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Legyetek jók, ha tudtok! 

 

„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni,  

mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak,  

akik tőle kérik” (Lk 11:13).  

 

Hányszor hallja az ember élete folyamán azt a 

figyelmeztetést, hogy Jó legyél!  

Gyerekkoromban, mikor nagyanyám már nem bírt velem, az 

utolsó mondata az volt a fegyelmezésben, hogy „Vigyázz, 

mert az Isten mindent lát!” Ekkor mindig abbahagytam az 

aktuális rosszaságot, és megijedve figyeltem szobánk 

ablakait: Hol az Isten? Melyik ablak sarkában kukucskál 

éppen, hogy homlokát összeráncolva megfeddjen a 

hancúrozásért és viháncolásért? Mikor hosszas keresgélés 

után sem láttam az arcát, lábujjhegyen közelebb 

settenkedtem, hogy megnézzem, hová rejtőzött előlem. Jól 

elbújhatott, mert sohasem találtam meg. Viszont megjavultam. 

De hát jó vagyok-e? Jók vagyunk-e? Tudunk-e jók lenni? És egyáltalán: mi a jóság mércéje? Ki 

mondja meg? Az óvó néni? A tanító? A tanár? A szülő? A rokonok? A barátok? Az ismerősök? 

Mikor vagyok jó? Ha csöndben vagyok, mikor csöndben kell lenni, és beszélek, ha beszélnem 

kell? Ha segítek a bajban lévőknek? Ha udvarias vagyok? 

Sokan tesznek olyan kijelentéseket vagy gondolják úgy, hogy „Én jó vagyok, nem csalok, nem 

lopok, nem sikkasztok, nem gyilkolok. Keményen megdolgoztam az elért eredményeimért. 

Nincs szükségem Isten gyámkodására. Egyedül is megállok a lábamon!” Ha nem követünk el 

köztörvényes bűnt, már jók vagyunk? Ha nem ülünk a börtönben, már megfelelünk a jóság 

kritériumának? 

 

 



 

A Szentírás szerint az Isten szerinti jóság mércéjét csak az Ő segítségével érhetjük el. Ha azt 

gondoljuk, hogy Jézus áldozata nélkül is megtisztulhatunk bűneinktől, akkor nagyon elszámítjuk 

magunkat. A külső cselekedeteink ugyanis nem sokat érnek. Verhetjük a mellünket, hogy lám-

lám, mennyivel jobbak vagyunk, mint a szomszéd, többet adakozunk, átsegítjük a vak embert az 

úton, rendesen járunk templomba. De kit csapunk így be?  

A jóság mércéje igen magas: a magát hősnek gondoló nyomorult ember egyedül nem érheti el. A 

titok nyitja az istenhit. Hit az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. 

Hitemmel bizonyságot nyerek az Atyáról, hogy ő létezik, és munkálkodik értem. Hogy tékozló 

fiaként mindig visszavár és karjába zár. 

Hitemmel bizonyságot nyerek Jézusról, hogy ő ártatlanul magára vette minden bűnömet és 

meghalt értem. Megváltott a halálból. Feltámadott és ma is közbenjár értem. 

Hitemmel bizonyságot nyerek a harmadik isteni személyről, a Szentlélekről. 

Ha imádságunkban őszinte szívvel kérjük a bennünk való lakozását, akkor támogatni fog. „Ama 

vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd 

titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek” (Jn 14:26). 

Pünkösd napján a tanítványok egy akarattal imádkoztak, és kiáradt rájuk a Szentlélek. Zúgó szél 

támadt, kettős tüzes nyelvek kísérték a jelenséget. Mindenki a maga nyelvén értette Isten 

beszédét. Péter apostol prédikált a Messiásról és a Szentlélekről:  

 

„Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Annakokáért az 

Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szentlelket megnyervén az Atyától, 

kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok” (ApCsel 2:32-33). 

 

Pünkösd ünnepén imádkozzunk mi is a Szentlélekért: kérjük, hogy formáljon át és újítson meg 

bennünket! 

 

 

Juhászné Szabó Erzsébet 

 

 

 



 

„Akik pedig hittek (Péter apostol) beszédének, megkeresztelkedtek.” (ApCsel 2,41) 

 

Káposztásmegyeren is élnek evangélikusok. Hol lehet 

velük találkozni? Nem csak a kéthetente tartott 

istentiszteleteken a katolikus templom kápolnájában és a 

Megyeri Klubban, hanem a gyerekekkel, fiatalokkal az 

iskolákban, felnőttekkel, idősebbekkel a lakótelep 

hétköznapjaiban: utcán, boltban, közintézményekben. 

Péter apostol pünkösdi beszéde előtt a kicsi tanítványi 

csapat is összegyűlt. Csak úgy, maguk között.  

 

A feltámadás örömében, de még nem készen a kilépésre, „zárt ajtók mögött”, várakozva. Ebbe a 

csendbe, félelemmel és örömmel vegyes várakozásba érkezik meg a Szentlélek és teszi késszé és 

alkalmassá az egyszerű tanítványokat arra, hogy együtt, az evangélium hirdetésére felkészülten 

kilépjenek a nyilvánosság elé. És a csoda megtörténik: „Akik hittek a beszédnek, 

megkeresztelkedtek”, mintegy háromezren. 

 

Mi tette késszé ezeket az embereket a hitre? Az, hogy hallották Péter személyes történetét 

Jézussal, hogy felfedezték saját személyes történetüket Istennel. „Szíven találva” érezték 

magukat (2,37), mert felismerték, hogy Jézus története az ő történetük. Ezért feltették a kérdést: 

„mit tegyünk?”. A frissen született hitük tettekre késztette őket. Péter válasza: „térjetek meg és 

keresztelkedjetek meg…”(2,38). És a tömeg is késszé válik erre a lépésre Isten felé: „Akik hittek 

a beszédnek, megkeresztelkedtek”. 

 

Mit tehetünk mi ma ennek fényében? Péternek már volt személyes tapasztalata Istennel, amit 

elmondott sokaknak. Ha nem mondta volna el, feszítette volna őt ez az élmény, majd 

terméketlenül elhalt volna. De továbbadta, és így sokszoros termést hozott. Tehát: ha van 

személyes tapasztalatunk Istennel a hétköznapjainkban, mondjuk el, adjuk tovább a körülöttünk 

élőknek. Így leszünk láthatóan evangélikusok, akiket az evangéliumról, az örömhírről ismernek 

fel. Ha még nincs személyes tapasztalatunk Istennel, figyeljünk azokra, akiknek van. Figyeljünk 

magára Istenre a hétköznapi történésekben, lelkiismeretünk szavában, a természet szépségében 

és szóljunk hozzá akár döcögő imádságban is.  

 



 

Az ő Szentlelkének munkája nem marad el, ahogy nem maradt el pünkösdkor sem: „Akik hittek 

a beszédnek, megkeresztelkedtek”.  

Az utóbbi hetekben két család jelentkezett keresztelőre nálunk. Ünnepeljünk együtt velük, Isten 

áldását kívánva és befogadással munkálva újjászülető életüket. 

Farkas Enikő, (káposztásmegyeri missziói munkatárs, 

hitoktató. +36 20 775 2382, petroleum82@gmail.com) 

 

 

Családi nap 

 

2015. április 25-én szombaton Hittanos családi napot tartottunk a gyülekezetben. 

Az iskolai hittanos gyermekek szüleikkel együtt jöttek. 

Téma: istentiszteleti előkészület Örvendezés vasárnapjára. Isten dicsőítése. 

Szép, vidám éneket tanultunk együtt.   

 

Gazdag programunk keretében 

volt gyertyadíszítés, oltárterítő -

papíron- felemelt kezek festése 

.Ezeket még a gyülekezetbe 

látogató finn vendégek  is 

megcsodálhatták.  

 

 

Jók voltak a "Templomi ösvény stációi" (szószék, harang, persely). A gyermekek örömmel 

mentek fel a szószékre és mondták el a hittanórán tanultakat.  

Agyagból formáztunk embereket, állatokat. Voltak, akik Ádámot és Évát, vagy éppen 

teknősbékát készítettek .Közben beszéltünk Isten teremtői munkájáról, s arról, hogy az Úr 

formálni akar bennünket.  

 



Kitettük az asztalra a "Hálaadás kosarát" amelybe mindenki leírhatta és beledobhatta hogy miért 

és kiért hálás az Istennek. 

Íme a "Hálaadás kosarából" : 

- hálás vagyok Istenem az Anyukámért, meg az Apukámért,  

- köszönet a tavaszért,  

- hálás vagyok, hogy élhetek, Anyukám és Apukám is van, boldog lehetek,beszélhetek, 

játszhatok, imádkozhatok, és ha beteg vagyok a reménytelenségből a reménységbe jutok, 

és még sok mindenért, emberi kézzel nem lehet megszámlálni ezt a hálát amit érzek, mert 

az Úr a példaképem, aki szeret és befogad, h 

- hála Isten szeretetéért, a megbocsátásért, az örömért, kislányomért, a munkámért, az 

egészségünkért, a hitemért. 

Közösségformáló, vidám hittanos délutánt töltöttünk együtt. Az alkalom végén jó beszélgetések 

közben együtt teáztunk és sütiztünk. 

Ezért az alkalomért is hála és dicsőség Istennek! 

 

Egy gondnok arca 

 

Gyülekezetünk presbitere, gondnoka, mindenese volt 

hosszú évtizedekig Szacskó István. Áprilisban 

szólította magához Teremtő Istene. Pista bácsi 

szeretetével és hűségével sokat gazdagította 

templomi közösségünket. Feleségével sokáig ápolta 

és szépítette az oltár díszítését, természetes 

könnyedséggel vállalta a perselyezés szolgálatát. 

Még 90-en  évesen is jött kerítést festeni és segíteni. 

Hosszú évtizedes hűségét Istennek köszöntük meg 

temetési Istentiszteletünkön.  

 

A zsoltáros szavaival kerestük a feltámadás ígéretét: 

„Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe 

fogadsz.” 73. zsoltár 24. verse.  

 



 

Az Örökkévaló tanácsa adjon nekünk is itt szolgálatunkban szeretetet és hűséget, hogy 

templomunk és környezete ne csak pályázatok által, ne csak önkormányzati támogatás által 

újuljon és szépüljön, hanem keresztény testvérek imádságos ezermesterkedése által gazdagodjon. 

Szükségünk van olyan gyülekezeti tagokra, mint Pista bácsi, akik vállalásaikban nem kényszert 

és áldozatot látnak, hanem belső elköteleződésből, örömmel és hálával végzik feladataikat. Erre 

hangolódva hívunk mindenkit június 6-án 9 órától egy közös templomi önkéntes munkára. 

Festéssel, takarítással, ablakpucolással, jókedvvel tegyük széppé Isten hajlékát. Az ebédről a 

gyülekezet gondoskodik.   

 

Solymár Péter 

 

REFORMÁCIÓ 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára és 

ezzel kezdetét vette a reformáció, amelynek 2017-ben lesz 500. évfordulója. Az alkalom méltó 

megünneplésére készül a Magyarországi Evangélikus Egyház.  A reformácio.500 című honlapon 

folyamatosan tájékozódhatnak az ezzel kapcsolatos tervekről, eseményekről. Gyülekezetünkben 

Kendeh K. Péter számolt be az eddigi tervekről és ismertette a kitűzött célokat. Örömmel 

hallottuk, hogy nem egy grandiózus gigaünnepre készülnek, hanem a gyülekezeti bázis szintjén 

szeretnék megismertetni az emberekkel a reformáció teológiatörténeti hatását. Egy animációs 

rajzfilm segítségével pedig a szélesebb körök számára ismeretterjesztő jellegű Luther életművet 

jelenítenek meg. Ennek a rajzfilmnek az egyik epizódját már meg is tekinthettük!  

 



Nagyon lendületes és érdekfeszítő módon mutatta be Luther wormsi birodalmi gyűlésen 

elmondott hitvallását. Talán egy kicsit túl sok információt is közölt, de így mindenképpen 

alkalmas arra, hogy vetítést követően beszélgető körökben átgondoljuk a történéseket. 

Gyülekezetünk is készülődik a jubileumra. Az Istnetiszteletek alkalmával egyre gyakrabban 

fogunk Luther énekeket énekelni, és közös ökumenikus gondolkodásban vagyunk egy esetleges 

„reformáció és megbékélés” park kialakításában. A tervek szerint az egyház egységét 

szimbolizáló jelképpel szeretnénk üzenni Újpest lakóinak, hogy az 500 esztendővel ezelőtt 

történt hitéleti reformtörekvések azt a célt szolgálták, hogy a keresztények hitelesen és őszintén 

tegyenek tanúságot Krisztus evangéliumáról.  A következő munkaévben biblia-óra keretében 

Luther prédikációkat fogunk olvasni és elemezni, így az ószövetség doktora (Luther Márton) 

tanít bennünket Bibliát olvasni. Akinek van kedve csatlakozzon, reméljük, hogy terveink 

megvalósítása most is az egyház reformációját szolgálja. 

Solymár Péter 

 

 

Szeretném figyelmükbe ajánlani május és június alkalmait: 

2015-05-29 17 óra Konfirmációi vizsga 

2015-05-31 10 óra Konfirmáció; Ünnepi Istentisztelet 

2015-05-31 16.30 Tipegő Istentisztelet 

2015-06-05 18 óra Évadzáró ifjúsági találkozó Pestújhelyen 

2015-06-06 9 órától Önkéntes munka a templom körül 

2015-06-07 9 óra Istentisztelet Káposztásmegyeren 

2015-06-07 10 óra Istentisztelet 

2015-06-13 17 óra Újpesti Evangélikus Énekkar Évadzáró koncertje - Kerti Találkozás 

2015-06-14 10 óra Tanévzáró Istentisztelet; Rajzverseny kiállítás 

2015-06-15 - 2015-06-20 között gyülekezeti gyerektábor Csákváron  

Érdeklődni: peter.solymar@lutheran.hu 

 

mailto:peter.solymar@lutheran.hu


 

Minden kedves testvérünknek kellemes nyári kikapcsolódást kívánunk! 

 

 

„Dávid zsoltára.  

 

Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, 

csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő 

nevéért” 23. Zsoltár 1-3 

 

Kedves Testvéreink! Körlevelünkben szokás szerint kérjük, hogy aki még nem rendezte 

egyházfenntartói-járulék befizetését, a mellékelt csekkel szíveskedjék megtenni!  

 

Mindazok, akik már eleget tettek ennek, a csekket a jövő évben még felhasználhatják.                                         

Gyülekezetünk számlaszáma:11704007-20183107-00000000 

Ezúton is köszönetet mondunk minden adományért, támogatásért. 

 

Aki szeretne jelentkezni gyülekezetünk információs kapcsolatához, az ujpest@lutheran.hu vagy 

a https://www.facebook.com/pages/Újpesti-Evangélikus-Gyülekezet oldalon megteheti. 

Szeretettel várunk mindenkit!                                              

 

 

 

 

ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ 

Kiadja az Újpesti Evangélikus Egyházközség  

Bp., 1043 Lebstück M. út 36-38. 

Szerkesztő: Haba Gábor, Juhászné Szabó Erzsébet, Solymár Péter Tamás 
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