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„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés,
szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” 
(Pál apostol levele a Galatákhoz, 5;22)

A ruhavásárlásban csak egyet nem szeretek túlságosan. A próbafülkét. Abban is 
a nagy tükröt. Amíg bele nem nézek, gyakran képzelem azt, hogy szép vagyok, 
karcsú és fiatal. Ennek megfelelően megfigyeltem, hogy a kiválasztott ruhaméret 
rendre nem jó, mindig vissza kell mennem egy nagyobb számért. És a fülke ma-
gányában ott állunk ketten, egymással farkasszemet nézve: én és a tükörképem. 
Nem nagyon mosolygunk egymásra. Kissé megöregedtünk, elfáradtunk, és itt is, 
ott is fölöslegesen gyűlnek a kilók.

A fizikai tükörnél sokkal fájdalmasabb a lelki tükör. Mikor úrvacsorára készülve 
szembesítem magam a tízparancsolat tételeivel, szinte nincs olyan pont, amit meg 
ne sértenék, amelyet át ne hágnék. ha magamat kellene osztályoznom, hogy hol 
tartok, biztosan megbuknék. Bűnös lény vagyok. Látom, hogyan állok a törvény-
nyel, mennyire nem tudom betartani. ha bárki ma-
gától szeretné elérni az isteni mércét, soha nem 
lesz sikeres, ugyanis saját erőből nem tudunk 
megjavulni, nem tudjuk elérni az égi köve-
telményeket. ha jól belegondolunk, azt 
látjuk, hogy az isteni szint nagyon ma-
gas. A nyomorult ember, ha azt hiszi, 
hogy képes egyedül odáig felkapaszkod-
ni, csak csalódásban lesz része. Önerőből 
ugyanis semmik vagyunk. Kicsi, bűnös, 
szerencsétlen, esendő lények. „Óh én nyo-
morult ember! Kicsoda szabadít meg e halál-
nak testéből?”(Pál levele a Rómaiakhoz 7;24)

A Lélek gyümölcsei



Pünkösdi imádság

Uram, a te egyházadban 
minden olyan öregnek látszik! 
Benne a régi többet ér, 
sokkal, sokkal többet, mint az új. 
A még újabbat pedig legszívesebben 
sokan eretnekségnek hívnák nálunk. 
Ha valami új kezdődik, 
mindjárt felemeli a hangját valaki: Vigyázat! 
Maradjunk a réginél! 
Mindig így volt! 
Miért legyen egyszerre másként! 
A te egyházadban, mely azért imádkozik, Uram, 
hogy újíts meg minket, 
az újat mindig félreértéssel és idegenkedéssel fogadják. 
Urunk Lelke, aki szereted az újat, 
mikor újítod meg egyházad arcát? 
Mikor mutatod meg nekünk, 
mennyi elavult van benne, 
amit szabad és kell is eltüntetnünk, 
hogy arcod ismét új és szép és fiatal legyen! 
ha akarod, 
viharod elsodorja a régit, és mindent megújít. 
ha akarod – 
már hallom is a távolból a sok ezer ember hangját, 
aki remegve hív ismét a csodálatos hitben: 
elmúlt a régi, nézzétek, újjá születtünk! 
Néha olyan nehéz hinni benned, 
Szentlélek úristen, 
és az imádsághoz, hogy újítsd meg a föld színét, 
olyan kínlódva fűzzük hozzá az Alleluját… 

Ha rátalálunk a megoldás titkára, Jézusra, a személyes megváltóra, akkor bűnein-
ket is más perspektívából szemlélhetjük. Van, aki megtisztít minket, mert Krisz-
tus kínhalála minden szennyet képes lemosni rólunk. A Szentlélek, a harmadik is-
teni személy, aki pünkösdkor kiáradt az apostolokra, ma is ugyanúgy várja, hogy 
erejével, bölcsességével, jóságával, vigasztalásával segítsen bennünket az élet min-
den területén. ha hitünk támad, hogy Isten segítségével fel tudunk emelkedni, 
meg tudjuk tisztítani bűnös énünket, akkor már nem csüggedten és leverten ci-
peljük a ránk rakódott életterheket. Jézus igája ugyanis nem nehéz. Vele valóban 
nem nehéz.

Fohászkodjunk, hogy a Lélek szálljon le ránk, és vezéreljen bennünket! Meglát-
juk, hogy feltámad arcunkon a mosoly. Bárhogy is nézünk ki első látásra, a ránco-
kat elsimítja a belső lelki békesség!
 Juhászné Szabó Erzsébet



Napjainkban szembeállítják a szellemet a struktúrákkal. Igen, ez a kihívás: a szel-
lemnek és a tagok növekedésének megfelelő struktúrákat kell létrehozni, olyano-
kat, amelyek önmagukban is táplálók. Van megfelelő módja a hatalom gyakorlásá-
nak, a közösségi véleményalkotásnak, sőt még az anyagiak kezelésének is – olyan 
anyagiakról van szó, amelyek az evangélium és a nyolc boldogság szerint valók, s 
így az élet forrását képezik.

A közösség szív és lélek egysége; kapcsolatok hálózata. De a kapcsolattal együtt 
jár, hogy válaszolunk testvéreink, főleg a szegények, a leggyengébbek, a legsérül-
tebbek kiáltására, és felelősséget érzünk irántuk. Ez nagyon sokat kíván tőlünk, és 
megzavarja nyugalmunkat. ezért aztán a kapcsolatot és a vele járó követelménye-
ket szívesen helyettesítjük az előírásokkal, a szabályzattal, az adminisztratív tevé-
kenységgel. Könnyebb megtartani egy előírást, mint embereket szeretni. Ezért az-
tán egyes közösségek belefulladnak a szabályzatokba és az adminisztrációba, ahe-
lyett, hogy az igényességben, a befogadásban és az ajándékozásban növekednének. 
 

Jean Vanier: A közösség

pesten. Az ővele való találkozásom szinte visszaidézte gyermekkoromat, hisz an-
nak idején rendszeresen jártam templomba. Azóta az újpesti gyülekezet máso-
dik lelkészét és harmadik felügyelőjét szolgálom. Ezt a templomot az első perc-
től kezdve otthonomnak tekintettem. Terveim voltak a berendezések felújításával, 
ezeket, hála Istennek, részben sikerült valóra váltanom. A gyülekezetbe való belé-
pésem óta hamarosan mint presbiter, később egy bizonyos ideig mint gondnok tel-
jes tudásommal, erőmmel, anyagilag és erkölcsileg is támogatom az egyházközsé-
get. Mindig is magaménak tekintettem ezt a közösséget.
– Mi indít egy nyugdíjast arra, hogy nagyobb összeggel támogassa a gyü-
lekezetet?
– A munkám által olyan kereseti lehetőségem adódott, hogy komolyabb össze-
geket tettem félre a jövőre gondolva. Azért is engedhettem meg ezt a felajánlást, 
amelyet a gyülekezetnek adtam, mert tulajdonképpen magamnak adtam vissza. 
– Köszönöm a beszélgetést!
– Én is nagyon köszönöm, hogy valakinek elmondhattam azokat a mély érzéseket, 
amelyeket tanúsítok a gyülekezet iránt.
 Juhászné Szabó Erzsébet

Köszönöm, hogy ezeket elmondhattam…

☼   ☼   ☼
– Sajnos az én gyerekkorom nagyon szomorú volt, mesélni is csak rosszat tu-
dok róla. 1930-ban születtem a Győr megyei Téten, szegény családból szárma-
zom. 1942-ben, 12 éves koromban a világháború szörnyű napjait kellett megélnem 
mint gyermek. Halott katonákat gyűjtöttünk be, fel sem foghattam, hogy mit te-
szek. Lovas kocsikra tettük és vittük a közös sírba a halottakat. Aztán jöttek a szov-
jet katonák, s a helybéliek nem tudták, ki hová meneküljön. 12 éves koromban én 
adtam erőt a padláson elbújt lányoknak, asszonyoknak, hogy ne féljenek. Majd há-
rom évig tanonckodtam, és mint lakatos szabadultam fel. Másfél évet dolgoztam, 
majd bevonultam tényleges katonai szolgálatra. Ez idő alatt édesanyám – 41 éves 
korában – elhunyt. Ettől kezdve önálló életet kellett, hogy éljek.

Gépkocsivezetői vizsgát tettem, s a győri MÁVAUT-nál dolgoztam nehéz  
körülmények között. 1955-ben megnősültem, egy lánygyermekem van, s egy  
28 éves fiúunokám, aki Debrecenben fogorvos. 1961-ben Budapestre költöztünk 
egy itt élő rokon biztatására. Három évet a BKV-nál töltöttem mint autóbusz- 
vezető, majd 1971-től nyugdíjazásomig a HUNGAROCAMION-nál nemzetközi 
gépkocsivezető voltam. Ez ideig a templomba járás lehetetlen volt, mert a munka-
kör soha nem engedte.

1980-ban ismertem meg Lászik Máriát (aki gyakran járt a szomszédomba a ba-
rátnőjéhez), és felhívta a figyelmemet, hogy van itt egy evangélikus templom Új-

 Horváth József  presbiter vallomása

Józsi bácsit régóta ismerem, szeretem. Akkor 
zártam igazán a szívembe, mikor egy oltár előt-
ti imádságom után könnyes szemmel, meghatot-
tan ezt mondta: „Megríkattál!” Az a fohász, ami-
nek én csak a közvetítő eszköze voltam, elha-
tott a lelkéig, s a legszebb érzelmeket csalogatta 
ki belőle. Ritkaság, hogy egy férfi sír. Manapság 
úgy tartják, hogy ez a gyöngeség jele. Én pedig 
úgy gondolom, hogy szép és emberi dolog ki-
mutatni lelki rezdüléseinket. Józsi bácsi egy csu-
pa szív ember. Szeretném megismerni az életét. 



Hitoktatás a jövőben!?
Ebben az esztendőben egyházi szempontból érdekes kihívással találkoztunk. Az állami 
törvények az Általános Iskolák alaptantervébe felvették a hit és erkölcstan oktatásának le-
hetőségét. A törvényt szabályozó szabályrendelet sajnos elég későn jutott el az iskolákhoz 
és az egyházi vezetőkhöz, így csak részben tudtuk informálni a lehetőségekről a szülő-
ket. Sok tekintetben még mi magunk sem láttuk tisztán a jövőre kezdődő hitoktatás gya-
korlati megvalósítását, de mindenképpen örvendetes volt az egyházak és az iskolák kö-
zötti kölcsönös párbeszéd elmélyülése. Nekünk evangélikusoknak fel kell készülni az 1-2 
fős mini-csoportok létrejöttére, de ha van rá mód és lehetőség, akkor szívesen élünk hit-
oktatási küldetésünkkel. A szülői értekezletek folyamán többen kifejezték támogató bi-
zalmukat az egyházi hitoktatás irányába, de miután sok bizonytalanságot láttak a kiépü-
lő struktúrába, így inkább az etika oktatását választották. Biztatjuk ezért a szülőket, hogy 
ahol tudnak még jelentkezni ott bátran válasszák az evangélikus hitoktatást! Minél többen 
kerülnek kapcsolatba az evangélikus szellemiséggel, annál jobban megismerhetővé vá-
lik gyülekezetünk. Több hitoktatóval is tárgyalunk, így nagy valószínűség szerint többen 
tartanak hittanórát az iskolákban. Zárásképpen egy kis közvéleménykutatás eredménye  
a hitoktatás „áldásáról“:

Miért szeret HittAnrA Járni?
☺ mert jó a közösség, új barátokra lehet szert tenni
☺  mert megtanulják a gyerekek, hogy Jézus tanítása szerint szeretetben kell élni embertár-

saikkal, és ezt lehet gyakorolni az iskolában, otthon, játszótéren, hittanórán, mindenhol
☺ mert szép és tartalmas felkészülést nyújtanak az ünnepi készülődésben
☺  a hittanórákon a hálaadás alkalmával a gyerekek megköszönik az előző napokon tör-

tént eseményeket, kegyelmet, és imádságban hordozzák a jövő iránti elköteleződést!
 Solymár Péter    

együtt, civilekkel!

Egy együttműködés lehetőségénél – és ez általánosan igaz társaságokra - minden eset-
ben meg szokták határozni a szándékot kinyilvánító felek, hogy ki, és milyen előnyöket 
élvezhet a közös feladatvállalás beindulása után. Sajnos, az előnyök és hátrányok egymás-
sal szembeállítása alkalmával, gyakran meghatározó kérdéskör az, hogy mit szól a közvé-
lemény az együttműködés hírére, majd hogyan reagál arra. Támogatja azt, vagy ellene for-
dulnak az újdonsült partnereknek? Sokszor megjósolhatatlan. Szerencsére gyülekezetünk, 
egyházunk, a Rex Kutyaotthon Alapítvánnyal folytatott közös esetében, az együttműkö-
dés minden területéről pozitív visszacsatolás érkezik.

Az egyház, és az egyháztól független Rex Alapít-
vány közötti együttműködés 2012. márciusában 
kezdődött, amikor Solymár Péter lelkészünk, az ala-
pítvány által üzemeltetett Rex Állatsziget családi, 
Víz Világnapja rendezvényén tartott előadást a „Víz 
megjelenése, szerepe a Bibliában” címmel. A sikeres 
előadást akkor egy áldással zárta lelkészünk. A láto-
gatók nagy örömmel fogadták, így az Állatsziget kö-

vetkező családi rendezvényein is gyakori vendég lett az újpesti evangélikus egyházközség 
lelkésze. Legutóbb idén márciusban, lelkészünk mellett a gyülekezeti énekkar is fellépett, 
de előadást tartott Gáncs Péter püspök is. Viszonzásul, az alapítvány – Solymár Péter lel-
késszel kiegészült csapatával – a novemberben megvalósított Guinness rekorddöntésnél 
felhasznált 6540 plüssállatból, kétezret adományozott a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház diakóniai osztályának, akik rászoruló gyermekekhez továbbították a játékokat. 

Más területen is elindult az egyház és az alapítvány együttműködése. Mára gyakoriak 
a tapasztalat, és információcserék az önkéntes-koordináció, valamint a kommunikációs 
megjelenések területén is. Mi több, az egyház 2013. évi 1%-os kampányának megvalósí-
tásában szerepet kapott a Rex Alapítvány kommunikációs vezetője, igazgatóhelyettese is. 
Reméljük ez is egy újabb, közös sikertörténet lesz!  Haba Gábor

Konfirmandusaink:
Blázy Blanka, Blázy Bendegúz, Botka Zénó, 
Faragó Balázs, Kraaijvanger Lisa, Sipiczki Benedek, Wallfisch Áron 
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” 
Jelenések könyve 2, 10



Alkalmak:
2013. május 26-án 10 órakor 
Konfirmációi ünnepi istentisztelet

2013. június 2-án 10 órakor 
Finn vendég-igehirdető szolgál közöttünk.

2013. június 22-én délután 15 órától 
Kerti Találkozás – bográcsozás a templomkertben; 
18 órától Moziest címmel gyülekezetünk énekkara 
és zene-kedvelő tagjai koncertet adnak.

2013. július 9-12. 
Gyülekezeti Szabadidőtábor

Szívesen látogatunk betegeket, úrvacsorai liturgiával járulunk mindazokhoz, akik nem tudnak  
a templomi szertartáson részt venni. Kérjük mindazokat, akik gyermeküket keresztelni szeret-
nék, vagy házasságkötésre készülnek, a lelkészi hivatalban jelentkezzenek. Lelkipásztori beszél-

getésre, magángyónásra is van lehetőség.

Időpont-egyeztetés a 06 20 824 4138-as telefonszámon, 
az ujpestipap@gmail.com email címen lehetséges.

Internet: http://ujpest.lutheran.hu
facebook.com/ujpesti.evangelikus.gyulekezet

Aki nem rendezte még az egyházfenntartó járulék befizetését, azt kérjük a:
Újpesti Evangélikus Egyházközség: 

11704007 – 20183107 –es számlaszámon átutalással tegye meg!

ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ
Kiadja: az Újpesti Evangélikus Egyházközség;

1043 Budapest, Lebstück M. Út 36-38. Telefon: 06 20 824 4138
Szerkesztő: Solymár Péter Tamás


