
Szeretettel köszöntünk minden kedves olvasónkat
Szentháromság ünnepének hetében!

Ó te dicsõ Szentháromság, Egy megfoghatatlan jóság,
Atya, Fiú és Szentlélek, légy velem ma és míg élek!

Szentháromság – Isten cselekvésének titka
Uram, ha arra gondolok, hogy messze vagy tõle: egy-
szer a félsz fog el, mert úgy érzem, magamra maradtam;
másszor pedig elbízom magamat, mert úgy vélem nem
kell senkivel sem elszámolnom. Ha közelinek gondol-
lak egyszer megijedek mert mindent tudsz rólam és tel-
jesen ismersz, és nem tudom hogyan állhatok meg elõt-
ted; máskor pedig bizalmaskodom, mintha nem lennék
teremtményed. Jézusban, a Krisztusban egész közel jöttél, hogy minden emberrel
együtt bátoríts: velünk vagy, nem mondtál le rólam és rólunk. Közel jöttél, hogy
tudatosítsd bennünk: a tied vagyunk a tiédben, melynek rendet te szabtál. Közel jöt-
tél, és ez nagy öröm minden embernek, mert a te békességeddel ajándékozol meg.
Jézus Krisztus eljövetele, szenvedése, halála és feltámadása nem csak megilletõdött
hálára indít: ez volt az ára annak, hogy a régitõl megszabadítva és egészen újat kezd-
ve a tied legyek. Csodálkozva és félve járok a természetben is. Ámulok szépségén,
törvényein, mûködésén, melyekben atyai szeretetedet és gondoskodásodat látom.
Meg is rettenek azonban, ha félelmetes erõkkel találkozom vagy a kínzó miértekre
nem találok választ. A történések kezedben nemcsak gondviselésednek, hanem
nevelésednek is eszközei. Magunkat is kérdeznünk kell, hogyan bánunk egymással
és a megõrzésre s mûvelésre kapott világgal. Istenem és Uram, engedd hinnem,
hogy teremtõ Atyám vagy, aki gondomat viseled, hiszen Fiad, Jézus Krisztus sza-
badulást ad mindenbõl, ami tõled elválaszt, s vele mindent nekünk akarsz ajándé-
kozni, a Szentlélek pedig megvigasztal Krisztussal, megerõsít benne, és hozzá vezet.
Dicséret, dicsõség és hála legyen neked, Atya, Fiú, Szentlélek, háromságos egy igaz
Isten. 
(Részlet a Visszhang címû imádságos könyvbõl)  

ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ
AZ ÚJPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KÖRLEVELE 2006. JÚNIUS
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Szélrózsa

Idén nyáron lesz 10 éve, hogy megrendezésre került az elsõ Szélrózsa Országos
Ifjúsági Találkozó 1996-ban Váralján.

2006-ban már a hatodikra készülünk. Az elsõ után csak reménykedni mertünk,
hogy lesz folytatás. És hála Istennek folytattuk, mert volt rá igény. Mert jó volt
együtt lenni! És azóta is, megvan az igény a mindenkori résztvevõkben és szervezõk-
ben. Évek alatt sok tapasztalatot gyûjtöttünk. Nem csak a fényképalbumok teltek
meg képekkel, de belül mi is gazdagodtunk, felbecsülhetetlen kincsekkel!

Vannak dolgok, találkozások, melyeket újra átélnénk szívesen, de lehet hogy vannak olyanok,
melyeket legszívesebben kitörölnénk. Mindezek az általunk különféleképpen átélt élmények:
találkozások; áhítatok; koncertek; mosolyok; sírások; ölelések; szemlélõdések; játékok; kacagá-
sok; éneklések; versenyek; kiállítások; elcsendesedések; vitatkozások; táncok; imádságok mind,
mind fel vannak írva egy helyen!

Várunk régi szélrózsásokat és újakat; családokat és baráti társaságokat;
ifjúsági közösségeket és egyedül lévõket, hogy mind együtt lehessünk.
Együtt és ne egyedüli keresztyénekként éljük meg a találkozás örömét.
GYERE EL A SZÉLRÓZSÁRA, MERT:
- jó :)
- sok ismerõssel és ismeretlennel találkozhatsz
- közösségi élményben lehet részed
- megtapasztalhatod, hogy milyen az, amikor együtt énekel, imádkozik, örül, gon-
dolkodik több száz/ezer fiatal.
Lehet, hogy még keresel valakit/valamit, ITT megtalálhatod!
Lehet, hogy már megtaláltad, ITT megerõsítésre találhatsz! 
Lehet, hogy kérdéseid vannak, ITT meghallgatásra találhatsz!
Lehet, hogy egyedül érzed magad, ITT sokan lehetünk együtt!

Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó
Szolnok 2006 július 19–23.

Ha tartalmasan szeretnél eltölteni 5 napot, GYERE el a Szélrózsára!!!
Várunk Szeretettel a VI. Szélrózsán, ha melletted van a barátod/barátnõd
vagy testvéred, õt se felejtsd otthon!
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A találkozó mottója: Tenyerembe véstelek (Ézs. 49,16)

Közvetlenül a tenyerünkbe írni, az volt a legbiztonságosabb. Csak arra kellett vi-
gyázni, hogy a kezünk az asztal lapján, lefelé fordítva feküdjön, lazán, természete-
sen. Nem kellett félni attól, hogy a papírfecni véletlenül a pad alá, még rosszabb
esetbe a pad mellé hullik egy ügyetlen mozdulat következtében. Ráadásul mindig
„kéznél” volt, és nem kellett kotorászni utána a combunk alatt, vagy a köpeny zse-
bében. Ezek a feltûnõ mozdulatok amúgy is a lebukás veszélyét hordozták maguk-
ban. Egyetlen hibája volt, hogy az izzadt tenyérben könnyen elmosódhatott a
szöveg. Márpedig izzadt. Akkor különösen. Voltak akik - talán éppen emiatt - nem
érték be az egyszerû, „kézenfekvõ” megoldással, és egészen professzionális esz-
közöket alkalmaztak. Keskeny papírcsíkra írták az anyagot, amit aztán harmoni-
kaszerûen egészen kicsire hajtogattak. Mások a ceruzájuk oldalára karcoltak apró
betûket a körzõ hegyével, és szinte hihetetlen, de az egész éves tananyagot rejtették
ezek a miniatûr hieroglifák. Én a harmonikás megoldáshoz lusta voltam, a ceruzás-
hoz még ügyetlen is. Maradt a hagyományos, egyszerû tenyérbe írás. 

Minden bizonnyal Istennek nincsen szüksége ilyen, egykori puskázásainkhoz
hasonló emlékeztetõre. Nem áll meg, fejét vakarva, töprengve, hogy „hogyan is
hívják ezt az embert, nézzük csak, valahol fel van írva.” Nem kell neki belõlünk
puskát írnia. Jobban ismer minket, mint mi saját magunkat.

Akkor miért? Miért ez a mondat? Minden bizonnyal itt is az érvényesül, ami
végig az egész Bibliában. Nevezetesen, hogy nem neki van rá szüksége, hanem ne-
künk. Nekünk segít, nekünk jó a gondolat és az érzés, hogy a tenyerébe vésett ben-
nünket. Nem lehet a pad alá, vagy a pad mellé hullani. Ráadásul vésett, tehát ott
vagyunk lemoshatatlanul és kitörölhetetlenül. Mint a tetoválás, amit pedig késõbb
gyakran lemosna, kitörölne az ember. Talán õ is minket. Ha csak egyszerûen írva,
vagy rajzolva lennénk. De vésve vagyunk, általa tenyerébe vésve. Ez az igazi kegye-
lem. Amikor saját jogos haragjától is megvéd minket az Isten.

Hinni Istenben azt jelenti, hinni abban, hogy az életünknek, az emberi léte-
zésünknek biztos, szilárd alapja, háttere van. Az Isten tenyerébe vésve. Még ha nem
is látszik mindig. Még ha gyakran az ellenkezõje látszik is. Nem is baj, hogy én nem
látom. A lényeg, hogy õ lássa, mikor a tenyerébe pillant.

Gyertek el Szolnokra. Legyünk együtt megint az Isten tenyerén.

• Németh Zoltán - a Szélrózsa fõszervezõk nevében
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Fiatalok új budapesti találkozása: Tamás mise

KEDVES BARÁTUNK! Sok szeretettel hívunk Téged a Tamás misére, felekezeti
hova(nem)tartozástól függetlenül. Ez az istentiszteleti forma Finnországban
született meg a '80-as évek elején. Olyan istentisztelet, amely egyfelõl õrzi annak
kereteit, méltóságát, másfelõl a modern, városi embert is megszólítja. 

Miért érdemes eljönni?
• Mert szívesen látunk akkor is, ha még egyáltalán nem, vagy csak nagyon régen
jártál templomban, a Keresõkhöz is szeretnénk szólni.
• Mert jó alkalom ez arra, hogy megpihenj egy kicsit, meghallgasd, mit üzen ma
számodra Isten, elgondolkodj és feltöltõdj.
• Mert ha imádkozni szeretnél, de nem tudsz, itt minden segítséget megkaphatsz.
• Mert igényes és fiatalos zenét hallhatsz, a jó hangulat garantált. A Tamás mise
zenekarában jelenleg gitár, basszusgitár, billentyû, dob, fuvola, rezesek és énekesek
találhatók.

Miben tér el ez az istentisztelet a szokásostól?
• Az értelmi megismerésen túl az érzékelés más csatornáira is épít, sõt tudatosan
használja azokat. Ezért van nagyon fontos szerepe a zenének vagy az ünnepé-
lyességnek, a "külsõségeknek".
• Ez egy interaktívabb alkalom, ahol nem csak passzív fogyasztó, hanem az ünnep
aktív megélõje lehetsz. A Te aktivitásodra számítunk például a Tamás misének
abban a részében, amikor a helyedrõl felállva a templom különbözõ pontjain
különféle tevékenységek végzésére van lehetõséged (imádságot írhatsz, gyertyát
gyújthatsz, áldást kaphatsz stb.)
• Az istentisztelet elõtt, fél 6-tól lehetõség van személyes gyónásra, ahol pár per-
cben elmondhatod azt, ami esetleg a szívedet nyomja.
• Szervezését és lebonyolításának nagy részét nem egyházi személyek végzik,
hanem egy teljesen hétköznapi fiatalokból álló csapat, melynek munkájába akár Te
is bekapcsolódhatsz.

Miért Tamás?
Mert a Keresõkhöz szeretnénk szólni. Egy emberben egyszerre lehet jelen a hit és
a kétség. Ez az istentiszteleti forma az értelmi megismerésen túl az érzékelés más
csatornáira is épít, sõt tudatosan használja azokat. A korábban gyanakvóan, passzí-
van istentiszteletet szemlélõk itt örömteli résztvevõkké, aktív alkotókká válhatnak.
Közönségbõl - közösség születhet. Ha érdekel Tamás története, olvasd el a
Bibliában: János evangéliuma 20. fejezet, 24-28. verseket.

Miért mise?
Ez az istentiszteleti forma Finnországban született meg a 80-as évek elején. Olyan
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ifjúsági istentisztelet, amely egyfelõl õrzi az istentisztelet kereteit, méltóságát, más-
felõl az egészen szekuláris, városi embert is megszólítja. Magyarországon az
evangélikusok - ellentétben pl. a finnországiakkal - nem használják a mise szót,
pedig Luther Márton, egyházunk megalapítója is írt két miserendet (Formula
Messe (1523) és Deutsche Messe (1526)), hiszen ez a szó utal arra, hogy ez egy
úrvacsorai istentisztelet.
Következõ alkalom: 2006. október 1.

Ifjú tollforgatók

Kirándulás az esõben
Május elsején néhány volt és jelenlegi konfirmandussal, illetve Péter bácsival vonat-
tal elmentünk Zebegénybe túrázni. Már akkor láttuk, hogy az idõ nem fog kedvezni
nekünk, de az esõ ellenére is elindultunk a sárga háromszög jelzésû úton. A terep
sem volt túl ideális, vigyáznunk kellett, hogy el ne csússzunk. Csakhamar éhesek
lettünk, így megebédeltünk. Pár óra sétálás után elértük a Hegyes-tetõt (482 m). Itt
felmentünk a Julianus barát toronyba, és gyönyörködtünk a kilátásban, már ameny-
nyire ezt a köd és a pára engedte. Ezután már lefelé mentünk, de most se volt könnyû
dolgunk, mivel az út, amin mentünk, keskeny volt, vigyázni kellett tehát magunkra
és egymásra. Újabb gyaloglás után kiértünk az erdõbõl, és az esõ elõl menekülve egy
templomban húztuk meg magunkat, ahol játszottunk. Valamennyire megszáradva
kimentünk a vasúti megállóba és vártuk a visszafelé tartó vonatunkat, ami nem-
sokára jött is. Hazafelé menet, Vácott egy templomban hallgattuk koncerteket, ame-
lyeket egy ünnepség keretében rendeztek. Ismét felszálltunk a vonatra, és már csak
Újpesten szálltunk le. Elbúcsúztunk egymástól és ment mindenki haza, hogy
megszáradjon. 
• Dulai Réka

Konfirmáció
Idén konfirmáltam. Ez azt jelenti, hogy konfirmációs órákon vettem részt. Eleinte
tartottam tõle, mert nem tudtam mire számítsak. Szerencsére ezek nem olyanok
voltak,  mint az iskolai tanórák, hanem inkább tanulságos, baráti beszélgetések. Sok
élménnyel gazdagodtam! A vizsga után még az is megfordult a fejemben, hogy
teológiát fogok tanulni. Az órák folyamán sokmindenrõl beszélgettünk, többek
között  kersztségrõl, imáról, ünnepekrõl és a Bibliáról. A témák során sok kérdésem
merült fel, és általában ezeket gátlástalanul fel is tettem. Így sokszor fordult elõ,
hogy tuajdonképpen ketten beszélgettünk Péter bácsival. Az tetszett a legjobban,
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hogy azért a szórakozás sem maradt el. Voltak foglalkozások, Isten a moziban, Isten
a színházban címszó alatt. Elmentünk moziba megnézni a Pingvinek vándorlása címû
természetfilmet. Személy szerint a színházhoz nagyon kötõdöm, színmûvészeti jö-
võt tervezgetek. Ezért kifejezetten örültem, mikor megnéztük a Magyar Színházban
a Godspell címû vallásos, groteszk darabot. De jártunk bezárt korcsolyapályánál is,
egyházi programokon, pl. farsangolni átmentünk Rákospalotára. Év közben sokszor
bosszankodtam amiatt, hogy a péntek délutánomat a templomban kellett töltenem,
és nem mehettem házibuliba vagy akárhova. Visszagondolva; megérte! Sok mindent
tanultam, sok élménnyel gazdagodtam. A vizsga is jól sikerült! Az elsõ úrvacso-
ravételem fura élmény volt, én még nem tudom hogyan tovább, de örülök hogy ezt
megélhettem! :)
• Faragó.Szandy,14

Presbitérium

Gyülekezetünkben Május 14. Iktattuk be az újonnan választott gyülekezeti tiszt-
ségviselõket és presbitereket. Új tagként Fodor Anikó, Koppány Léda és Dr. Tordai
Pál tettek esküt. Új tisztségviselõk kezdték meg feladatukat: Ifj. Blázy Lajos felü-
gyelõ-helyettes, Horváth József gondnok, Kárpáti László gondnok, Koppány Léda
pénztáros. A presbitérium „régi és új” tagjai imádságban erõsíttettek meg a Con-
firma áldó szavaival. Megbízási küldetésként a presbiterek egy borítékban kapták
meg Isten Igéjét és gyülekezetünkbõl kiválasztott 15 személy nevét. Isten igéje belsõ
és külsû elhívásként erõsítheti õket a feladatvállalásban. A 15 név pedig jelképesen
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fejezi ki azt az õrállói feladatot, amely a presbiteri tisztség velejárója, a ránk bízott
közössg tagjainak életét imádságban és lélekben hordozzuk szeretetben békesség-
ben. Az Igehírdetésben Teréz anya és Luther Márton hitvallásával kaptak útmutatást
az új presbiterek.

PRESBITÉRIUM NÉVSORA: Bártfai Barnabás felügyelõ, Ifj. Blázy Lajos felü-
gyelõ-helyettes, Dr. Bodnár Mária, Czeglédi Jenõné, Durszt László, Fodor Anikó,
Jancsó László, Horváth József gondnok, Kárpáti László gondnok, Kontár Ferencné,
Koppány Léda pénztáros, Korpa Béláné, Korpai Józsefné, Lászik Mária jegyzõ, Dr.
Pintér Attila, Taschner Erzsébet, Taschner Ilona, Tisljár Pál, Dr. Tordai Pál, Vargha
András számvevõszéki elnök.

Táborok

A MEE Ifjúsági és Gyermek Osztálya 2006-ban is megszervezi az országos ifjúsági
konferenciákat, gyermek és konfirmandus, valamint tematikus táborokat. Ezek
megszervezésekor szem elõtt kell tartanunk azt is, hogy idén ismét lesz Szélrózsa
Találkozó, ezért a tavalyi évhez viszonyítva kevesebb, a feljebb olvasható "csak" 9
országos konferencia - tábor szervezésére vállalkoztunk, bízva abban, hogy látoga-
tottságuk várakozáson felüli lesz. 

A TÁBOROK TÉMÁJA:
Rákospalotai Hittantábor Szegeden, június 26 – július 1-ig
Piliscsaba - gyermektábor - augusztus 6-12.
Révfülöp - konfirmandus tábor - június 27-július 2.
Gyenesdiás - konfirmandus tábor - július 9-15.
Balatongyörök - ifjúsági tábor - augusztus 6-12.
Balatonszárszó - felnõtt-ifjúsági tábor - augusztus 20-26.
Bonyhád - zenei tábor - július 2-12.
Bakonybél - természetismereti tábor - június 25-július 1.
Kõszeg - kézmûves-hagyományõrzõ tábor - július 30-augusztus 6.
A jelentkezéseket a következõ címeken várjuk:
MEE Ifjúsági és Gyermek Osztálya, 1085 Budapest, Pf.:21., 
e-mail: zsolt.huszak@lutheran.hu
A táborok tervezett programjairól, témaválasztásairól március közepén adunk
híreket, addig is jó készülõdést kívánunk mindenkinek!
Jelentkezési határidõ: 2006. június 16.
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ALKALMAK

Június 16-án 18.00-tól Konfirmandus Tanévzáró
Június 17-én 17.00-tól Magunkról- magunknak

Gyülekezeti „júniálist” tartunk a templomkertben, ahol egy tál gulyásra,
kötetlen együttlétre szeretettel várunk mindenkit.

Június 24-én 09.30-tól Családi nap
A rákospalotai gyülekezet templomkertjében (XV. Kerület Juhos u. 28.)

egész napos családi összejövetelt tartunk. Fiatal házaspárokat 
gyermekeket várunk! Gyermekmegõrzéssel, játékkal, pincepörkölttel

tesszük színesebbé, ízletesebbé az alkalmat.
Július 2, 9. 09.00 Evangélikus istentiszteletet 

Káposztásmegyeren.
Helyszín: Szentháromság templom kápolnája;Tóth Aladár u. 2-4.

Szeretettel hívunk mindenkit istentiszteleti alkalmainkra, továbbiakban is tartunk az isten-
tisztelet igehirdetési része alatt a gyermekek számára külön foglalkozást, ahol fiatalokkal

együtt játékosan foglalkoznak a Bibliával!

Szívesen látogatunk betegeket, úrvacsorával kérésre házhoz megyünk testvéreink-
hez. Kérjük mindazokat, akik szeretnék gyermeküket  megkeresztelni, vagy házas-
ságkötésre készülõdnek a lelkészi hivatalban idõben jelentkezzenek. 
Idõpont-egyeztetés a 3-890-912-es telefonszámon lehetséges. 

Kedves Testvéreink! Körlevelünkben szokás szerint kérjük, hogy aki még nem ren-
dezte ezévi egyházfenntartói-járulék befizetését, a mellékelt csekkel szíveskedjék
megtenni! Mindazok, akik már eleget tettek ennek, a csekket a jövõ évben felhasz-
nálhatják.
Gyülekezetünk számlaszáma:11704007-20183107 (átutalás is lehetséges)

ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ
Kiadja: az Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest, 1043, Lebstück M. út 36-38. Tel.: 3-890-912
Szerkesztõ: Solymár Péter Tamás
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