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Tisztelt Olvasó, kedves Testvérem! 

 

 

 

Miközben ezeket a sorokat olvassa, már befejeződött a karácsonyi készülődéshez 

kötött, a kereskedők által oly nagyon meghirdetett, úgynevezett Black Friday nap.  

Ez az az advent előtti utolsó péntek, melyen az üzletek többsége hatalmas 

engedményekkel és akciókkal próbálja megnyerni a vásárlókat. A vásárlók pedig, 

esetenként nem is finomkodva egymással, magukból néha teljesen kivetkőzve tülekednek 

már jóval az üzletek nyitása előtt a bejáratoknál, hogy le ne maradjanak a kivételes 

lehetőségekről. Bizony sok pénzt meg lehet spórolni a karácsonyi bevásárlás tervezett 

kiadásaiból, ha sikerül olcsón hozzájutni az ajándéknak szánt termékekhez. 



Persze illendő, hogy Jézus Krisztus urunk születésnapját a lehető 

legkörültekintőbben ünnepeljük meg! Természetes hát, hogy a tökéletességre törekvés 

közben, a bennünket akadályozó, hátráltató körülmények és a megfelelni vágyás okozta 

stressz miatt feszültebbek vagyunk, azonban ekkor se felejtsük el, hogy amire készülünk, az 

a szeretet ünnepe!  

A meglepetések csomagolásánál és a készülődés közben azonban ne feledjük azt 

sem, hogy a pénzen vett, vagy magunk készítette tárgyak átadásánál is fontosabb 

továbbadni - most és ezen kívül az év minden napján is - az Istentől kapott ajándékokat. 

A szeretet, a megbocsájtás, a tisztelet mind olyan ajándékok, melyekhez nem csak 

a Black Friday alkalmával lehet kedvezően hozzájutni, beszerzésükről lehetetlen lemaradni 

is, hiszen ezeknek raktára gyakorlatilag csordultig van tele. Csak arra várnak, hogy mi is 

elfogadjuk, s ha már ez megtörtént, ne legyünk restek tovább is adni mindet másoknak! 

Kívánok önnek és minden családtagjának, barátainak és ismerőseinek is meghitt 

szeretetben, kölcsönös elfogadásban, tiszteletben és békében megélt adventet, áldott 

karácsonyt! 

 

 

Szeretettel, 

Haba Gábor 

 

 

 

 

 



Látható az Isten? 

Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat! 

(Ézsaiás 40:26) 

 

A hetedikes kisgimnazistáknak nemrégiben Petőfit tanítottam, konkrétan A XIX. 

század költői című versről volt szó. A második strófában bibliai hasonlatot olvashatunk: 

„Pusztában bujdosunk, mint hajdan / Népével Mózes bujdosott, / S követte, melyet Isten 

külde / Vezérül, a lángoszlopot. / Ujabb időkben Isten ilyen / Lángoszlopoknak rendelé / A 

költőket, hogy ők vezessék / A népet Kánaán felé.” 

 Kíváncsi voltam, vajon hallottak-e már a szövegben említett történetről, mit tudnak 

róla. Meglepetésemre nagyon sokan jelentkeztek, látszódott, hogy képben vannak.  

Beszéltek a zsidók egyiptomi fogságáról, arról, hogy Mózest bízta meg az Úr azzal, 

hogy a hosszú pusztai vándorlás után elvezesse népét Kánaán földjéig.  

Azt is megemlítettük, hogy az Isten nem hagyta őket magukra, hanem mindvégig 

segítségükre volt. Arra a kérdésemre, hogy kik a próféták, azonnal jöttek a gyors válaszok: 

Isten szavának hirdetői, küldöttei, követek.  

 

 

Megtárgyaltuk azt is, hogy a kis Mózes 

hogyan menekült meg a haláltól: édesanyja a Nílus 

vizére tette egy kosárba (innen származik a 

mózeskosár kifejezés), majd a fáraó udvarában 

nevelkedett.  

 

Bár köztudomásúan dadogós volt, mégis kiválasztott ember lett belőle, olyan, aki el 

tudja látni a rábízott feladatot. Párhuzamba állítottuk a költői sorsot a prófétai küldetéssel, 



s megállapítottuk, hogy az igazi költőknek vállalniuk kell a népvezéri feladatot még akkor is, 

ha ez nem mindig hálás dolog. 

És ezek után az egyik kislány feltette a következő kérdést: Honnan tudjuk, hogy mit 

üzen az Isten? Hiszen nem látjuk! Vártam, hogy a többiek mit reagálnak. Többen 

jelentkeztek, jöttek a bölcs válaszok: álomban is üzenhet, sugallhat, angyalok is 

közvetíthetnek. Csak megerősíteni tudtam, hogyha nagyon akarjuk, akkor meghallhatjuk az 

Isten szavát, üzenetét, sőt a teremtményein keresztül megláthatjuk az arcát. Ennek 

részletezésére már nem volt időm, mert kicsöngettek, de a gondolataim tovább szövődtek. 

 

 

Valóban megláthatjuk az Isten arcát, és 

meghallhatjuk a szavát? Ma is vannak próféták, 

akik – mint a bibliai időkben – közvetítik a mennyei 

akaratot, szándékot? Biztosan merem állítani, 

hogy Isten követe bármelyikünk lehet.  

 

Ha nem mindig magunkat állítjuk középpontba, hanem önzetlen módon 

észrevesszük a másikat, segítünk a rászorulónak, ha szívünk jóságából osztunk a 

körülöttünk lévőknek, már valamit megízlelhetünk a prófétai szerepből. Ha elcsendesedünk 

egy kicsit, Istenhez fordulunk imádságos lélekkel, hogy mutassa meg azt az utat, amelyre rá 

kell lépnünk, megkapjuk a választ. Előfordul, hogy éppen egy kolléga, egy barát, netán egy 

velünk szóba elegyedő ismeretlen által kapjuk meg az égi üzenetet.  

Nincs kizárva, hogy Isten mai prófétái és angyalai körülöttünk szolgálnak, és azon 

munkálkodnak, hogy közelebb hozzák azt az országot, ahol nincs sírás és fogcsikorgatás.                                                            

                          

Juhászné Szabó Erzsébet 



Keresztelő 

 

 

Gyülekezetünkben ebben az esztendőben sok keresztelőre került sor, most két édesanya 

küldött beszámolót a keresztség szentségéről. 

 

 

Keresztelőre készülve 

 

Kislányunk keresztelőjére készülve bizony elgondolkozik az ember, mi is történik 

ilyenkor.  Sok családban ez csak tradíció, szokás. Az ebéd nagyobb hangsúlyt kap, mint a 

történések a templomban. Pedig a gyermek ilyenkor élete legnagyobb ajándékát kapja: már 

nemcsak a mi gyermekünk, akit földi táplálékkal látunk el, hanem Istené is, aki óvni fogja őt 

egy életen át, megszólítja őt és magához öleli, erőforrást ad neki, élteti és táplálja földi útja 

során, és még azon is túl! 

 

A mi családunkban a keresztelés egyben egy különleges tanúságtétel is az ökumené mellett, 

én római katolikus vagyok, a férjem evangélikus. 

 

Pál apostol Korinthusbeliekhez írt első levelében "figyelmeztet" minket: "Mert hiszen egy 

Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg". Krisztus egyházának "sok tag 

van ugyan, de egy test." 



 

Ezért hát sosem okozott ez köztünk pártoskodást. Jézus Krisztus nevére lettünk 

megkeresztelve. Lélekben kell nagynak lenni, elfogadónak! A templomok száma és mérete 

nem lehet meghatározó, nem dönthetünk, hogy ki több, ki értékesebb! Ahol ott van 

Jézus,  mindenki ugyanabból a vízből kereszteltetik meg.  

 

Szeretnénk erre nevelni kislányunkat. Aki keresztény, az Istené, úgy kell cselekednünk, 

ahogy hitünkből fakad. A magvető története is rávilágít erre: az számít, milyen termést 

hozunk. Hiszen Isten kiválasztott arra, hogy tiszta és becsületes életet éljünk, ne pedig 

gyűlölködjünk. Arra hivattunk, hogy "az Úr nagy tetteit hirdessük". Mózes I. könyvében 

olvassuk: "élj nekem tetsző életet". 

 

Ezért hát a keresztelőre készülve nemcsak Lillát ajánljuk az Ő szent védelmébe, az 

Istengyermekség ajándékát kérve, de abban is segítségért imádkozunk, hogy őt úgy 

neveljük,  terelgessük, hogy "oly tökéletes legyen, mint a mennyei atyánk". 

 

 

Keresztség után 

 

Piroska (1.5 éves) és Luca (2 hónapos) lányainkat ősszel kereszteltük az Újpesti Evangélikus 

Templomban. Azóta Piroska csillogó szemekkel meséli nap, mint nap, hogy templomban 

keresztelkedett, ő és a húga is. Ha templomot lát, emlegeti a tornyát, a harangot. Csengő 

kis hangján utánozza azt. Amikor rajzolunk mindenek előtt nagy toronnyal templomot kell 

rajzolnunk. Tudja, hogy a toronyban harangoznak, és azt is mondja, hogy vasárnap, aminek 

még az értelmét ennyi idősen természetesen nem is sejti. Az istentiszteleten megcsodál 

mindent, megtanult suttogni, s csendben sorolja amiket felismer úgy, mint gyertya, kereszt, 

virág. Az énekeskönyvet előszeretettel lapozgatja, örömmel fedezi fel benne a különböző 

ábrákat, mint kereszt, bárány, vagy madár. Mi pedig a szülei örömmel visszük őt 

templomba, hiszen örömmel tölti el Őt is. 

 

Jövő héten reményeink szerint ott leszünk a tipegő istentiszteleten.  



 

500 év – 500 szó a reformációról! 

 

Felkérést kaptam, hogy a reformációról osszam meg gondolataimat az újpesti 

evangélikusokkal.  

 

A téma hihetetlen  gazdagságot tár  elénk a múltból.  A magyar Értelmező Szótárt fellapozva 

a „ reformáció /latin= „visszaalakítás”/.  Hitmegújítás : hitújítás. Európai vallásos megújulási 

mozgalom a XV-XVII. sz. között, amely a katolikus egyház hatalmát megrendítette, és 

híveinek több mint felét elhódította..”.  

 A reformációt elindító és kiteljesítő Luther személyéről csak röviden szeretnék 

megemlékezni. 1483. november 10-én  született a németországi  Eislebenben, ahol 

édesapjának bányái voltak. Szülei jogásznak szánták, de egy viharban tett fogadalma szerint 

szerzetes lett 1505-ben. 

 A rendi előírások nagyon szigorú fegyelmet követeltek  –  és ezeket igyekezett betartani. 

Előbb lelkész lett, majd azt kérték felettesei, hogy doktoráljon és a Biblia professzora 

legyen. Így kerül Wittenbergbe az egyetemre, ahol kibontakozhatott tehetsége. 

 

 A Szentírás könyveit magyarázva új 

összefüggések felismerésére jutott, 

melyeket tételekben fogalmazva rögzített. 

Így született a híres 95 tétel, ezt 

függesztette ki a Wittenbergi vártemplom 

kapujára 1517. október 31-én.  

 

 



 

Ez a vitairat olyan hullámokat indukált, amely mozgósította, és állásfoglalásra késztette az 

olvasóit, a felvetett gondolatok terjesztőit, hallgatóit.  Ennek a folyamatnak magával ragadó 

ereje lett. Következménye a bibliafordítás.  

Luther előbb az Újtestamentumot fordította németre, majd az egész Bibliát - ezzel 

megalapozta a német irodalmi nyelv alapját. Kihasználta a nyomtatás lehetőségét: sorra 

jelentette meg műveit, amelyek hatottak a városok, iskolák mindennapi életére, és 

feltárták az anyanyelvi istentiszteletek újszerű lehetőségét is. Az istentiszteleti élet 

középpontjává vált az igehirdetés és az úrvacsora. Luther énekeket is írt, és német nyelvű 

énekes könyvet is kiadott.  

Híre Magyarországra is hamarosan eljutott, könyveit is olvasták főként a német nyelvű 

városokban. Az 1520-as évektől magyar diákok is jelentkeztek a wittenbergi egyetemre. 

Luther életében több mint 150 diák, és 1600-ig több mint 900 magyar tanult itt, akik egyben 

hazahozták a reformáció tanait.  

Luther 1525-ben megházasodott /1072-ig házasodtak a római katolikus papok – a 

feudalizmus miatt a pápa tiltotta meg ezt a lehetőséget/! Lutherék gyakran 

megvendégelték a Wittenbergben tanuló külföldi diákokat, az asztal mellett jutott idő a 

beszélgetésre. Ezeket egy idő után feljegyezték és kiadták: Asztali beszélgetések címen. A 

z utóbbi időben jelent meg magyar fordításban. Ebben utalás található a korabeli 

magyarság sorskérdéseiről, és a török elleni harcról. 

 Luther egyházlátogató körutakat is tett, aminek az lett a következménye, hogy az 

édesapáknak megírta a Kis kátét. Ez lett a későbbi konfirmációi oktatás alapja.  A 

tanítóknak, és a papoknak a Nagy kátét dolgozta ki. Fáradhatatlanul dolgozott; prédikált, 

hitviták részese volt, tanított, könyveket írt, de vezérlő elve volt: ha sokat dolgozok – még 

többet imádkozom!! 

 

 



 

Luther a maga korában a felvetődött kérdésekre biblikus válasszal felelt.  

A 21. század embere is nem több, és nem kevesebb mint ember – Isten teremtménye, aki  

tájékozódik és véleményt alkot.  

Az 500 éves reformációra készülve 2010 és 2017 között egyházunkban megfogalmazódott 

1-1 súlyponti, újra átgondolásra ajánlott téma. 

2010: Reformáció és nyilvánosság. 2011: Reformáció és szabadság. 2012: Reformáció és a 

nők. 2013: Reformáció és tolerancia. 2014:  Reformáció és kultúra. 2015: Reformáció és 

oktatás. 2016: Reformáció és nemzet. 2017: Reformáció és ünnep. 

Végül szeretném ajánlani mindenkinek a Deák-téri Evangélikus Múzeum kiállítását: Erős vár 

a mi Istenünk!  

Solymár Gábor ny. lelkész 

 

 

Templomunk bejárati ajtaja fölé ebben az esztendőben helyeztük fel az  

Erős vár a mi Istenünk feliratot, Detkovics Anikó művész munkáját. 

 



 

„Adventi   naptár”                             

November 27-én vasárnap ádvent 1. 

vasárnapján 10 órától Istentisztelet a 

templomban. Igét hirdet dr. Solymár 

Mónika teológus, valláspedagógus 

 

November 27-én 17 órától adventi 

szeretetvendégség reformációi 

előadással. 

November 28-tól minden este egyeztetett időpontban tartjuk a Családok Adventje akciót! 

Arra kérjük a családokat/ testvéreket, hogy egy adventi plakáttal, képpel, fényképpel 

díszítsük fel közösen templomunk hirdetőtábláját. Egy ének és imádság keretében minden 

este elhelyezünk egy üzenet-ablakot a templomban. Így válhat a közös családi előkészület, 

kreativitás gyülekezeti ünneppé. (Előzetes jelentkezés, regisztráció szükséges) 

December 4, 11, 18-án adventi Istentiszteletek 10 órakor a templomban 

December 11-én 17 órakor gyülekezetünk bemutatkozó műsora az Újpesti Városi Advent 

keretében. Helyszín: Újpest Szent István tér. 

December 18-án 10 órakor Családi Istentisztelet a gyerekek műsorával 

December 18-án 17 órakor Karácsonyi Koncert az Újpesti Evangélikus Énekkar 

szervezésében 

December 24-én 16 órakor Szenteste Liturgiája 

December 25-én, 26-án Ünnepi Karácsonyi Istentisztelet 10 órakor. 

Minden kedves testvérünkek Istentől megáldott készülődést kívánunk! 



 

Megszületett 

Drága betlehemi Gyermek! Vajon tudtad-e, hogy hová születsz meg? Sejtetted-e miféle 

világba érkezel? Világra jöttél, de nem világosságba. És mégis az egész földön születésedtől 

kiindulva számítjuk életünk idejét, hiszen te vagy a mi napunk, világosságunk és életünk. 

Születésed csodája, gyógyító igéd és kezed hatalma, kereszthalálod és feltámadásod ereje 

megtörte a bűn és a halál fekete seregét. Hajnali derengésben élünk, várva a napkeltét. 

Drága Gyermek, szülessél meg bennünk is! Ragyogja be ünneplésünket szereteted 

napfénye!  

          Gáncs Péter 

 

 

„Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad!” 

4Mózes 14.17. 

 



 

Szívesen látogatunk betegeket, úrvacsorai liturgiával járulunk mindazokhoz, akik nem 

tudnak a templomi szertartáson részt venni.  

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

Újpesti Evangélikus Egyházközség: 11704007 – 20183107 –es számlaszámon átutalással 

tegye meg!  Az ajánlott éves egyházfenntarói járulék netto fizetés 1%. Köszönjük 

támogatásukat! Isten áldása legyen az adakozón és az adományon. 

 

Időpont-egyeztetés a 06208244138-as telefonszámon, az ujpestipap@gmail.com email 

címen lehetséges. 

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

 

 

 

Gyülekezetünk minden tagjának áldott, békés, boldog karácsonyt kívánunk! 

________________________________________________________________________ 

ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ 

Kiadja az Újpesti Evangélikus Egyházközség  

Bp., 1043 Lebstück M. út 36-38. 

Szerkesztő: Solymár Péter Tamás 
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