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�Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, 
a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem.� Mt 7,17
Vessz szál hajt ki Isai törzsökér l, � �

hajtás sarjad gyökereir l.�
Az ÚR lelke nyugszik rajta, 
a bölcsesség és értelem lelke, 
a tanács és er  lelke, az ÚR ismeretének �

és félelmének lelke.� Ézs 11,1

Karácsony a jó fa ünnepe!

Karácsony ünnepe az élet ünnepe. Valami si emlékek derengenek az ember szívében, amikor�

az életfát jelképez  karácsonyfát felállítja, felékesíti. Otthona szívébe helyezi el, hogy az élet�

titkát keresve a FA eredete valamilyen választ adjon a felmerül  kérdésekre. A FA méltóságot�

és meghittséget sugároz az ember szobájába, így ünnepünk is feltölt dhet békességgel és�

üdvös illatokkal. A Szentírás azonban nem csupán egy �kellemes� fáról beszél, amely életünk
kulináris és közösségi élvezeteit kielégíti, hanem egy olyan vessz r l ír, ahol az élet csírája� �

létezéssé formálja emberlétünk dimenzióját. Ez az él  vessz  Jézus Krisztus! Az  isteni� � �

földre érkezése hozta el azt a tanácsot, értelmet és er t, amelyre az embernek igazán szüksége�

van. Ebben az id ben tanács, értelem és er  nélkül élnek nagyon sokan, akik úgy vélik, náluk� �

van az élet lelkének záloga. Fitogtatnak és hivalkodnak zöldell  koronájukkal, de nem veszik�

észre, hogy koronájuk emberkéz alkotása, amely porladásra ítéltetett. Karácsony ünnepén
keressük az igazi er t, a valódi tanácsot és az éltet  értelmet. Ha Krisztus bennünk születik� �

meg a hit által, akkor válhatunk jó, éltet  fává, amelynek gyümölcse sokakat táplál. Ma�

mindennél jobban látjuk, hogy a kenyér mellett lelki táplálékra is szükségünk van. A
gyermekeknek elfogadásra, a fiataloknak fantáziára, a feln tteknek értelemre, az�

id sebbeknek reménységre. Ezek a lelki gyümölcsök nem potyognak az égb l mázsaszámra,� �

de nem is egy elrejtett misztikus bölcsesség varázslatai. Ezek a gyümölcsök az ég és föld
találkozásából, ember és Isten közösségéb l születnek meg, akár a mi életünkben is. Így lesz a�

hétköznapból ünnep, a pusztulásból élet, a gyötrelemb l békesség.�

Ezt a karácsonyi örömhírt kívánom minden kedves testvérünknek.

�Mert közel van a szabadulás az istenfél khöz, hogy dics sége lakozzék földünkön.� �

Szeretet és h ség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.�

H ség sarjad a földb l, és igazság tekint le a mennyb l.� � �

Az ÚR is megad minden jót, földünk is meghozza termését.� 85. zsoltár

Új lendülettel

Gyülekezetünk élete újabb színfolttal gazdagodott szt l. Újpest és Rákospalota lelkészei� �

gondoltak egy merészet és Új találkozás címmel nekifogtak megvalósítani egy álmot, amely
templomainkba hívogatja azokat a keres ket, akik a hagyományos istentiszteleti formának�

nem találják vonzerejét.
Most, már a második alkalmon túl elmondhatom, hogy munkánkat jóíz  siker�

jutalmazta.



Hogy mi alapján fogtunk neki ennek az újításnak? Íme közkinccsé tesszük a receptet, amit
mindenkinek szívb l ajánlok, ha hasonlóan nagy fába készül vágni a fejszéjét.�

� Végy minimum két jó humorú, attraktív, csupaszív lelkészt, akik kell en haladó�

gondolkodásúak
� Keress lelkes és kreatív segít ket�

� Gy jtsd ket egy csokorba� �

� Tégy hozzájuk egy csipetnyi sót, egy kanálnyi varázsport a sütibe és a jó forró teába, amivel
megkínálod ket a megbeszéléskor, hogy sziporkázni tudjanak az ötletekben�

� Elengedhetetlenül szükséges egy olyan zenekar, csinos vokálos lányokkal, akik fiatalos és
dinamikus formában dics ítik Istenünket.�

� Ha ezeket jól összekevered, már reménykedhetsz a jó hangulatban.

Egy apró kulisszatitok: az Új találkozás koreográfiáját a jól ismert, és a fiatalok körében
különösen népszer  Tamás Mise alapjaira építettük.�

Aki kedvet kapott és a következ  alkalomra, ami december 17-én 18 órakor az újpesti�

templomban lesz ellátogat, különleges hangulatban és élményekben lehet része, amikor is az
eddig megszokottól kicsit másképp tapasztalhatja meg Isten közelségét. Az istentisztelet igazi
különlegessége az interaktív rész, ahol megkereshetjük milyen érdekességeket rejtenek a
templom különböz  sarkai. Gyertyát gyújthatsz, imádságot írhatsz vagy áldást kérhetsz a�

lelkészekt l.�
A b nvalláshoz és az úrvacsorai szakaszhoz alkalmanként más és más dramaturgiai�

jelenetekkel készülünk, bevonva a konfirmandus korosztályt és az ifjúsági csoport fiataljait.
Jóles  alkalom ez arra, most advent derekán különösen, hogy megpihenjünk egy�

kicsit, meghallgassuk, mit üzen számunkra Isten, elgondolkodjunk és feltölt djünk.�

Gyere el Te is! Valaki vár!                                                                      GA

Puszta Sándor: Bennünk fényl  csillag�

sírásra görbült a szánk
mikor a legszebben akartunk énekelni

gyáva lett bennünk az öröm
ahogy boldogok akartunk lenni

indulj szívünk dzsungeljében
az embert megkeresni

Jóságot még ma
 el kéne kezdeni

óh bennünk fényl  csillag�

merj már megszületni.

M szaki szilánkok�



A templom és a parókia felújítása állandó feladatot jelent a gyülekezet számára. Ebben az
esztend ben is kis lépésekkel haladtunk a felújítások sorában. A parókia tet szerkezetén� �

javítási munkákat végeztünk. Két kéményt újra kellett rakatni, a selejtes cserepeket ki kellett
cserélni és egy - két korhadt gerendát meg kellett er síteni. Bádogos munkákat végeztünk a�

parókia és a templom tet szerkezetén egyaránt. Az orgona hangolását karácsony el tt kezdik� �

meg. Az áldozati vasárnapon közel 500.000 forint adomány gy lt össze. Ezt az összeget a�

templom küls  és bels  vakolására fordítjuk. Javítási munkáink �t zoltó� jelleg ek,� � � �

villanyszerel i, bádogos, k m ves és tet fed  munkálatokra állandóan szükségünk van az� � � � �

épületek leromlott állapota miatt. Köszönjük minden testvérünk támogatását, akik kétkezi,
szervezési vagy anyagi hozzájárulásukkal tudtak segíteni a feladatok elvégzésében. Hasonló
vállalkozásokra a továbbiakban is szükségünk van, ezért arra kérünk mindenkit, ha tud
segítsen, hogy minél szebb legyen templomunk környezete.

Vonj magadhoz
Ismeretlent l elfutva�

Menekülök hozzád bújva
Vonj magadhoz

Szívem és értelmem hídján
Átsétálsz, hogy ott találj rám
Vonj magadhoz

Képzeletem ajtaján kopogtatsz
Add, hogy szemem lássa
Amit magadból megmutatsz

Szemem néz, de nem lát téged
Fülem hall, de nem ért téged

Vonj magadhoz
Költészeted zavarba ejt

Feltárja, amit szíved rejt
Vonj magadhoz

Tégy bölccsé, mint prófétádat
Adj hitet, hogy mindent lássak
Vonj magadhoz

Megszentelt és csendes szóval
Halljam meg igéd akkor is, ha sóhaj

Vonj magadhoz

�Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen,�

hanem örök élete legyen.� Jn 3,16

Ezt az igét arany evangéliumnak is szokták nevezni. Méltán. Ahogy egy atom tükrözi a
mindenséget, egy harmatcsepp a kékl  eget, vagy egy könnycsepp az élet minden�

szenvedését, úgy tükrözi ez a vers karácsony egész tartalmát: Isten szeretetét. Isten szeretete
érthetetlen szeretet. �Úgy szerette a világot�.�. Nem arról beszél, hogy Isten szerette az
engedelmes Ábrahámot, a kitartó Jóbot, a h séges Dánielt vagy a Krisztusért szenved  Pált,� �

hanem arról, hogy a világot szerette. Hogy egészen meg tudjunk alázkodni ennek a
szeretetnek a titka el tt, mondjuk el így a karácsonyi evangéliumot: Isten szeret engem! Ezt a�

szeretetet megérteni nem lehet csak elfogadni és imádni!



Isten szeretete ment  szeretet. Az a célja, hogy aki hisz a Fiúban, az ne vesszen el,�

hanem örök életet nyerjen. Meneküljünk Isten szeretetének él  valóságához, Jézus�

Krisztushoz!
Vizsgáljuk meg szívünket: vajon rabul ejtett- e már Istennek ez a csodálatos szeretete? 

Keken András

50 éve történt

Advent 2.vasárnapja közeledtével emlékezzünk vissza 1956. December 9-ére. A várakozás,
vágyakozás id szakát éltük, és ugyanakkor az örömét is: megszületik nekünk a Krisztus, a�

megígért Messiás. 
Az újpesti gyülekezetet ezen a napon más nagy esemény is izgalomban tartotta. D.

Ordass Lajos mártír püspökünk prédikációját jött meghallgatni, aki az 1948-as koncepciós per
után éveken keresztül különböz  fegyházakban raboskodott. Csak 1956. Októberében�

rehabilitálták. 5-én az államhatalom b ncselekmény hiányában felmentette és hivatalába�

visszahelyezte. Az evangélikus egyház ezt a gesztust csak 8-án tette meg. 
Az akkor ott jelenlév k közül mára alig maradtunk. Én is csak arra emlékszem, hogy a�

templom zsúfolásig megtelt. A hívek kíváncsian várták, hogy vajon mit mondhat egy súlyos
keresztet hordozott ember azoknak, akik alig ocsúdtak fel egy rémálomból. Akiknek arcán
még akkor is ott peregtek a könnyek a veszteségek miatt. Akiknek a szeméb l kétségbeesés és�

a jöv t l való félelem tükröz dött.� � �

A püspök Lk. 17. 20-30. Igeszakasz alapján a remény hangján szólt a testben, lélekben
és hitben megmaradottakhoz. Megtérésr l, szabadulásról és a mibennünk lakó Isten�

országáról vallott. A legnehezebb id kben van szükségünk Jézus eljövetelére. �

Ma ugyanolyan válságos id ket élünk. Mégsem szabad elcsüggednünk, mert Krisztus�

megígérte övéinek az eljövetelét, és azt hogy velünk marad a világ végezetéig. �Várj ember
szíve készen Várd Isten harcosát� EÉ. 140.
Lászik Mária

Uram!
Életem itt a földön sok nehézség közt telt. Mint minden ember élete. De nem csak sötét és
riasztó emlékek torlódnak lelkemben. A Te gyermeked vagyok és ezért már itt a földön is
láttam nagy és magasztos m veidet. Mert azokra ráhullott a Te örök dics ségednek a fénye.� �

Talán csak a visszfényét láttam az ideigvalóságban. De hitem azt mondja: egykor színr l-�
színre láthatlak dics séged teljes ragyogásában. Err l biztosít Fiad evangéliumi ígérete és� �

Szentlelked bizonyságtév  szava a lelkemben.�

Zárszámadás el tt�

Közeledik a polgári esztend  vége, Gyülekezetünk ismét zárszámadás el tt áll, hiszen évr l� � �

évre értékeljük gazdálkodásunkat, és megtervezzük jöv  évi költségvetésünket.�

Presbitériumunk megvitatja, elfogadja az elmúlt évi gazdálkodásunkat, majd ezzel
párhuzamosan meghatározza, jóváhagyja új költségvetésünket, ezek az események
hamarosan, az év végi ünnepek elmúltával napirendre kerülnek gyülekezetünkben is. 

Készülve a zárszámadásra néhány gondolatatot szeretnék Önökkel megosztani,
mindenek el tt tudni kell, hogy az Újpesti Evangélikus Gyülekezet önfenntartó, mi a�

gyülekezet tagjai tartjuk fenn.



Bevételeink az alábbiakból tev dnek össze: adomány, önkéntes megajánlás�

(gyülekezeti tagok által), perselypénz, egyházfenntartói hozzájárulás, és ami még fontos
tagjaink áldozatos munka vállalásai.

Mindezekért köszönet és hála mindenkinek aki hozzájárult bármivel is Gyülekezetünk
fenntartásában, mert ezek nélkül már nem létezne az Újpesti Egyházközség. Ebb l az�

összegb l a templom és a parókia m szaki állapotát rizzük, a hitoktatói feladatokat� � �

biztosítunk, a lelkészi hivatal rendjét ellátjuk, szociális és karitatív tevékenységeket végzünk,
a lelkész és templomi segít k bérezését vállaljuk.�

Külön szeretném itt is megemliteni az idei Áldozati vasárnapra beérkezett 453.700,00
Ft. összegü adományt, mely az elmúlt évi összeget közel 50% kal felülmúlta. Köszönjük.

Befejezésül néhány számot említenék :
tervezett ez évi bevételünk : 4,3 M.Ft november közepén ennek közel 60% valósult meg,
tervezett ez évi kiadásunk : 4,3 MFt november elején ennek közel 60%-t adtuk ki,mint látható
törekszünk arra, hogy gazdálkodásunk figyelembe véve lehet ségeinket egyensúlyban legyen�

mind a bevételeket  mind a kiadásokat illet en.�

Végezetül, továbbra is kérni szeretném Önöket hogy támogassák gyülekezetünket
minden eszközzel természetesen lehet ségeik figyelembevételével, � úgy mint a korábbi�

években.

Áldott békés Ünnepeket kivánok!
Vargha Andras

Rádiós istentisztelet

December 26-án 10 órától a Magyar Rádió Kossuth adója él  egyenes adásban közvetíti az�

Újpesti Evangélikus Egyházközség istentiszteletét. Szeretettel hívjuk testvéreinket, kérjük,
hogy a templomba érkezzenek meg 10 óra el tt tíz perccel. Jelenlétükkel, énekükkel,�

imádságukkal emeljék az él  adás színvonalát.�

Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel. 1Jn 3,18

Minden kedves testvérünknek áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztend t�
kívánunk! :-)

Ünnepi Alkalmak
December 17. 10 óra Ádvent 3. vasárnapja Gyermekek karácsonya
December 17. 18 óra Ifjúsági istentisztelet Fiatalok karácsonya
Dec. 24. 10 óra Ádvent 4. vasárnapja 
December 24-én délután 16 óra Szenteste Liturgiája
December 25-én, 26-án délel tt 10 óra Ünnepi Istentisztelet�

December 26-án a 10 óra kezd d  istentiszteletet � �

a Kossuth Rádió él  egyenes adásban közvetíti�

December 31-én este 18 óra Hálaadó istentisztelet
Január 1-én délel tt 10 óra Úrvacsorai istentisztelet�

Káposztásmegyeren Istentisztelet



Minden hónap 1-2. vasárnap reggel 9 óra
Cím: Tóth Aladár u. 2-4, Szentháromság Templom kápolnája

Szívesen látogatunk betegeket, úrvacsorával kérésre házhoz megyünk testvéreinkhez. Kérjük
mindazokat, akik szeretnék gyermeküket  megkeresztelni, vagy házasságkötésre készül dnek�

a lelkészi hivatalban id ben jelentkezzenek. �

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

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
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