga lelkét?! Sok embernek a lelkében érjen meg a hit-

nek ez a gyümölcse ebben az áldott templomban!” 

 

Dr. Korányi András 
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02.csü 15.00 - Bibliaóra 

03.pé 19.00 - Imakör  

04.szo 10.00 - Konfirmáció  

05. va  Szentháromság utáni 21.  vasárnap 

 10.00  - istentisztelet + úrvacsora 

07.ke 18.00 - Női Kör 

08.sze 17.00 - Tere-tori 

 18.00 - Énekkar 

09.csü 15.00 - Bibliaóra 

10.pé 19.00 - Imakör  

11.szo 10.00 - Konfirmáció  

12. va  ÍTÉLET - vasárnap 

 10.00  - Istentisztelet 

 SZUPPLIKÁCIÓ 

14.ke 18.00 - Férfi kör 

15.sze 17.00 - Tere-tori 

 18.00 - Énekkar 

16.csü 15.00 - Bibliaóra 

17.pé 19.00 - Imakör  

18. szo 10.00 - Konfirmáció  

19. va  REMÉNYSÉG -  vasárnap 

 10.00  - Istentisztelet 
 SZÜLETÉSNAPOSOK  KÖSZÖNTÉSE 
21.ke 18.00 - Női Kör 

22.sze 17.00 - Tere-tori 

 18.00 - Énekkar 

23.csü 15.00 - Bibliaóra 

24.pé 19.00 - Imakör   

25.szo 10.00 - Konfirmáció  

26. va  ÖRÖKÉLET -  vasárnap 

 10.00  - Istentisztelet - Lux Perpetua 
 HALOTTAINKRA EMLÉKEZÜNK 

 17.00 - ZENÉS ÁHÍTAT  - Szluka Lydia 

28.ke 18.00 - Férfi Kör 

29.sze 17.00 - Tere-tori 

 18.00 - Énekkar 

30.csü 15.00 - Bibliaóra 

2017. NOVEMBER 
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29. va Szentháromság utáni 20. vas. 

 10: 30 Istentisztelet 

(Cserkész ház) 

15-19 óráig – VÉDŐHÁLÓ 

(Cserkész ház) 

30. hé 10 óra – IFI 

31. ke REFORMÁCIÓ 500  

Országos megemlékezés az Arénában 10-15 óráig 

05. va Szentháromság utáni 21. vas. 

 8:00 Istentisztelet 

(Református Templom) 

08. sze 14 óra – Bibliaóra 

11. szo Reformáció 500+  

Egész napos program a Deák téri ev.tpl 

12. va Ítélet vasárnapja 

 8:00 Istentisztelet– szupplikáció 

 (Református Templom) 

 15-19 óráig –Társasjáték klub 

15. sze 14 óra – Bibliaóra 

19. va Reménység vasárnapja 

 10:30 Istentisztelet 

 (Cserkész ház)  

Születésnaposok köszöntése 

22. sze 14 óra – Bibliaóra 

23. csü 16 óra – IFI 

25. szo 9-tól Betlehemi házikó készítés 

26. va Örök élet vasárnapja 

 10:30 Istentisztelet 

 (Cserkész ház) 

 15-17 óráig VÉDŐHÁLÓ 

29. sze 14 – Bibliaóra 

01. pé 15 óra – Adventi kézműveskedés  

 a Sztehlo Gábor Általános Iskolában 

02. szo 10-14 óra – Ökumenikus Adventi készülődés  

 a Szenci Molnár Albert Általános Iskolában 

 

 

 

 


