
Felhangzik egy elfelejtett szó!

Az ünnep forgatagában egyre többet halljuk a meg-
szokott ünnepi szavak jól csengõ ritmusát.

Vendégség – halljuk a villamoson; rokonok – hangzik
a telefonban testvérem hangja; békesség – meséli a nagy-
mama a bejglisütés közben; ajándék – olvassa a gyer-
mek az angyali levélbõl; gyertya – surran az illatszerbolt polcainak árcéduláinak vo-
nalkódja; boldogság – éneklik a betlehemezõk; szeretet – feliratozzák a templomi hirde-
tõfalra; kellemes – villódzik a reklámhirdetõ mosolyán, csillagszóró, fenyõfa, angyal, cso-
magolópapír, kocsonya és csendes éj. A karácsonyi szólánc asszociációs játékát oldalakon
keresztül lehetne még folytatni. Mégis úgy érezzük egy- két elfelejtett szó hiányzik.
Az ünnep méltósága árucikké vált, így elveszett a titkos csodálat. Sokan ünnepelnek
hagyományos módon, a megszokott liturgiával, évrõl évre visszatérõ hangulattal,
mégis a szavak sorrendjében, arányában mintha változás történt volna. Egyre többet
hallunk pénzrõl és hitelrõl, profitról vagy hiányról, de egyre ritkábban csendülnek
meg a hit, a türelem és az önfeláldozás magánhangzói. Cinikus globális cirkuszvilá-
gunk átírta karácsony ünnepét! A templom padsorát felváltotta az üzletközpont
szentélye, a családi konyha közösségi otthonát elsodorta a magányos szobák világ-
hálója. Az ünnep csodálatát elhomályosította az értéktelen drágaság. Felcseréltük az
újszülött isteni szeretetet a becsomagolt áruimádattal. A szeretet világosságát megha-
misítottuk az érdek sötétségével. Mézes mázos rothadó szavaink eltüntették az igék
teremtõ erejének gyönyörûségét, így a bizaloméhségben szenvedõ milliomos koldu-
sok keresik a megnyugvás indító ritmusát. 

Ebben a nehéz idõben mégis hozzánk szól az angyali üzenet: „Ne féljetek!” Egy
kedves testvérünk a panellakások sokaságát madárkalitkákhoz hasonlította, amelyben
ugyan mindent megkap az ember, de mégis rabságban él. Õ is egy ilyen madárka-
litkában laki, ahol rácsok választják el az embereket egymástól, és ritkán jutnak sza-
bad levegõhöz, ritkán élnek a szabadság szárnyaló távlataiban. Más lakásokban, pedig
nem rácsok, hanem bennfentes õrzõ védõ hadseregek, személyi testõrök állnak ké-
szenlétben. Karácsony ünnepén talán még inkább fáj, hogy ezek a rácsok nem csak

ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ
ÚJPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KÖRLEVELE 2007. DECEMBER

Az angyal így szólt: Ne féljetek, mert íme, 
hirdetek nektek nagy örömet! Lk 2,10

Document1.qxd  2007.12.10.  16:09  Page 1



kívülrõl léteznek, hanem lelkünket is bebörtönzik. A félkatonai õrzõ védõ hadse-
regek nem csak a hivatalokat védik, de szívünk melegét is fegyverrel támadják. A rács
nem csupán az illegális betolakodótól véd, de elválaszt a testvértõl, kizár Isten oltal-
mából. Biztonságunkat féltjük az utcán, a munkahelyen, a bizonytalanság elõl mene-
külünk a félelem sodrásában, és nem találunk megnyugvást otthonainkban, nem
érezzük a biztonságot a templomban, nem ad megújulást a luxusszálló éteri aurája.
Az ünnep a maga egyszerû szavaival még ma is a békesség és a szeretet születésérõl
ad hírt. Ne féljetek, mert a karácsony ma is a csodák ünnepe. Ne féljetek, mert a leg-
nagyobb csoda a szeretet. Ez a csodálatos szeretet szülessen meg mindnyájunk szívé-
ben, hogy az elfelejtett szavak újra felhangozzanak, és lelkünkben új élet támadjon.
Ámen  

Solymár Péter

Dsida Jenõ születésének 100. évfordulójára

Aki Kolozsváron járt a Házsongárdi temetõben, egy megrendítõ hatású sírbolt elõtt
állhatott meg. A nemzeti színû szalagokkal díszített koszorúk felett a sírfelirat: Dsida
Jenõ író és költõ /1907 – 1938/ „Megtettem mindent amit megtehettem, kinek tar-
toztam megfizettem. Elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom romló földi
mását” 

Saját sírfeliratát a költõ, halála elõtt három évvel írta meg. Ehhez talán hozzájárult,
hogy gyermekkorától kezdve szívbeteg volt. Tisztában volt azzal, hogy nem adatik
meg számára hosszú élet. Iskolai tananyag sohasem volt. Különösen nem 1945 után,
pedig Dsida Jenõ a XX. Századi magyar irodalom Radnóti Miklóshoz és József
Attilához mérhetõ egyénisége. Annál is inkább, mert kölcsönösen nagyra tartották
egymást. Radnóti zsúfolt könyvespolcán ott volt Dsida Jenõ verseskötete is. Az erdé-
lyi költõ Szatmárnémetiben született, de hamarosan Budapestre költöztek. Iskoláit
itt, majd visszatérve Beregszászon, Szatmárnémetiben végezte. Kolozsvár jogi egye-
temére is járt. De aztán újságírói, költõi és írói pályán kötött ki véglegesen. Már 15
évesen Benedek Elek Cimbora c. gyermekújságjában jelent meg verse. Késõbb sok
erdélyi folyóirat szerkesztõje, munkatársa. Versek, úti-beszámolók elbeszélések írása
mellett nagymûveltségû mûfordító. Kora ifjúságától arra készült, hogy költõ legyen.
Tudta, hogy vállalnia kell a kisebbségi költõ sorsát. Nagycsütörtök címû versében
Krisztus áldozatvállalásához hasonlítja a XX. Századi ember magára-maradottságát. A
székelykocsárdi vasútállomás hideg éjszakájában virrasztva, szeretne szót váltani „jó,

Advent 
„Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt

Eljön õ minden bizonnyal eljön” (Közeleg az Emberfia)
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meghitt emberekkel”, de „Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt és mind
aludtak… Kövér cseppek indultak homlokomról S végigcsorogtak gyõrött arco-
mon.”

A Psalmus Hungaricus címû költeménye hitvallás a szétszóródott magyarság mel-
lett. Életmûve azt hirdeti, hogy a kisebbségi sors kiszolgáltatottság, megalázottság,
üldöztetés. Ezért a költészet itt sorsvállalás.

Krisztus címû versében írja:
„én tudom, hogy te egyszerû voltál,
szürke, fáradt és hozzánk hasonló.”

Ám rövid életét végigkísérte a megváltás hite. Énekel a természetrõl, a szerelem-
rõl, az ifjúságról. Verseit bravúros formaérzék és különös zeneiség jellemzi.

1937. Életének egy szép fellobbanása a szerelem és a házasságkötés. A kolozsvári
Szt. Mihály templomban Márton Áron plébános adja õket össze. Alig egy évre rá szí-
ve felmondja a szolgálatot. Az egyházi szertartást ugyancsak Márton Áron végzi. Az
írok között Nyírõ József búcsúzik tõle. 

1938. Dsida Jenõ 31. esztendõt élt. Mi mai olvasói itt Magyarországon akkor
értjük meg korát és jelent is, ha átérezzük imádságát, melyben Istenhez fordul az ide-
gen szavak bábel-zavarából: 
„TE még megértesz úgy-e Istenem
akkor is, hogyha – magyarul beszélekõ” (Diákimádság)
Utas, ha Kolozsváron jársz, keresd fel a sírját! • K. B.

KARÁCSONY
„Én állok itt az ablakom elõtt,
nézem halkan a pihézõ havat”
és bent
„Mennybõl az angyal!
Égnek a gyertyák.
Kacag az ének, terítve az asztal” 
(Karácsonyi utazás)

SZILVESZTER ÉJJEL
„Kezemben toll
fehér papír elõttem
s valami nagy ünnepi várás 
terjeng a levegõben”
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Kalendárium

Most, amikor lezárjuk ezt az évfordulókban gazdag 2007-es esztendõt, gondoljuk át
még egyszer összefoglalva, milyen történelmi és egyházi eseményekre irányult a fi-
gyelmünk. Hogy egy kicsit részrehajlók legyünk, kezdjük az emlékezést evangélikus
egyházunk vonatkozásában.

Luther Márton 590 éve, 1517 Október 31-én szögezte ki egyházmegújítást célzó 95
tételét a Wittenbergi vártemplom ajtajára. Nem rajta múlt, hogy ez a változás nem
jött létre. Ezért született meg a lutheránus, illetve Ágostai Hitvallású Evangélikus
Egyház

580 éve énekeljük evangélikus himnuszunkat az „Erõs vár a mi Istenünk” c. éne-
ket, amit szintén Luther Mártonnak köszönhetünk. Ebben az énekben dolgozta fel
Dávid király 46. zsoltárát, amely így kezdõdik: „Isten a mi oltalmunk és erõssé-
günk..”

400 éve született Paul Gerhardt berlini evangélikus lelkész, akitõl talán a legtöbb és
legismertebb éneket találjuk énekeskönyvünkben. Pl. „Hogyne dicsérném az Istent”;
„Légy csendes szívvel, légy békével”

60 éve halt meg a XX. Század egyik legjelentõsebb magyar evangélikus püspöke
Raffay Sándor. Jellemzõ volt rá mély keresztyén hite, magyarság tudata és szociális ér-
zékenysége. 1918-1945 között közel 30 evangélikus templom építésén sáfárkodott.
Virágzó egyházi élet szervezését motiválta a gyülekezetekben. Erre a tevékenységére
mind a mai napig lehet még építeni. 

800 éve született I. András leánya, akit csak úgy emlegetünk, hogy Árpádházi szent
Erzsébet. Egész életében a szegények, árvák, betegek pártfogója volt. A thüringiai õr-
gróf feleségeként vagyonát megosztotta a rászorulókkal, majd késõbb megszervezte
a betegek ápolói szolgálatát.

200 éve született gróf Batthyány Lajos, Magyarország elsõ felelõs miniszterelnöke,
aki, az 1848-49-es szabadságharc után a 13 aradi vértanú mellé 14-ikként Pesten ki-
végeztek. Emlékét az utókor kegyelettel õrzi. A Kerepesi temetõben hatalmas mau-
zóleum, a Szabaadság téren õrök mécses emlékeztet a mártír hazafira.

60 éve halt meg Kodály Zoltán, a 20. század magyar zenei megújítója. Jelszava ez
volt: „Legyen a zene mindenkié!”. Ennek érdekében teremtette meg a zenei tago-
zatos általános iskolákat, ahol a tanulók megismerhették a zene alapjait.

130 évvel ezelõtt 1877 novemberében látta meg a napvilágot a 20. század köl-
tõóriása: Ady Endre. A mindössze 41 évet kapott költõ vallásos és szerelmi lírájával,
élet- halálharc és tájleíró verseivel egy teljesen új világot teremtett, új értelmet adott
a magyar költészetnek.  
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Adventben mindig hallunk vigasztaló szavakat. A vigasz a hûségbõl jön, és belsõ
szilárdságot jelent. Ha Isten saját Fia jött el hozzám, úgy életem új alapot nyer,

a talaj megszûnik inogni alattam. Alapom biztos lesz, megállhatok rajta. 
A vigasznak a bizalomhoz is köze van. Ha Isten megvigasztal, bízhatok abban, hogy

élek; a hely, ahol vagyok, meghitt hely lesz, a bizalom helye; hely, ahol otthon le-
hetek.

A latin consolari szó a vigasztalásnak még egy másik vonására is utal, melyet ad-
venttel vársz. Isten eljön magányodba, megvigasztal azzal, aki után vágyódsz. Advent
tudomásodra hozza, hogy már nem leszel egyedül. Sötétségedbe Isten fényként lép
be, és mindent megvilágít. Magányodba Isten vigasztalóként jön, veled van, veled
együtt érez, megért, kitart melletted. Isten közelségével magányod megváltozik, a bá-
nat helye a bizalom helye lesz, a vigasztalás helye, ahol otthon érzed majd magad.

Anselm Grün

Mivel elvált anyuka vagyok, nehéz, legtöbbször lehetetlen megfelelnem mindkét
szülõi szerepnek, így sokszor már mint anyuka sem állom meg a helyem. Azért

szoktam imádkozni, hogy türelmesebb, csendesebb anyuka lehessek, aki biztonságot
nyújt. Kérem Istent, hogy adjon sok erõt, és tudjak helyesen dönteni. Most van egy
párkapcsolatom, így ezért is imádkozom miden este, hogy ebben a szerelemben ne
kövessem el a régi hibáimat és tudjak olyan lenni, mint egy krisztuskövetõ ember. Át
tudjak lépni a saját korlátaimon, használjam bölcsességem. Végül azért is imádko-
zom, hogy ne csak az én boldogságom lebegjen szemem elõtt, hanem Isten országá-
nak a világossága is betöltse szívemet. 

Egy gyermekét egyedül nevelõ édesanya imádsága

Nagyon sokszor rendbe nem tett dolgaink miatt nem tudunk ünnepelni. Han-
gulatot próbálunk varázsolni, hosszabb-rövidebb ideig. Megjátszuk az ünnep-

lõt, de az el nem intézett ügyek gondja, aggodalma, nyugtalansága olyan gyorsan elõ-
bújik a karácsonyfa mögül! Mi lenne, ha a karácsonyi énekek dallamával együtt hal-
lanánk a rendbe nem tett, elintézetlen, feldolgozatlan ügyeink csikorgó, nyugtalanító
zörejét? Nem lenne kellemes karácsony, se boldog ünnep.

Az Újszövetség szerint a keresztények ünnepe abban segít, hogy az ügyek ne ma-
radjanak elintézetlenül.

Fehér Károly

Ünnepi morzsák a lé
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Most igazán örülök, mert eljöttél hozzám is. Megszülettél nekem is, és most én
is elhoztam ajándékaimat: néhány össze-vissza gondolatot, melyeket jelenlé-

ted kibogoz. Egy gyarló életet, melyet szereteted megújít. Néhány hamis hangot,
melyet jóságod megtisztít. Köszönöm, hogy mindezt odaadhatom neked.

Most igazán örülök, mert te tetted késszé szívemet, hogy befogadhassalak. Hogy
érezzem közelségedet, hogy mindig velem lehess. Köszönöm az utánad való vágya-
kozást, mellyel lelkemet betöltöd.

Most igazán örülök, mert velem vagy, és tudom, hogy nem akarsz elhagyni; mert
hívsz, szüntelen hívogatással, bármerre, bármelyik úton járok; mert elõttem jársz és
vezérelsz, mutatod a célt, az irányt. Köszönöm, hogy eljöttél és összekötsz Istennel
az élet útján.

Immánuel: Velünk az Isten!
Vladika Zsófi

rzsák a lélek asztalára

Document1.qxd  2007.12.10.  16:09  Page 7



ÜNNEPI ALKALMAK
December 16. 10 óra Ádvent 3. vasárnapja
December 16. 18 óra Ifjúsági istentisztelet Új Találkozás
Dec. 23. 10 óra Ádvent 4. vasárnapja Gyermekek karácsonya
December 24-én délután 16 óra Szenteste Liturgiája
December 25-én, 26-án délelõtt 10 óra Ünnepi Istentisztelet
December 31-én este 18 óra Hálaadó istentisztelet
Január 1-én délelõtt 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  meg-
keresztelni, vagy házasságkötésre készülõdnek a lelkészi hivatalban idõ-
ben jelentkezzenek. 
Idõpont egyeztetés a 3-890-912-es telefonszámon lehetséges. 

Kedves Testvéreink! Körlevelünkben szokás szerint kérjük, hogy aki
még nem rendezte ezévi egyházfenntartói-járulék befizetését, a mel-
lékelt csekkel szíveskedjék megtenni! Mindazok, akik már eleget tettek
ennek, a csekket a jövõ évben felhasználhatják.
Gyülekezetünk számlaszáma:11704007-20183107

Minden kedves testvérünknek 
áldott karácsonyi ünnepeket 

és boldog új esztendõt kívánunk!

ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ
Kiadja: az Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest, 1043, Lebstück M. út 36-38. Tel.: 3-890-912
Szerkesztõ: Solymár Péter • Nyomdai elõkészítés: Galgóczi Andrea

honlap: http//ujpest.lutheran.hu • email: peter.solymar@lutheran.hu
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