
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)  

 

SÓHAJOK HÍDJA 
Velencében 

(S)ÓHAJOK HÍDJA 
Lassú és mély belélegzés után hosz-
szan tartó, jól hallható kilégzés; sajá-
tos emberi megnyilvánulás. Sóhajtá-
sainkat fájdalmas, vagy megköny-
nyebbült arckifejezés kíséri. Vágya-
kozó tekintetünk pedig az óhajunk 
kifejezője.  

A velencei „Sóhajok hídja” a dózse palotáját köti össze a börtönnel. Az elítél-
tek ezen a hídon reménykedő sóhajtással mentek a bíró elé, majd az ítélettől 
függően megkönnyebbülten, vagy reménytelenül sóhajtozva tértek vissza.  
A sóhajok hídján - akarja, nem akarja - mindenkinek át kell mennie többször is 
az élete folyamán. Vannak olyan élethelyzetek, amikor erősen óhajtjuk, és 
sóhajtozva kérjük Istentől, hogy történjen valami. Lehet, hogy sokáig rejteget-
jük, elfojtjuk testi-lelki bajunkat, nyomorúságunkat, de eljön a pillanat, amikor 
elemi erővel tör szívünkből a fohász: Uram, előtted van minden kívánságom, 
nincs rejtve előtted sóhajtásom.  
A Golgotán elhangzott az Úr nagy sóhajtása: „Jézus így szólt: Elvégeztetett, 
és fejét lehajtva kilehelte Lelkét” - A Feltámadott Krisztus egy diadalmas só-
hajtással már a Szentlelket leheli tanítványaira, hogy vigyék az evangélium 
örömét a sóhajtozó világba. Pál apostol is erről szól: Tudjuk, hogy az egész 
teremtett világ sóhajtozik...és mi magunk is sóhajtozunk…megváltásra várva.
(Rm 8,23-24) 
Az Úr válasza sóhajtozásunkra a megváltás ígérete, ami bizonyosan megva-
lósul, az ősi prófécia azok életében teljesül, akik gyermeki bizalommal kérnek. 
Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott...boldog örömben lesz részük, a 
gyötrelmes sóhajtás pedig elmúlik. (Ézs 35,10) 

Győri Gábor 

 

RIGÓMEZŐ  

Nemrégen a híres hadi ütközet, az 1389-es rigómezei csata vidékén jártam. Mai nevén 

– hiszen most Pristinaként Koszovó fővárosa – talán már nem is emlékeztet minket a 

tragédiára, amikor az oszmán-török birodalom útja szabaddá vált a középkori Magyar-

ország, egyben az európai kereszténység ellen… Már azokban az időkben is évtizedek 

óta álltak egy közeli szerb ortodox kolostor falai, melynek templomában ma is lenyű-

göző, színes, falra festett hitvallások láthatók: a bibliát és egyháztörténetet ábrázoló 

falfreskók… 

A Balkánra érkező magyart most mosolygós vendégszeretet fogadja abban a kis or-

szágban, amelynek önálló létezését a fél világ elismeri, a másik fele pedig kétségbe 

vonja. A szíveslátás félreérthetetlen jelei ott vannak a határőr üdvözlő szavaiban épp-

úgy, mint az albán határ közelében magát védelmező, púposodó romok közt élő szerb 

szerzetesek rögtönzött vendégmarasztaló kávéjában és gyümölcseiben… Az albán ha-

tárőr talán annak örül, hogy ma már csak emlék a pusztító délszláv háború, a gyilkos 

szerbiai tankok vonulása. A megmaradt szerb barátok pedig annak, hogy ők túlélői 

lehetnek az otthonukat is tűzzel felperzselő, albán hátterű merényleteknek. Mert bár-

merre indulunk útnak az elismerésre vágyó kis ország fővárosából, igen hamar rábuk-

kanunk a legmélyebb történelmi indulatok és sebek nyomaira. 

A Pristina (Rigómező) határában épült, szerencsésen épen maradt kolostor freskói pe-

dig színesen, beszédesen néznek le a templomlátogatóra hétszáz év távlatából – aho-

gyan azt tették a nagy csata véres küzdelme idején, az ötszáz évig tartó török iga meg-

próbáltatásai alatt, az első világháborút kirobbantó tűzfészek közelében, majd a nacio-

nalista összecsapások és a muzulmán bosszú éveiben. Akárhány idegen ellensége vagy 

hazai árulója is volt mindannak, amiről a freskók hitvallást tettek, csodával határos 

módon senkinek sem sikerült elpusztítania őket. Isten nem engedte, hogy bizonyságté-

telük elnémuljon. 

Napjainkban újra meg-megújuló indulatok feszülnek Kelet és Nyugat, nemzet és nem-

zet, egyház és egyház között. Nemcsak a Balkánon, hanem az egész kontinensen, szé-

les e világon. A Jézusról szóló bizonyságtételt megpróbálják világnézetek és vallások 

nevében felszámolni, ideológiák szolgálatába állítani, olykor még belülről is hallhatat-

lanná tenni. Vajon kiálljuk-e most mi is, Krisztus képére formált és elhívott keresz-

tények ugyanezt a nyomást, amit ezek a hitvalló freskók el nem hallgatva, évszáza-

dokon át kiálltak? 

Dr. Korányi András 
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03.sze 18.00 - 

04.csü 15.00 - Bibliaóra 

05.pé 19.00 - ”Lelki óra” pénteki imakör 

06.szo 9.30 -  

07. va Szentháromság 19. vasárnap 

 10:00 - istentisztelet + úrvacsora 

 „Gyümölcskosár-1” Találkozás a Gazdával! 

10.sze 18.00 -  

11.csü 15.00 - Bibliaóra 

12.pé 19.00 - ”Lelki óra” pénteki imakör 

13szo 9.30 -  
 

14. va Szentháromság 20. vasárnap 

 10:00 - istentisztelet 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 „Gyümölcskosár-2”  BÁBOZÁS! 

15.hé 16.00 - Tere-Tori 

16.ke 17.00 Bibliaiskola 

17.sze 18.00 -  

18.csü 15.00 - Bibliaóra 

19.pé 19.00 - ”Lelki óra” pénteki imakör 

20.szo 9.30 -  
 

21.va    Szentháromság 21. vasárnap  
 10:00 - istentisztelet  

 „Gyümölcskosár-3” - Kézműveskedés 

22.hé 16.00 - Tere-Tori 

24-25-26.18.00 PARK-EVANGÉLIZÁCIÓ 

28.szo 9.30 -  

28. va    Szentháromság 22. vasárnap  
 10:00 - istentisztelet  

 „Gyümölcskosár-4” Szüret! 

 Minden, ami gyümölcs... 
  

 

R E F O R M Á C I Ó  H Ó N A P J A

 

a Kossuth téri protestánsok
hitmélyítő alkalmai 
Október 24-25-26  

esténként 18 órai kezdettel

Igét hirdet:  
Győri János Sámuel 

evangélikus lelkipásztor

Október 6-án 10 órai kezdettel

ORSZÁGOS EVANGÉLIZÁCIÓ
a Deák téri templomban
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03.sze 10.00 - Bibliaóra 

07. va Szentháromság ü. utáni 19. vas. 

 10:30 - istentisztelet + úrvacsora 

10.sze  10.00 - Bibliaóra 

12.pé 10.00 - Baba-Mama Klub 

14 va    Szentháromság ü. utáni 20. vas.  
 10:30 –Gyermek istentisztelet 

 SZÜLETÉSNAPOSOK  

 KÖSZÖNTÉSE 

17. sze 10.00 – Bibliaóra 

19.pé 10.00 - Baba-Mama Klub 

21. va    Szentháromság ü. utáni 21. vas. 

 10.30 – istentisztelet 

24. sze 10 .00 – Bibliaóra 

27.szo 15.00 - Társasjáték Klub 

28.va Szentháromság ü. utáni 22. vas. 

 10.30 – istentisztelet 

R E F O R M Á C I Ó  H Ó N A P J A 

a Kossuth téri protestánsok 
hitmélyítő alkalmai 

26  
esténként 18 órai kezdettel 

Győri János Sámuel 
evangélikus lelkipásztor 

Október 6-án 10 órai kezdettel 

ORSZÁGOS EVANGÉLIZÁCIÓ 
a Deák téri templomban 

REFORMÁCIÓI SOROZAT  

a Kastélydombi Luther Kápolnában 
 

Október 29. - 18.00  

SOLA SCRIPTURA 
 

Október 30. - 18.00  

SOLA GRATIA 
  

Október 31. - 1 8.00   

SOLUS CHRISTUS 
 

Igét hirdetnek a protestáns lelké-

szek 

REFORMÁCIÓI ESTÉK 
Lőrincen 

1.est– okt. 29-én 18.00 
Kossuth téri ref. templom 

 
2.est– okt. 30-án 18.00 

Kossuth téri ev. templom 
 

3.est– okt. 31-én 18.00 
Szemere tp ref. templom 
(záró alkalom úrvacsorával) 


