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M égiscsak Gy z az Isten�

Krisztus  földön  él  egyházának  nem  csak  a  születése,�

hanem több  mint  két  évezredes élete és léte szakadatlanul
a Szentlélek  munkája.  Pünkösdkor  arról  a hi tünkr l  vallunk,�

hogy a: Szentlélek � I S T E N !  Tehát nem �valami �,  hanem
�VALAKI� !  Nem valamilyen  tárgy,  elvont  idea  fogalom vagy
eszme  �  hanem  tel jes  hatalommal  bíró,  állandóan
munkálkodó  és  mindig  mindenre  újat  teremt ,  új  er t  és� �

lendületet  adó Isten.
ISTEN!  � aki  nem  egyszer en  �van�  és  � létezik �,  hanem�

szakadatlanul:  t ö r t é n i k ,  á r a d ,  s u g á r z i k .  Áthatja,
átöleli  ezt  a belátható  és beláthatatlan mindenséget.  Nincs
semmi  és  senki  ami  illetve  aki  ebb l  a  sugárzásból,�

kiáradásból kimaradna vagy ki lenne zárva.
Elgondolkodtató,  hogy  a  pünkösdi  csoda  valóságát  és
tényét,  ma jd  az  azt  követ  eseményeket  az-� az  orvos
evangélista  jegyzi  fel,  akinek  a  gondolkodására  jellemz�
volt  a  tárgyilagosság,  vagyis  a  valós  tényekhez  való
ragaszkodás  �  ��.aki  mindennek  szorgalmasan  végére
jár t�.�  /V.ö. Lk.1,3; ApCsel.1,1/
Igénk  szerint  az  els  pünkösdi  esemény  végén  a  sokaság�

így kérdezett: � ..Vajon mi  akar ez lenni?�
VAJON MI AKAR PÜNKÖSD LENNI?!

Péter  prédikációja,  az  egész  Szentírás,  a  két  évezredes
egyháztör ténet így adja meg a fel tet t  kérdésre a választ:

PÜNKÖSD MINDIG A BONYOLULT EMBERI ÉLET
MEGOLDÁSA AKAR LENNI!

Létbizonytalanság,  félelem  és  aggodalom.  Viták,
feszül tségek  családi,  egyházi,  poli tikai  és  nemzetközi



szinten.  Gyilkos  fegyverek,  bosszú,  terror�éhhalál
küszöbén  álló  emberek  vonaglása�.növény  tenger  és
állatvilág  pusztulása�.becsapottak,  hajléktalanok,
öngyilkosok  és  drogosok.  Ebben  a  z rzavarban  amiben�

élünk,  hogyan  lehet  rendet  teremteni?  Hogyan  lehet  a
�káoszból �  �kozmosz�?
 Igénk  szerint,  akik  Jeruzsálemben  részesei  vol tak  az  els�
Pünkösdnek,  arra  let tek  figyelmesek,  hogy  er s  szél,  vihar�

zúg  át  egy  ház  felet t,  ket t s  tüzes  nyelveket  lát tak.  Ez is�

nagy  hatással  vol t  rájuk.  De  a  legnagyobb  hatás  az  vol t
számukra,  hogy  a  zsidóul  beszél ,  Galileából  érkez� �

apostolokat  mindenki  a  maga  nyelvén  ér tet te.  Ebben  a
nyelvi,  faji,  vallási  különbségekben  megértet ték  egymást;
azaz egységet teremtet t  a Szentlélek.
MEGÉRTENI  EGYMÁST!  �  minden  vi tás  kérdésben!  A
különböz  struktúrákban:  családban,  munkahelyen�,�

megérteni  és  elfogadni  a  másik  � másságát �.  Nem
ellenségem a másik,  csak  más.  Mi  kell  ehhez? LÉLEK, azaz
PÜNKÖSD. Ezért könyörgünk: Jövel Szentlélek Úristen��

Blázy Lajos

Is tennek  lelke,  szállj  le  mireánk !  Önts  mibelénk  él�
er s  hi te t ,  mely  Is tenében  nyugszik  meg  csupán,  s�

szent  lázba  hozza  az  ég  szívet .  S  mint  harmat  s�

napsugár  ujjászüli  az  elbágyadt  vi rágot:  Is teni  szikra
jöjj  és  szüld  újjá  e  közönyös  világot:  Emeld  felül  a
föld  porán  a  lelket ,  Mely  üdvöt  békét  csak  Istenben
lelhet .

Is tennek  lelke,  szállj  le  mireánk,  hogy  legyen
részünk:  igazság  s  vigasz;  A  jézustól  tanulja  meg  a
szív,  hogy  mi  legyen  a  szép  jó  és  igaz  Hasd  á t  a
szívet ,  hogy  a  te mplom  szépségit  szomjuhozzák,  S
legszentebb  vágyukat ,  hogy  enyhülést  vegyenek,
idehozzák:  S  a  mi t  innen  kivisznek  a  világba:
szeret e t  légyen s béke olajága!



Is tennek  lelke,  szállj  le  mireánk!  Add  mibelénk  a
me nnyei  tüzet ,  A  buzgóságnak  szent  t zé t ,  amely�

áldozat ra  nyi t  szívet  és kezet .  Hogy az  egyház ügyét
vegyük  mi  a  szent  Isten  szent  ügyének,  S  ha  i t t
áldozhatunk,  ezt  tar tsuk  a  szív  legszebb  örömének.
Pünkösdi  lélek,  töltsd  bé  szíveinket,  buzgósággal
keresztelj meg te  minket !

/Sántha Károly: Pünkösdi Fohász/

Bibliaórák morzsái

Az idei esztend ben két nagy téma foglalkoztatott bennünket a bibliaórák�

menetében.  El ször  a  kapcsolatokat  kerestük  a  Bibliai  történetekben.�

Barátság  �  testvérség  �  rokonság  --  házasság;  nemzethez,  világhoz,
természethez  való  kapcsolódás.  Ezek  voltak  a  f  témakörök,  amelyek�

alapján  az összeköt  áldást,  és a szakító  átkot figyeltük  meg.  Egy-  egy�

mintatörténetben nyomon követhet  az ember  mikor hagyatkozik Istenre�

kapcsolataiban , és mikor szakad el Istent l. Ábrahám, Dávid, Jákob Péter�

és  János  történetei  így  váltak  útmutató  tanítássá.  Minden  kapcsolatban
közös az a küzdelem,  amely a szeretettel,  az elfogadással és az egymás-
mellérendeléssel /Isten alá-rendeléssel / együtt harcol az áldások titkaiért.
Közös az a kegyelem, amelyet egyedül Istenben találhat meg az ember. �
az,  aki  megel legzi  küzdelmeinket,  és  megajándékoz  szeretetével,�

bátorságával és elfogadásával.. A kapcsolatok forrása pedig sok esetben a
Szentháromság �modellje�,  ahol együtt van a közösség és az egység, ahol
közös a szeretet célja, forrása és eredete. 

A következ  alkalmak  során pedig a zsoltárok segítségével tanultuk�

meg  az  ember  különböz  élethelyzeteire  adható  istenhív  választ.� �

Szétszórt, megfélemlített, kétked , szenved  ember imádsága szól hozzánk� �

a  zsoltárokon  keresztül,  így  könnyen  beazonosíthatjuk  a  mindennapos
tapasztalatainkat  a  zsoltáros  vallomásaival.  Mindenhol  szükség  van  az
imádságra,  és  a  zsoltárok  segítenek  bennünket  az  imádságok
megfogalmazásában. Az els  zsoltár képét l /a folyóvíz mellé ültetett fa /,� �

az utolsó zsoltár szimbólumáig /Isten hajlékában örvendez  dics ítés /ívelt� �



az  a  �híd�,  amely  elvezetett  bennünket  az  elmélkedés  útjára.  Kötetlen
hangulatban, de komoly odafigyeléssel riztük azt a közösséget, amelyért a�

Mindenhatónak adtunk alkalomról � alkalomra hálát. Ebben a közösségben
helye  volt  az egymásért  mondott  imádságnak,  az  ünnepek  szeretetteljes
megemlékezésének,  az  énekek  hangjainak,  a  születésnap  örömének.
Szívesen  hallgattunk  �beszámolókat�  egyházi  alkalmakról,  érdekes
könyvekr l vagy filmekr l. Egy példa, ahol a zsoltáros ég és föld, napkelet� �

és  napnyugat,  apa  és  fia  képével  világosítja  meg  Isten  hatalmát,  ez  is
el került  a  bibliatanulmányozás  során és házi  feladatként  az  otthonában�

mindenki elolvasta imádságként:
� Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött,

olyan nagy a szeretete az istenfél k iránt.�

Amilyen messze van napkelet napnyugattól,
olyan messzire veti el vétkeinket.
Amilyen irgalmas az apa fiaihoz,

olyan irgalmas az Úr az istenfél khöz.�

Hiszen tudja, hogyan formált,
emlékszik rá, hogy porból lettünk.�

103. Zsoltár 11-14.

M szaki szikrák�

• A parókia vendégszobáját alakítottuk át gyülekezeti konyhává, és 
felújítottuk a vizesblokkot. A javítási és korszer sítési munkák miatt, most�

már különálló konyha használható a gyülekezeti alkalmak számára. 
• Húsvét  ünnepe  el tt  kiégett  a harang elektromos szerkezete, amelyet�

még  id be  vett  észre  ifj  Blázy  Lajos  kántor.  Rövid  id n  belül� �

áramtalanítottuk a kisharang áramkörét, felújítása folyamatban van
• Templomunk tornyának bádogfestése elhasználódott, ezt júniusban 
szeretnénk kijavítani. A különböz  árajánlatok egyesítése zajlik.�

Mindezekhez a munkákhoz is kérjük anyagi hozzájárulásukat.



Konfirmáció

 A  konfirmációt  idén  a  Pünkösd  el tti  vasárnap  tartottuk. A  vizsgán  a�

konfirmandusok  számot  adtak  arról,  hogy  ismerik  egyházunk  alapvet�
tanítását.  Jól  megfogalmazott  válaszok  után  Blázy  Lajos  és  Bártfai
Barnabás  köszöntötte a  gyermekeket,  és bíztatta ket,  hogy továbbra  is�

hitben  készüljenek  az  élet  kérdéseire  választ  adni.  Az  ünnepi
istentiszteleten  vallást  tettek  a  gyermekek  hitükr l,  majd  fogadalom�

hangzott  el  Isten  iránti  szeretetükr l.  Mindezek  után  az  Áldás  és  az�

Úrvacsorai  közösség  ajándékával  váltak  gyülekezetünk  feln tt  tagjaivá.�

Isten áldja életüket!
2004-ben konfirmáltak: Conrad Brigitta Anna

Dulai Réka
Major Levente
Szabó Norbert

Kórházi istentiszteletek

Az  esztend  elején  kezdték  el  a  protestáns  felekezetek  a  kórházi�

istentiszteletek  szervezését.  Minden  szerdán délután 16 órakor a  Baross
utcai  kórházban  istentiszteleteket  tartanak.  Ezt  megel z en  a� �

betegszobákat  járják  végig  és  invitálják  a  betegeket  az  istentiszteletre.
Februárban végeztük mi evangélikusok ezt a szolgálatot. Beszélgettünk a
betegekkel,  bibliai mondatokat adtunk ajándékba, és sokszor fogalmaztuk
meg  gondolatainkat,  érzéseinket  imádságba,  vagy  éppen  az
�ellenvetéseket�  hallgattuk  végig.  Ebben  a  hívogató  munkában  nagy
segítség  volt  Korpai  Józsefné  helyismerete  és  feladatvállalása.
Alkalmanként  a kórházi személyzet is  részt vett az istentiszteleteken és a
betegekkel  együtt  énekeltek  imádkoztak.  10  �20  ember  jött  össze  és
hallgatta Isten igéjét és merített vigasztalást a nehéz küzdelemre. Sokszor
ugyan  zavaró  volt  a  közösségi  hely  átjárhatósága,  de  ez  sem  tudta
megakadályozni a bizalmi  hangulat kegyelmét. Így maradt emlékezetes a
szerdai  kórház-istentisztelet.  Szívesen  hívjuk  fel  figyelmüket  erre  a
lehet ségre.  Ha ismer sük a kórházban dolgozik vagy betegség végett a� �

kórházban fekszik, mondják el ezt a lehet séget és buzdítsák a részvételre. �



I S T E N T I S Z T E L E T  K Á P O S Z T Á S M E G Y E R E N

�Járuljatok  hozzá,  mint  él  k höz,  � � �

amelyet  az emberek  ugyan  megvetettek,  
amely  azonban  Isten  el tt  kiválasztott  és drága�.  Péter  2,4�

Imádságos  figyelmükbe  ajánljuk  a  testvéreknek  a
Pünkösd  hétf t l  elkezd d  Káposztásmegyeri� � � �

Evangélikus  istentiszteleti  alkalmakat.  Köszönettel

tartozunk  a  Katolikus  Szentháromság  Templom
egyházközségi  vezet ségének,  akik  megengedték,�

hogy  kápolnájukban  tartsuk  alkalmainkat.  Mivel  ez egy
most  kezd d  lehet ség,  így  külön  hangsúllyal  hívjuk� � �

kedves  testvéreinket,  hogy  legyünk  minél  többen  az
istentiszteleteken.  Terveink  szerint  a  kezdeti  id ben,�

minden  hónap  els  és  második  vasárnapján  reggel  9�

órakor  tartjuk  Káposztásmegyeren  az  evangélikus

istentiszteletet  

/Cím:  Tóth  Aladár  u.  2- 4,
 Szentháromság  Plébániatemplom./

Minden  hónap  1- 2  vasárnapja  reggel  9- kor

� Adj  már  csendességet �
Balassi  Bálint  (1554- 1594)

Kett s  jubileum  2004- ben  nagy  költ nk  születésének� �

450.  És  halálának  410.  Évfordulója.  A  40  évet  élt  költ�
sokunk  tudatában  úgy  él,  mint  zaklatott  sorsú,  vitézi  és
szerelmes  versek  kiváló  költ je.  Reneszánsz  egyéniség,  a�

magyar  nyelv  lírai  költészet  els  kiemelked� � �

személyisége.  t  tekintjük  a  magyar  nyelv  irodalom  els� � �

klasszikusának.   írta  le  el ször  a  sort  �Oh,  én  édes� �



hazám�  megteremtve  az  �édes  hazám�  szókapcsolatot.
Balassi  költészetének  középpontjában  azonban  istenes
versei  állnak.  Istenes  énekeket  pályájának  szinte
valamennyi  szakaszában  írt.  Ezek 
közül  is a legszebb,  legmegragadóbb  költemények  életének
válságos  éveiben  születtek.  Ezek  legszemélyesebb
vallomásai.  Feltárja  szíve  nagy  keserveit,  megvallja  vétkeit,
b nei  bocsánatáért  esedezik.  A lélek  zaklatottsága,  vihara�

verseiben  az imádságos  sorok  hatására  elül,  elcsendesedik.
Mozgalmas  élete  során  amikor  megnyugvást  keresett,
Istenhez  fohászkodott.

Néhány  címet  verssort  felidézve  megfigyelhetjük  lelki
vívódásait,  Istennel  folytatot t  dialógusait.  Ilyen  a  �Balassi
Bálint  nevére,  melyben  könyörög  b ne  bocsánatáért��

kezdet  vers  is. �Bizonnyal  ismérem  rajtam  nagy  haragod.��

A  b n  és  irgalmasság  kett ssége  vonul  végig  verseiben.� �

Ebben  a versben  is eljut  addig,  hogy  : �Az  én lelkem  is kész
mindenkor  dicsérni,  Irgalmasságodért  nagy  hálákat  adni.�
Az  �  Óh  én  kegyelmes  Istenem�  kezdet  versben  Dávid�

példája  is  el tte  áll:  �  Ellened  való  vétkem  /  Mint  Dávidé�;�

és  nyílván  kapcsolódik  hozzá  a  bocsánat  és  a  kegyelem:
�Higgyünk  mindörökre  egyedül  csak  benne��

Az  �Adj  már  csendességet�  kezdet  versében  a�

megkeseredett  ember  most  már  csak  a bels  békét,  a lélek�

csendjét  igyekszik  elnyerni:  "�dj  már  csendességet,  lelki
békességet  -�mennybéli  Úr.�

Balassi  prédikátor  el deinek  verseiben  a  gyülekezet�

szólal  meg,  Balassiban  a  magányos  lélek  talál  kapcsolatot
Istenhez  

Balassi  Bálint  Zólyom  várában  született.  Nürnbergben
és Erdélyben  tanult.  Édesapja  protestáns  f nemes,  nevel je� �

Bornemissza  Péter  evangélikus  író  és  udvari  prédikátor.
Balassi  kilenc  nyelven  beszél ,  sokoldalúan  m velt  költ� � �

áttért  ugyan  a  katolikus  hitre,  de  költészetében,  vallásos
lírájában  összekapcsolja  a  protestáns  és  a  katolikus



hitvilágot.  Mind  a  két  felekezetben  közös:  �Nem  kicsiny
munkával,  Fiad halálával  váltottál  meg�.

Istenes  énekeit  átveszik  az  unitárius,  evangélikus  és
református  énekeskönyvek,  de  még  Pázmány  Péter  is
felvette  imakönyvébe.  Halála  el tt  néhány  nappal�

Esztergom  ostrománál  megsebesülve  írja  le:  �Te  katonád
voltam,  Uram! �

Kevesen  tudják,  hogy  sírja  Hibbe  községben  található
/Szlovákia/,  a  Balassi  család  si  temetkez helyén� �

Lipótszentmiklós  közelében.
� KB �

Pünkösd 
Neve  a  görög  �pentekoszté�  /ötvenedik/  szóból  ered.  Zarándokünnep,
amelyen  Izrael  minden  fiának  meg  kellett  jelennie  Jahve  színe  el tt.  A�

pünkösd aratásvégi  ünnep  volt,  tehát  örömünnepnek  számított,  amelyen
hálát  adtak  Jahvénak  a  búzatermésért.  A  földm veléshez  kapcsolódó�

ünnepet kés bb, a törvény kihirdetésének az emléknapjaként is emlegették,�

és megemlékeztek a Sinai hegyen történt kinyilatkoztatásról.  Jézus halála
és feltámadása  után,  Jeruzsálemben a tanítványok  közösségére leszállt  a
Szentlélek, így a keresztények ezt ünneplik Pünkösd ünnepén.

�Régen egy galambot ha Noé megtartott,
Hát úgy hadnál engem, kit Fiad megváltott,

Ki tégedet régen keresvén kiáltott,
Szíve szerént áldott.

Segéll azért engem, kegyelmes Istenem,
Örvény fenekére ne hagy alá mennem,

Kiért az míg élek, kész vagyok h  lennem,�

Nagy háládást tennem,
Szent neved dicsérnem.�

Balassi Bálint: 
Segéll meg engemet én édes Istenem! /részlet/



Alkalmak:
Május 30-én, 31-én Pünkösdi istentisztelet de. 10.00 -kor

Pünkösd ünnepén tartjuk a 
Jubiláns konfirmandusok találkozóját 

Május 31-én Pünkösd 2 napján el ször tartunk�

evangélikus istentiszteletet Káposztásmegyeren.
Helyszín: Szentháromság templom kápolnája;

Tóth Aladár u. 2-4. Id pont 9.�
00 -kor

Június 5-én Gyülekezeti kirándulást szervezünk a Balaton
felvidékre. Információ a lelkészi hivatalban.

Június 6-án Tanévzáró istentiszteletet tartunk
Június 19-én délután 17.00-tól Magunkról- magunknak
gyülekezeti �júniálist� tartunk, ahol egy tál gulyásra

szeretettel várunk mindenkit.
Szeretettel hívunk mindenkit istentiszteleti alkalmainkra,

továbbiakban is tartunk az istentisztelet igehirdetési része alatt
a gyermekek számára külön foglalkozást, ahol fiatalokkal együtt

játékosan foglalkoznak a Bibliával!
Szeretettel  várunk  mindenkit  gyülekezeti  alkalmainkra.  Szívesen
látogatunk  betegeket,  úrvacsorával  kérésre  házhoz  megyünk
testvéreinkhez.  Kérjük  mindazokat,  akik  gyermeküket  megszeretnék
keresztelni, vagy házasságkötésre készül dnek a lelkészi hivatalban id ben� �

jelentkezzenek. 
Id pont-egyeztetés a 3-890-912-es telefonszámon lehetséges.�

   ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ
Kiadja: az Újpesti Evangélikus Egyházközség

Bp-1043, Lebstück M. Út 36-38. Tel.: 3-890-912
Szerkeszt : Solymár Péter Tamás�

Kedves Testvéreink! Körlevelünkben szokás szerint kérjük, hogy aki még nem rendezte
ezévi egyházfenntartói-járulék befizetését, a mellékelt csekkel szíveskedjék megtenni!
Mindazok, akik már eleget tettek ennek, a csekket a jöv  évben felhasználhatják.�

Gyülekezetünk számlaszáma:11704007-20183107 /átutalás is lehetséges /
Ezúton is köszönetet mondunk minden adományért, támogatásért


