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Reményik Sándor:
Menni kellene házról házra

Nem így kellene h vös, árnyas szobából, �

kényelmes íróasztal mell l �
szólani hozzátok, jól tudom. 
Menni kellene házról házra, 
városról városra, mint egy izzadt, 
fáradt, fanatikus csavargó. 
Csak két ég  szememet, �

szakadozott ruhámat, 
porlepett bocskoromat hívni bizonyságul 
a szeretet nagy igazsága mellé. 
És rekedt hangon, félig sírva, 
kiabálni minden ablak alatt: 
Szakadt lelket foltozni, foltozni! 
tört szíveket drótozni, drótozni!

A  zsoltáros  vallomást  sokszor  tapasztalhatjuk  meg  életünkben.
Megtört  szív  és  sebzett  lélek  emberi  életünk  osztályrésze,  és  sokszor
elhatalmasodik  bennünk  ez  a  szomorúság.  Sokan  fojtják  bánatukat
hallgatásba,  sokan  menekülnek  munkába  vagy  éppen  szellemi,  fizikai
kábulatba, de a seb tovább terjed, a nyílt törés gyógyulatlan. Fájdalmainkért
sokakat hibáztatunk. Rossz neveltetést, történelmi tragédiát, gyenge iskolát,
hazug  barátokat,  embertelen  társadalmat.  A  küls  okokra  visszavezetett�

elemzésben  megnyugodva,  belesüllyedünk  a  közömbösség  mocsarába,  a
szenvedés apátiájába. Nem várunk már segítséget, csak a pénz, a siker vagy
az er  bódulatától. A zsoltáros lírai szava szeretne felébreszteni bennünket,�

amikor  Isten  közelségér l  és  segítségér l  beszél.  Van  segítség,  van� �

gyógyulás, ahol életet talál az ember, ahol reménység ébred a kudarcokból.
Isten közelsége és szabadítása jelentheti ezt a segítséget. A Biblia történetek
arról  szólnak,  hogy  az  ember  hogyan  találja  meg  az  Isten  közelségét.
Sokszor éveket, évtizedeket bolyong az ember a hiábavalóság világába, de
amint  meglátja  az  Isten  cselekv  jelenlétét,  egész  élete  megváltozik.�

Hazugságait  szinteségre  váltja,  gy löletét  szeretetre  cseréli,  bosszúját� �

Közel van az Úr a megtört
szívüekhez, a sebzett lelküeket
megsegíti. 39. Zsoltár 34



megbocsátással helyettesíti.  Az  isteni  találkozás  élményével  bocsátja  útra
Jézus is tanítványait. Menjenek és hirdessék az Isten Országának közelségét,
mert  Isten  szeretete  életet  és  gyógyulást  teremt  az  ember  szívében  és
lelkében.  Így  indulnak  útnak  a  tanítványok,  és  Isten  Szentlelke  által
toldozgatnak,  foltozgatnak  /ahogy  Reményik  fogalmazza  meg  versében/.
Emberi  izolációból  gyülekezetet  hívnak  életre,  zsarnokságból  szolgálatra
vezetnek, tanítanak a türelem és az állhatatosság útjára, és hirdetik a szeretet
szabadságát. Krisztus tanítványainak ma is ez a küldetésük: � Szakadt lelket
foltozni,  foltozni!  Tört szíveket  drótozni,  drótozni!�  Drótozni  és  foltozni
kell,  amikor talán mindennél nagyobb a félelem az emberekben, mert nem
egy  küls  megnevezhet  ellenségt l  félnek,  hanem  a  szomszédtól,  az� � �

utcától, és a templomtól. Ebben az elkényelmesedett, ellustult világban éljük
meg mi is Isten gyógyító közelségét. 

Liturgikus öltözet:

2005. pünkösd  ünnepét l  kezd d en  a  három  evangélikus  püspök� � �

istentiszteleti szolgálata során a gyülekezetekben bemutatja a Luther-kabátra
helyezett, az egyházi év liturgikus színeinek megfelel  úgynevezett lelkészi�

stólát,  amelyet  a  protestáns  egyházakban  egyre  gyakrabban  alkalmaznak.
Egy féléves  bemutató id szak  után a gyülekezet  presbitériuma  eldöntheti�

lelkészével  egyetértésben,  hogy  bevezeti-e  istentiszteleti  gyakorlatába  a
lelkészi stóla használatát.

Ünnep Káposztásmegyeren

Egy éves évfordulót jubilált a káposztásmegyeri parányi evangélikus
gyülekezet 2005 máj.1-én a Szentháromság Plébániatemplom Kápolnájában.
Ennek tiszteletére Gáncs Péter püspök látogatott el hozzánk és igét hirdetett.
Felemel  látvány volt, hogy a kápolna hívekkel és ismer sökkel telt meg a� �

közös istentiszteletre. Örömmel fogadtuk Tomka Ferenc katolikus plébános
köszöntését,  mint  ahogy  Gáncs  Péter  püspök  is  köszöntötte  a  katolikus
híveket.  A  testvériség  ökumenikus  szellemiségében  gyülekezünk  össze
hétr l �  hétre,  és tartjuk  istentiszteleti  alkalmainkat.  Mi evangélikusok a�

kápolnában,  katolikus  testvéreink  pedig  a templomrészben.  Kett s ünnep�



volt  ezen a vasárnapon,  mivel  anyák  napja  is  ekkora esett.  Engem,  mint
leend  édesanyát  nagyon  megérintett  a  püspök  prédikációja,  amelyben  a�

bizalom  útjáról  beszélt.  Felhívta  figyelmünket,  hogy  legyünk  a  bizalom
missziós követei a családban, gyülekezetben, a városban és a nemzetben. Az
istentisztelet  úrvacsorával végz dött, mely szolgálatot lelkészünk  Solymár�

Péter  és  a  püspök  úr  együttesen  végezték.  Az  istentisztelet  után  a
gyülekezeti  tagok  kötetlen  beszélgetésen  ismerkedtek  meg  egymással,
illetve a gyülekezeti élet jöv jér l társalogtak. Káposztásmegyeren is sokan� �

igényelik  a rendszeres igehirdet i alkalmakat, és várakozással tekintenek a�

különböz  közösségi programok iránt is.  Így körvonalazódott a következ� �

munkaév  tervezete.  Szeptembert l  havonta  három  alkalommal  tartunk�

istentiszteletet, és kéthavonta egyszer az istentisztelet után beszélgetésekkel
mélyítjük  el  a  testvéri  köteléket.  Jó  volt  együtt  lenni  azokkal,  akik  már
arcról  ismerik  egymást,  akik  együtt  imádkoznak  és  énekelnek.   Bízom
benne,  hogy  évr l-évre  növekedni  fog  az  Isten  országának  Tábora�

Káposztásmegyeren is, így mindig lesz mit ünnepelnünk.

R.Ó.

Nagyvárosok evangélizációja.

Egykor  fenséges  székesegyházak,  templomok  emelkedtek  a  városok
központjában. Köréjük csoportosultak a városközösség hivatalai,  a hatalom
szervez dései.  Napjainkban  a  világon  mindenütt  a  legg gösebb,� �

legbecsvágyóbb  építmények  a  városok  stratégiai  pontján  épülnek.
Homlokzatukon  az  új  istenek  nevei:  a  nagy  nemzetközi  cégeké,  a  világ
hatalmasságaié.  A  nagyvárosok  többségén  ezek  az  álistenek  uralkodnak.
Küszöbükön  kevesen  tudnak  átlépni.  Kizárólag  az  új  klérus:  az
alkalmazottak  és  a  vezet k.  Ennek  az  új  Olümposznak  legf bb  istene� �

arctalan.  Megoszt,  hogy  uralkodjék.  A  valóság  teljességét  számokban
kódolja: az ember munkáját, testét, étkezési százalékát � akár a hulladékot,
amit  kiürít -, a leveg t, amit  belélegzik, a gondolatait, amelyet  kifejez.  Az�

egész emberi tevékenység árba és nyereségbe, számokba zsugorodik. Ez a
matematikai  m velet  mindent  számítástechnikával  irányít;  kizárólag  a�

fiskális  elv  vezérli:  mennyi  a  haszon  és  mennyi  a  veszteség.  Az  emberi
tényez  csak akkor jön számításba, amikor rövid, közép vagy hosszú távon�

mutatkozik meg a végeredmény, mert maga az id  pénz. �

Az egyháznak nem elégséges hirdetni az embereknek azt az igazságot, amit
kapott. Mert ezt azért kapta, hogy azonosuljon magával Krisztussal.  Ezt az



igazságot  nem lehet  úgy  közvetíteni,  mint  egy  politikai  vagy  gazdasági
akcióprogramot.  Ez egy  másik  regiszterbe  tartozik:  az emberi  szabadság
mélységébe, a Szentlélekisten mélységébe.  Az új evangélizáció  Európában
azt  jelenti,  hogy  a  keresztyén  kultúra  örököseinek  hirdetniük  kell  a
szabadság, a szeretet, a szentség forrását. Az örömhír nem egy olyan divat,
amelyet minden tavasszal ki kell találni:  ez hosszú távra szól:  az azonnali
profitról,  haszonról való lemondásról. Elkötelezettségr l szól,  mert meg�

vagyunk  gy z dve  annak  igazáról,  hogy  kövessük  Krisztust  oda,  ahova� �

küldeni  akar  bennünket.  Ez  a  szeretet  igazi  próbatétele,  amely
megváltoztathat  egy civilizációt. Mi  tudna ellenszegülni  az er szaknak,  a�

hatalomvágynak, az állatias ösztönöknek, a gy löletnek, ha nem a nagyon�

er s, nagyon tiszta szeretet, mely összetöri az ördögi kört. Ezért tanukra van�

szükség, gyakorta névtelenekre, akik mentesek a rivaldafényt l.�
Lustiger bíboros /Párizs/, részlet. In.: Egyházfórum 2005/01

KERESZTELÉSEM  TÖRTÉNETE

Feln tt  fejjel  szántam  rá  magam,  hogy  megkeresztelkedjek.  Az,  hogy�

rászántam magam, nem a legjobb szó, hiszen évek óta készül dtem erre.�

Miért  az evangélikus  hitet  választottam? Nem is  tudom igazán a választ,
valahogy  természetesnek  éreztem,  miután  megismertem  tanításait.  A
keresztény  vallások  közül  kit nt  emberségével,  közvetlenségével,�

nyitottságával  és  nem  utolsósorban  olyan  fantasztikus  lelkészek
ismeretségére  tettem  szert,  akikkel  eddigi  életem  folyamán  még  nem
találkoztam.
Keresztelési el készít  alkalmak sora után érkezett el a NAGY NAP, amit a� �

húsvéti  virrasztásra  id zítettünk.  Kora  hajnalban  (6  órakor)  érkeztünk  a�

templom elé, minden koromsötét volt. A teremben sem kapcsoltak villanyt.
Együtt  várakoztunk,  hogy  láthassuk  az  els  fénysugarak  megjelenését,�

amely nem jelképezett mást, mint a mi megvilágosodásunkat.
El ször  fiatalok  olvastak  fel  részleteket  a  Bibliából,  majd  virrasztási�

énekeket  énekeltünk,  utána  pedig  egy közös  gyertyáról  gyújtottunk  saját
lángot mindannyian.
Világosodott, amikor elkezd dött a feln tt keresztelés. Rajtam kívül még 2� �

fiatal  lány  vehette  fel  ezt  a  szentséget.  Az  oltár elé  sorakoztunk,  amikor
Solymár  Péter  lelkészünk  egyesével  a  keresztel kúthoz  szólított  minket.�

Megillet dve  álltam  el tte,  amikor  a  keresztelési  szöveget  hallgatva� �



magamon éreztem a víz els  cseppjeit. Ez természetesen 3-szor ismétl dött� �

meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ezután a konfirmációval folytatódott a szertartás. Együtt tettük le az esküt.
Majd a lelkész kézfogással köszöntött minket az egyházközösség legújabb
tagjai között, és áldással pecsételte meg azt. 
De  a  gyónás  és  az  úrvacsora  még  hátra  volt.  Ez  volt  számomra  a
legfontosabb  pillanat.  Meggyóntuk  b neinket  Istennek,  és  életünkben�

el ször magunkhoz vehettük végre Krisztus szent testét és vérét az ostya és�

a  bor  formájában.  Végtelen,  talán  soha  nem  érzett  nyugalom  töltött  el,
hiszen mostantól nem vagyok egyedül! Jézus megszabadított attól a tehert l,�
hogy egyedül  kelljen  elviselnem a gondjaimat.   mindig  mellettem lesz,�

hogy átsegítsen a nehéz pillanatokon. Az err l készült képek mindig helyet�

kapnak majd az asztalomon.
Végül újra áldást kaptunk, és befejez dött az istentisztelet.�

 Vincze Mónika

Folytatás:  http://ujpest.lutheran.hu Szeretettel  vesszük  minden
kedves  testvérünkt l,  ha  összefoglalja  és  eljuttatja  honlapunkra  mindazt.�

amit istentiszteleteken, kereszteléseken, esküv kön élt meg! �

Pünkösdi imádság:

Szentlélek Isten nélkül
Távoli az Isten, Krisztus a múlté, 
Az evangélium holt bet , �
az egyház egyszer  szervezet, �

A tekintély uralkodás, a misszió propaganda, 
Az istentisztelet emlékek fölidézése, 
a keresztyén cselekvés rabszolgamorál.

A Szentlélekben
A kozmosz felemelkedik, 
és nyögve szüli az országot,
A föltámadott Krisztus közöttünk van, 
az evangélium életer ,�
Az egyház szentháromságos közösség, 
a tekintély szabadító szolgálat, 
A misszió pünkösd, a liturgia emlékezés és el vételezés, �



az emberi cselekvés isteni fénybe merül.

Irodalom
2005-ben ünnepeltük József Attila születésének 100. Évfordulóját. A költ�
sok istenes verse között találjuk az Er s vár a mi Istenünk c. lutheri éneknek�

a XX. Századi fordítását. A költ  ezt a m vet egy pályázatra írta:� �

József Attila: Er s vár a mi Istenünk �

Er s vár a mi Istenünk, Kemény vasunk és vérünk.�

Inségben együtt van velünk, Megvált és harcol értünk.
Kél az si rossz, Bajvet  gonosz, Csel vad fegyvere, Er szak vele.� � � �

A földön  az els .� �

Önnön er nk csak délibáb, és bizony esnénk esten;�

De harcba küldte Egy Fiát Értünk maga az Isten.
Kérded �é, ki az? Jézus az Igaz. 

Sok had, Egy a f , Nincs Isten más csak , Krisztus a Gy zedelmes� � �

S ha földön ördög nyüzsögne, És elnyelni akarna,
Meg nem riadnánk � ellene Gy z hitünk diadalma. �

A világi úr Tombolhat vadul, Semmit sem tehet;
 megítéltetett. Megrendül egy szavunkra.�

Él, áll az Ige igazul, Akárki vesse-hányja.
Táborainkra száll az Úr Szent Lelke, adománya.

Jóhír, n , család, Jószág, test, világ Veszhet � vihetik Veszend  kincseik �� �

Miénk marad az Ország

TÁBOROZÁS
Az Evangélikus Egyház idén is több nyári tábort szervez fiatalok és

gyermekek számára. Ezek közül párat szeretnék megemlíteni:
Július 4- 11-ig természetismereti tábor lesz a Fert  �Hanság Nemzeti Park�

területén a középiskolások számára.
Honlap: www.termeszettabor.hu

Július 31- Augusztus 6-ig Piliscsabán tartanak gyermektábort.
Augusztus 7-13-ig Gyenesdiáson tartunk a középiskolásoknak

szabadid tábort. Téma a vallások világa.�

Augusztus 25-31-ig a fiataloknak lesz ifjúsági tábora Révfülöpön.
Érdekl dni és jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban.�



Alkalmak:

Minden hónap 1-2. vasárnapján 
evangélikus istentisztelet Káposztásmegyeren.
Helyszín: Szentháromság templom kápolnája;

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

Június 12-én Tanévzáró istentiszteletet tartunk
Június 18-án szombaton délután 17.00-tól Magunkról-

magunknak c. gyülekezeti �júniálist� tartunk, ahol a kert
szépségét kihasználva bográcsgulyás várja az érkez�

vendégeket.  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,  bibliaórára,
lelkipásztori  beszélgetésre.  Beteglátogatás  id ponteggyeztetés  alapján�

lehetséges.  Az  úrvacsora  szentségével  járulunk  betegek  otthonába.
Lehet ség van a magángyónás b nbánati alkalmára is. Kérjük mindazokat,� �

akik  gyermeküket  szeretnék  megkeresztelni,  vagy  házasságkötésre
készül dnek, id ben jelentkezzenek a lelkészi hivatalban. � �

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

   ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ
Kiadja: az Újpesti Evangélikus Egyházközség

Bp-1043, Lebstück M. u. 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


