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A Lélek ereje 

 

 

„…a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek” (Róm. 8:26) 

Amíg régebben arra vágytam, hogy több pénzem legyen, ma már az erőt tartom a 

legfontosabbnak. A családi költségvetésünk mindig szűkös volt, sok túlmunka kellett ahhoz, hogy 

tisztességesen felneveljük három gyermekünket, valamint kifizessük a felvett hiteleket. Közben 

elröppent 30 év, és lassan már az unokáink is serdülővé válnak. 

Fiatal koromban nagy lelkesedéssel és rengeteget dolgoztam, s ha elfáradtam is, reggelre 

újult erővel folytattam a küzdelmeket. Néhány éve pedig már csak részmunkaidőt vállalok, mivel 

csak így tudom megfelelő szinten ellátni a feladataimat. A lelkesedésem a régi, de az erőm 

megfáradt. Fiatalabb kollégáim irigykednek egy kicsit, hogy milyen jó nekem, hogy se hétfőn, se 

pénteken nem járok be, nekem minden héten hosszú hétvégém van. Finoman meg szoktam 

jegyezni, hogy annak idején én még szombaton is tanítottam, hiszen senkinek nem volt ez 

szabadnap, s el lehet képzelni, mit jelenthetett egy újpesti műszaki szakközépiskolában egy 7. 

magyar- vagy egy oroszóra. Utána rohanás a bölcsődébe az egyéves kislányomért. Ott némán 

elviselni a dadák morgását, mert dél óta már csak az én gyerekem volt az egyetlen, akiért nem 

jöttek még a szülei. 

Visszatekintve az elröppent évtizedekre: azt látom, hogy 25 éves koromban dupla energiám 

volt, mint 50 évesen. 55-től pedig az erőm látványosan és döbbenetesen csökken. Talán nem 

véletlen, hogy a nők régebben 55 évesen mentek nyugdíjba. Most ez az időszak 10 évvel kitolódott. 

Pedig ez egyáltalán nem mindegy a munkahelyi teljesítés és az unokázás szempontjából. 

Különösen nekem nem, mivel asztma gyötör, amit meggyógyítani nem lehet, csak a betegség 

előrehaladását lassítani. Ezért a mindennapi imáimban az Istentől az erő kérését tartom a 

legfontosabbnak. Legyen erőm felkelni, felöltözni, ellátni a munkámat, a napi teendőimet. Reggel 

hétkor a buszmegállóban állva fagyban, hóban, esőben, szélben, napsütésben azt kérem az Istentől, 

hogy árassza rám Szentlelke erejét, hiszen megígérte: „aki kér, mind kap” (Lk. 11:10). 



Mindnyájunkat valamilyen céllal teremtett az Úr. S amilyen feladatra kijelölt, ígérete szerint arra 

meg is adja a megfelelő energiát. Nekem még jó két évem van ahhoz, hogy elérjem a 

nyugdíjkorhatárt. A lelkesedésemmel most sincs semmi baj. Még két osztályt kell sikeresen 

leérettségiztetnem. 

Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Ez az a hatalmas erő, amellyel Isten a 

világmindenséget teremtette. A Biblia már az első lapon említést tesz róla: „Kezdetben teremté 

Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és 

az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett” (I. Móz. 1-2). Az Apostolok cselekedeteiben részletesen 

olvashatunk a Szentlélek kiáradásáról. Tudnunk kell azonban, hogy ez nem egyszeri jelenség volt. 

Isten Szentlelke ma is árad, csak kérni kell! „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó 

ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik” 

(Lk. 11:13).  

Pünkösd ünnepe alkalmából fohászkodjunk Urunkhoz, küldje el Szentlelkét, hogy mennyei 

erejével megerősödhessünk, megújulhassunk, és bátran hirdethessük az Isten dicsőségét! Mert 

„akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem 

lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el” (Ézs. 40:31). Ámen!   

Juhászné Szabó Erzsébet 

Káposztásmegyer: gyülekezetépítés magasabb fordulatszámon 

 

Az Újpesti Evangélikus 

Egyházközösség tizenkét éve folyamatosan 

végzett káposztásmegyeri gyülekezetépítő 

missziója új lendületet kapott. A 

Magyarországi Evangélikus Egyházhoz 

juttatott állami támogatás részeként, célzott 

támogatásból épülhet új templom Újpest       

legfiatalabb településrészén, 

Káposztásmegyer kettőn! 

Nagyon szeretem az Újszövetséget olvasni. Különösen Máté evangéliumát. Úgy gondolom 

ez, és különösen Máté25 határozza meg azt a küldetéstudatot, mely mentén végzem feladataimat. 

Hiszem, hogy Istenünk azért bízott ránk feladatokat, hogy meghatározott időszakonként 

eredményeket érjünk el és ezzel hasznos tagjai lehessünk egyházunknak, gyülekezetünknek. 



Szükséges az értékelés, hiszen hogyan fejlődhetnénk, gyarapodhatnánk nélküle? Az értékelés segít 

kijavítani hibáinkat, tovább javítani erősségeink hatékonyságán.   

Idén tizenkettedik éve, hogy az újpesti evangélikus gyülekezetben 2002 óta szolgálatot 

teljesítő – a Déli Evangélikus Egyházkerületben 2016. évben végzett munkájáért 2017. április 

elsején az év lelkésze díjjal kitüntetett – Solymár Péter lelkész megindította Káposztásmegyeren 

gyülekezetépítő misszióját.  

Áldozatos munkájában több segítőre talált. Újpest város polgármestere, Wintermantel 

Zsolt többször bizonyította már, elkötelezett a misszió sikeressége érdekében, Gáncs Péter elnök-

püspök, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke pedig teológus hallgatók, valamint missziói 

gyülekezeti munkatárs munkájára fordítható támogatással nyújtott segítő kezet. A kezdetektől 

lelkesen végzett feladatok eredményeként gyarapodó gyülekezet számára, az önkormányzat által 

biztosított Megyeri Klubban tart Solymár Péter lelkész rendszeres istentiszteletet.  

A fejlődés lassan megtorpanni látszott, mert az újpesti evangélikus gyülekezet forráshiány 

miatt sajnos nem volt képes humán erőforráson túl új energiát adni a gyülekezetépítéshez. A 

Magyarországi Evangélikus Egyházhoz 2016 december közepén eljuttatott kormányzati 

támogatás azonban tartalmaz egy célzottan az újpesti gyülekezetépítésre fordítható keretösszeget. 

Ez a nem várt segítség új lendületet adott az eddig is lelkiismeretes feladatvégzéshez. 

Ennek apropóján, a káposztásmegyeri istentiszteleteknek helyet adó Megyeri Klubban idén 

március 12-én Gáncs Péter püspök, majd április 23-án Schneller István, korábbi fővárosi főépítész 

részvételével került sor fórumbeszélgetésre. Gáncs Péter püspök áhitattal egybekötött 

tájékoztatóján beszélt a gyülekezetépítés legújabb állomásáról, a saját templom építésének 

lehetőségéről, valamint az ügyben eddig folytatott önkormányzati tárgyalások eredményéről. Az 

áprilisi beszélgetésen Schneller István prezentációjában a modern templomépítészet 

kulisszatitkaiba adott bepillantást.  

Mindkét alkalom megerősített bennünket abban a gondolatban, miszerint gyülekezetépítés 

területén végzett befektetésünk hamarosan megtérülhet és sikeresen útjára indíthatunk egy új, az 

Újpesti Evangélikus Egyházközséghez tartozó leánygyülekezetet.  

Isten segítségével, életet adni egy új gyülekezetnek, felépíteni egy új templomot, remek 

ajándék lehet a reformáció 500. évfordulójára! Ehhez kérem támogatásukat, segítségüket, 

részvételüket, imádságos gondolataikat! 

                                                                                                          Haba Gábor felügyelő 

 



Felhívás 

 

A reformáció 500 éves jubileuma kapcsán evangélikus gyülekezetünk felhívással él a 

családok és az intézmények felé. 1517. október 31-én Luther Márton a Wittenbergi Vártemplom 

kapujára szegezte ki azt a 95 tételt, ami elindította a reformációt, a lélek akadálymentesítését. 

Ennek kapcsán szeretnénk egy közös játékba invitálni az érdeklődőket. Dekoráljuk ki az újpesti 

ajtókat, kapukat és intézményi bejáratokat. Legyen látható, hogy a reformáció 500 éves öröksége 

fontos és értékes számunkra!  Színes díszekkel, ajtóra helyezett képekkel kreatív alkotásokkal 

tegyük üzenetté a hitvallók tanúságtételét. Lehet ez egy Luther-rózsa vagy egy bibliai idézet, de 

az ügyesebbek kreatív rajzokat vagy plakátokat is készíthetnek. Az hálaadás legyen látható 

kapuinkon, ajtóinkon. Aki esetleg ötletet szeretne kapni a feladathoz, akkor csatlakozzon a 

Reformáció 500 workshophoz. Május 20-i családi és gyermeknapon sok érdekes ötlettel 

színesítjük a lehetőségeket. A legjobb alkotások óriásplakát formátumban templomunk ajtaját is 

dekorálják ebben az esztendőben. Természetesen díjakat is átadunk, így sok értékes emléktárgy 

találhat gazdára. 

„Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te 

Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! …írd föl azokat házad ajtófélfáira és 

a kapuidra!” 

                                           Mózes 5. könyve 6. fejezet 

 

Reformáció 500 családi és gyermeknap 

Időpont 2017. május 20. 10 – 16 óra 

Helyszín: Újpesti Evangélikus Templom, kert, gyülekezeti terem 

Solymár Péter 

                                                 



 

Luther  

és az istentisztelet 

 

 

 

 

 

 

Amikor a reformáció kezdetére emlékezünk, akkor csodálatos gazdagság tárul elénk. Az 

egyház egészét hatotta át az evangélium életformáló hatalma. Ennek egyik látványos 

megnyilvánulása: az  istentisztelet.     

                                                                                                                                                      

Az első pünkösd után évszázadok alatt érlelődött formai és tartalmi világa. Zsinatok és pápák 

alakították formálták, általában bővítették. Az ősi kereteket a keleti keresztyénség igyekezett 

változtatás nélkül őrizni. Ezzel szemben a nyugati – latin – keresztyénség sokat vesztett az eredeti 

formájából. Kétségtelen tény, hogy  nyugaton az egységes latin nyelvből adódóan  a hozzáértő 

képzett liturgiát (istentiszteleti rendet) művelők szép formát alakíthattak ki. Ezek értették és 

használták a lati nyelv szépségét. Ezzel szemben a többség – mivel nem tudott latinul – csupán 

külső szemlélője  volt  az  istentiszteletnek.       

 

Luther nagy alázattal és körültekintéssel kezdett az istentisztelet reformjához. Alapvető 

szempontnak állította, hogy minden hagyományt az ige mércéje szerint kell megvizsgálni. Ez 

alapján vizsgálta a szövegeket és tartotta meg az értékes elemeket. Luther nem az istentisztelet 

rendjét, hanem annak teológiáját változtatta meg. Három visszaélést kívánt megszüntetni. Az első: 

Isten igéjét elhallgatták, eltitkolták. A második: sok, csupán hagyományok által fennmaradt  

„szentek története” került előtérbe, és ezekbe  sokszor  valótlanság  is belekerült.  A harmadik: az 

istentisztelet áldozati jellegét tartotta evangéliumellenesnek. Mert az istentiszteleten nem mi 



áldozunk a magunk és mások lelki üdvéért, hanem  Isten ajándékoz meg miket az ige és annak 

hirdetése által Jézus Krisztus egyszeri, tökéletes és elégséges áldozatáért.        

 

 1523-ban adta ki Luther az új wittenbergi istentiszteleti rendtartást, amelyet 3 évvel később 

kiegészített és a német nyelvterület  egészére fogalmazta meg iránymutatását. Ebben 

megfogalmazza az alaptételt: az istentisztelet Istennek a műve, amelyet értünk és bennünk hajt 

végre. Ő fogalmazta meg, hogy „Az istentisztelet Istennek üdvösséges jótéteménye, amelyet 

hálaadással szabad és kell elfogadni.” Ezekből következik, hogy az istentiszteleten nem mi, hanem 

Isten cselekszik! Ő hív, indít minket istentiszteletre, ő szól és szolgál nekünk igéje által, ő 

ajándékoz meg bennünket. Mindezt azért cselekszi, hogy üdvösségre vezessen minket, hogy 

helyreállítsa az Isten és ember harmonikus közösségét. Hamis áthallás lehetséges az istentisztelet 

szavunknál, mert azt sugallja, mintha mi rónák le tiszteletünket Isten iránt az istentiszteleten. 

Valójában Isten cselekszik – szolgál nekünk -  mi csak elfogadók és válaszolók vagyunk.            

                                           

Az istentisztelet reformációjának a  gyümölcse: az igehirdetés. A nép nyelvén hirdetett ige 

– az evangélium hirdetése amely nem szentbeszéd, hanem az éppen felolvasott igét magyarázza, 

és annak üzenetét hordozza, tolmácsolja.  Képiesen úgy lehetne ábrázolni  a lutheri evangélikus 

istentiszteletet mint egy ellipszist, amelynek két fókuszpontja van: az evangélium hirdetése és az 

úrvacsora. Természetesen minden érthető formában anyanyelven. Itt érzékelhetjük azt a változást 

amit átélhettek, akik az istentisztelet felemelő szertarásából egy szót sem értettek – mert ékes latin 

nyelven történt – ezután aktív részesei lettek a történéseknek, mert maguk is bekapcsolódtak a 

gyülekezeti énekkel a történésekbe. 

 

Luther első énekeit 1523-ban adta ki, amelyeket 13 évvel később már magyarul is 

énekeltek. Énekeskönyvükben 26 lutheri ének található. Természetesen az evangélikus himnusz 

az Erős vár közülük kiemelkedik (ezzel indultak harcba a nemzetünket védő végvári katonák a 

törökökkel szembeni küzdelmükben). Ha valaki veszi a fáradságot és fellapozza énekes könyvünk 

318. számú énekét jó példát talál arra, hogy milyen felismerésekre jutott reformátorunk  és ezeket 

a kincseket átadja olvasónak, utókornak, hogy a mi életünk legyen gazdagabb ezek által. 

 

Solymár Gábor ny.lelkész 



 

BEHARANGOZÓ 

Reformáció500 

Pünkösd a Reformáció Parkban 

2017. június 5-én 10-17 óráig 

 

Pesti evangélikusok és Erzsébetváros protestáns gyülekezetei együtt készülünk közös ünnepre, 

egész napos színes programmal. A reformáció üzenetét közvetítő Parkban, a Budapest-Fasori 

Evangélikus Gimnázium és templom épülettömbjében lehetőség lesz találkozni, ünnepelni, 

lelkiekben erősödni, akár rossz idő esetén is. 

11 órakor kezdődő istentiszteleten Gáncs Péter elnök-püspök hirdeti Isten igéjét. 

A gyermekeknek egész napos programot biztosítunk; állatsimogató, ugrálóvár és felfújható 

mobiltemplom várja a legkisebbeket. 

Evangélikus és református fenntartású iskolák diákjai készülnek bemutatkozókkal, a hittanos 

korosztály számára sok meglepetéssel. 

A nap programjában változatos koncertekkel, fórumbeszélgetéssel és könyvvásárral minden 

korosztály számára lesz felfedezni való. 

Találkozzunk 2017. június 5-én a Városligeti fasorban a Reformáció Parknál! 

További információ: facebook.com/bpfasor/events 

 

 



Alkalmak 

Május 20-án 10 – 16 óráig Gyülekezeti gyerek és családi nap, kreatív workshop a Reformáció 

500 keretében 

Május 21-én 9-kor Istentisztelet a Megyeri Klubban 

10-kor Istentisztelet Újpesten 

Május 23-án 18 óra Fiatalok Bibliaórája 

Május 25-én 18 óra Konfirmációi vizsga, Mennybemenetel ünnepe 

Május 28-án 10 óra Konfirmációi ünnepi Istentisztelet 

Június 4-én 9 óra Istentisztelet Káposztásmegyeren 10 óra Istentisztelet Újpesten 

Június 5-én 10 óra Pünkösd 2. napján Pünkösd a Reformáció Parkban, Egyházmegyei 

Evangélikus Találkozó Helyszín: Fasori Evangélikus Templom és Gimnázium 

Június 11-én 10 óra Tanévzáró Istentisztelet, Hittanosok évzáró találkozója 

A nyári időszakra mindenkinek Istentől megáldott pihenést és örömteli szabadságélményt 

kívánunk! 

„Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol.” 

84. zsoltár 6. vers 

 

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 

Ezúton is köszönetet mondunk minden adományért, támogatásért!                                                   

 

ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ 

Kiadja az Újpesti Evangélikus Egyházközség  

Bp., 1043 Lebstück M. út 36-38. 

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


