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�Hozsanna a Dávid Fiának! 
Áldott aki jön az Úr Nevében!
Hozsanna a magasságban.� Mt.
21.9.

Kedves Testvérek!

Talán  megdöbbent  ez  a  kép  és  ez  az�

üzenet,  de  mégis  az  idei  esztend�
karácsonyi üdvözletéül választottam. A kép címe: �Az utazó karácsonyfa�.
A modern m vész kifejezi azt a világot, amiben élünk.  Egy utazó világ,�

ahol nincs megérkezés, nincs ünnepi bels  lelkiség, csupán a nagy rohanó�

ünnep.  A  lecsupaszított  karácsonyfa  felhívja  figyelmünket  a  kifosztott
világra, ahol elt nt a szépség, ahol elfogyott a hit. Karácsony ünnepe sokak�

számára  lett  egy  indusztriális  vásárlási  láz,  tartalom és  lelkiség  nélkül.
Utazás, rohanás üresen és kifosztottan. Mégis Ünnep közeledik, mert Jézus
Krisztus érkezik hozzánk! 
Szokatlan  a  bibliai  idézet  is,  mivel  virágvasárnap  forgatagába  vezet
bennünket.  A  virágvasárnapi  ünnepl  menet,  hitvallással  fogadja  Jézus�

Jeruzsálemi  bevonulását,  ahol  a  messiás-várás  hangjai  hallatszódnak.
Remény  és  vigasztalás  kiáltása  egy  reményvesztett  világban  2000
esztend vel  ezel tt.  Ma  a  XXI.  Században  vajon  hogyan  fogadjuk  az� �

érkez  Szentet.  Megszólalnak  a  békesség  és  a  szeretet  hangjai,  és�

hitvallássá  formálódnak,  vagy kifosztottan és  megtépázottan száguldunk
tovább  ebben  az  utazó  világban.  Adja  meg  Isten  minden  kedves
testvérünknek a karácsonyi  szépséget! Érkezzék meg az isteni kegyelem
mindnyájunk  szívébe,  hogy  Boldog  Karácsonyunk  legyen!  Az  utazás
kínjaiból érkezzünk meg Isten Igéjének a reménységébe, ahol mindnyájan
életet nyerhetünk!

Solymár Péter Tamás



Gáncs Péter Püspök Úr Látogatása az újpesti
gyülekezetben

A nyár  elején  megválasztott  új  püspökünk,  Gáncs  Péter
ádvent  els  vasárnapján  meglátogatta  egyházközségünket,�

igehirdetéssel  szolgált  az istentiszteleten  és utána  kötetlen
beszélgetés  keretében  ismerkedett  a gyülekezettel.

Gáncs  Péter  52  éves,  apai  ágon  hét  nemzedékre
visszavezethet en  lelkészcsaládból  származik.  1974- ben�

avatták  lelkészé,  el ször  a  budavári,  majd  a  rákoscsabai-�

péceli- isaszegi  társgyülekezetben  szolgált.  Németországi
tanulmányok  után  meghívást  kapott  a  nagytarcsai
gyülekezetbe,  ahol  16  esztend t  töltöt t.  Itt  az  eleven�

gyülekezeti  élet  mellett  sokirányú  szolgálatra  nyílt
lehet sége:  ifjúsági  tanácsadó  a Lutheránus  Világszövetség�

Világszolgálati  Osztályán,  vezeti  a kistarcsai  papné  otthont,
majd  megkezdi  az  evangélikus  missziói  programok
szerkesztését.  

1996- ban  jelent  meg  az   szerkesztésében  a  Missziói�

Magazin  els  száma.  1997- ben  országos  evangelizációs  és�

missziói  szolgálatra  kapott  megbízást,  melynek  keretében  a
Kossuth  Rádió  Evangélikus  Félóráinak  szerkesztését  is
végezte,  és  az  elmúlt  években  szerte  az  országban,  közel
száz  gyülekezetben  szervezett  munkatársaival  missziói
napokat.  

Püspökké  avatása  június  9-én  volt,  és  Békéscsabán
szeptember  6-án  iktatták  be  püspöki  hivatalába.
Szolgálatának  alapjául,  mottójául  János  evangéliumának
utolsó  fejezetéb l  Jézus  Simon  Péterhez  intézett  kérdését�

választotta:  �< <  Simon,  Jóna fia,  szeretsz-e  engem?>>  �
ismét  így  válaszolt:  <<  Igen,  Uram?,  te  tudod,  hogy
szeretlek  téged.>>  Jézus erre  ezt  mondta  neki:  <<  rizd az�

én  juhaimat!  >> �  Ez azt  jelenti  számára,  hogy  a rábízottak
nem  az  tulajdonai,  hanem  az Úr juhai,  akiknek  a táplálása�

és  rzése  a legnagyobb  megtisztel tetés  a  világon.  Püspöki�



székfoglalójában  elmondta,  hogy  kett s  pillérre  szeretné�

felépíteni  szolgálatát:  a passió  és a misszió  pilléreire,  amely
kett  szorosan  összetartozik.�

Advent  els  vasárnapján  gyülekezetünkben  Gáncs  Péter  püspök  úr�

Solymár  Péter lelkészünkkel és Blázy Lajos  nyugalmazott  lelkészünkkel
együtt szolgált. Igehirdetésében a püspök úr Lk 3,1-6 igeszakasz alapján az
Úr útjának készítésér l beszélt, hogy a mai embernek itt és most mit  kell�

ezért  tennie.  Konkretizálta:  például  Derce  Tamás  polgármesternek,
Solymár  Péter lelkésznek, Bártfai Barnabás felügyel nek mit  kell tennie,�

de úgy,  hogy megéljük:  az  igazi  készít  Isten,  s  így  �meglátja  minden�

halandó az Isten szabadítását�. Beszélt egy másik aktuális jelenségr l is: az�

utcákon történ  keresztállításról ádvent  idejére.  � Ez szép  dolog,  de  az
igazi  keresztállítás  az,  ha  az  életünkkel  akarunk  megfelelni  a
krisztusi  küldetésnek.  
Igehirdetésében  éreztük  a  felhívást  életünk  konkrét  dolgaiban
való  változtatásra.  Az  istentisztelet  utáni  kötetlen  beszélgetés
keretében  kérdéseket  tehettünk  fel  a  püspök  úrnak,  például  a
káposztásmegyeri  gyülekezet  szervezésér l,  presbiteri  képzés�

lehet ségér l,  evangélikus  óvoda  létesítésér l.  Felmerült  még� � �

több  más  érdekes  kérdés  is.  Püspök  úr  válasza  mindig  alapos,
kimerít  volt.  Reménységünk,  hogy  egyházközségünk  gondjaiban�

számíthatunk  segítségére.  Egyik  presbitertársunk  megjegyezte,
hogy  az  mindig   rendkívüli  alkalom,  ünnep,  ha  egy  püspök
meglátogatja  a gyülekezetet.  Püspök  úr  erre  azt  válaszolta,  hogy
valóban  sok  esetben  valami  konkrét  �ok�   indítja  a  püspököt  a
látogatásra,  de  a jöv ben  látogatni  akar  �ok  nélkül�  is.� �

Adja  Isten,  hogy  sor  kerüljön  máskor  is  ilyen  szeretetteljes,
�  ok nélküli�  látogatásra  az újpesti  gyülekezetnél!     

Korpáné Neményi Ildikó

130  éves  az  újpesti  Evangélikus  gyülekezet

Emlékeze m� Agya mban  szinte  film  pereg,  ahogyan  a
múl ta t  idéze m.  A  régmúlta t  a  krónikás  segí tségével,  a
viszonylag  közelebbi  6 0  év  ese ményeit  má r  személyes
élményeim  alapján,  hiszen  1 9 4 2  óta  vagyok  i t t
gyülekezeti  tag,  ille tve  szerény  szolgála t tev .  Ez  az  id� �

pedig a  1 30  évnek közel a  fele!   



Pereg  a  film�  1 87 3.  A  mintegy  40 0  f nyi  lelkes�

evangélikusság  te mplomépítést  ha tároz  el .  El  is  kezdik,
de  elfogy a  pénzük,  és hi telben folyik tovább a  munka.  Az
épí t  megelégeli  ezt ,  és  1 8 76-ban  árverésen  értékesí ti  a�

te mplomot.  A belsejét  ezután  bérl k ,  m vészek  foglalják� �

el,  így  Ódry  Lehel  és  Árpád  is.  Az  alapí tó  lelkész,  Reich
Sándor  és  gyülekeze te  azonban  ne m  csügged,  újra
nekikezdenek:  gy j tést  indí tanak,  összejöveteleket�

ta r tanak,  hogy  a  visszavásárlásra  a  szükséges  összege t
el tere mtsék.  Ekkor  a  király  (Ferenc  József)  is  jelent s� �

segély t  jut ta t ,  Blaha  Lujza  pedig  egy  rendezvényükön
fellépve  igyekszik  segí teni  a  te mplom
�visszaéneklésével�.  Az  eredmény  ne m  ma rad  el !
����������.. Pereg a  film � 

1 8 8 6.  Újra  a  gyülekeze té  a  te mplom  -  igaz,  jelent s�
adóssággal  terhelve.  De  sebaj,  igyekeznek  törleszteni.  A
hi t  csodáka t  m vel!  A gyülekeze t  most  má r  mintegy 10 0 0�

ta gú,  és ragaszkodnak a  visszaszerze t t  hajlékhoz.  
1 8 8 9-t l  Geduly  Lajos  a  lelkészük,  aki  a  több,  mint�

négy  évtizedes  szolgála ta  ala t t  tovább  tá plálja  a  hi te t  a
hi t testvérekben.  Kifizetik  a  tar tozásoka t,  fellendül  a
gyülekezeti  élet ,  me galakulnak  a  gyülekeze ti
egyesületek,  a  cserkésze t  szárnyakat  kap.  Isten
csodálatosan, kiszámítha ta tlan u takon dolgozik.

Az I.  világháború  évei t  Geduly  lelkész és a  gyülekeze t
együt t  szenvedi  el .  Ezután  t e mplomrenoválás,  a  paplak
és  az  épüle tek  javí tga tása  a  teend ,  majd  1 9 2 8-ban�

megvan az új orgona is! A gyülekeze t  ne m alszik,  hane m -
az  adódó  felada tai t  felismerve  � cselekszik,  á m  Geduly
lelkész sajnos 19 3 1-ben meghal.  Utódja: M ezey József, aki
húszéves  it teni  m ködése  alat t  els sorban  az  ifjúságért� �

ég  és  munkálkodik.  Az   ideje  ala t t  a  gyülekezet  -�

családokkal együt t  - eléri a  háromezres lé tszá mot .
Pereg  a  film  � 1 9 4 2-4 4.  I t t  a  I I .  világháború.  Ez  id�

alat t  a  te mplom  tornyában,  a  rabic  padláson  és  az
orgonában  üldözöt teket  búj ta t tak.  A  te mplomot
te li találat  érte ,  a  színes  ablakok  is  elpusz tul tak.  A
bevonuló  hadsereg  az  egyházközség  teljes  archívumá t
felége t te .  Az  oltár  mögöt ti  fal  bed l t ,  az  épületekben  is�

sok  kár  kele tkeze t t ,  de  ennél  nagyobb  baj   vol t,  hogy



ebben  az  id ben  az  iskolai  hi tok ta tást  is  be til to t ták.�

Mezey  lelkész  ez  ellen  ha tározot tan  t i l takozot t ,  a miér t
álla mi  kívánságra,  egyházi  ha tá roza t tal
kényszernyugdíjaz ták.   

Pereg  a  film�  I t t  má r  sajá t  e mlékeim  is  segí tenek.
19 5 1.  Lelkészválasztás.  Az  új  lelkész  id.  Blázy  Lajos,  aki
it t  11  éve t  szolgál,  haláláig.  t  fia  � ifj .  Blázy Lajos követi�

19 6 2-ben,  aki  4 0  éve t,  így  k  együt t  több,  mint  fél�

évszázadot  töl tenek  ki.  Ne m  csak  a  gyülekeze tnek,  de
Újpest  társadalmának is jelent s személyiségeikké válnak�

k, aktív  fellépésük,  véle ménynyilvání tásaik révén.�

Id.  Blázy  idejére  esik  az  újpesti  pro testáns  egyházak
közöt ti  ökumenikus  összefogás  kialakulása,  majd
fejl dése,  melybe  az  id k  folya mán  a  ka tolikus� �

gyülekezetek is bekapcsolódnak. 
I fj .  Blázy  lelkész  ideje  ala t t  bolydul  fel  Újpest  a

ki telepí tések,  majd  a  városrendezés  és  a  szanálások
mia t t .  Ezen  ese mények  mia t t  veszti  el  a  gyülekeze t
híveinek  jelent s  részé t:  a  nagy  á talakulások  u táni�

újrarendez déskor alig 4 0 0  evangélikust találnak.�

Pereg  a  film  tovább�Az  1 9 6 0-as  évek  az  igazán
izgalmasak!  A városrendezés fenyege ti  a  te mplomot  és a
parókiá t  is,  me r t  az  épül  t íze mele tes  lakóépüle tek�

közöt t  �ne m  illdomos�  a  falusi  jelleg  te mplom  és�

épüle tek  me gtar tása.  Hosszú,  ke mény  küzdele m
köve tkezik ,  még  Káldy  püspök  is  beve ti  magá t .  A
gyülekezet  veze t sége  be me gy  az  �oroszlán�

barlangjába �,  s  onnan  sér te tlenül  tér  vissza!  Az
eredmény: a  te mplom és a  parókia  a  helyén ma radha t,  de
te ljesen  rendbe  kell  szedni.  A gyülekeze t  összefog: teljes
felújí tás,  á tépí tések  köve tkeznek.  Er n  felüli  vállalás  a�

gyülekezet  részér l,  de  végül  is  minden,  hatóság  ál tal�

el ír t  kívánság  teljesedik;  ekkor  már  a  közegyház  és�

Újpest  városrész veze t sége is segí t .�

1 9 6 3.  A gyülekeze t  püspöke  jelenlé tében  me günnepli
90  éves fennállásá t.

1 9 7 3-ban  i t t  a  10 0  éves  évforduló  (az  els ,  1 87 3.  évi�

alakulástól  szá mítva) .  A  me ge mlékezés  ismé t  Káldy
püspök  részvé telével  tör té nik.  Az  ige  hirde t te tik ,  a



szentségek  kiszolgál ta tása  rendben  zajlik,  az  Úr
kegyelméb l!  �

1 9 9 0-es évek.  A METRO épí tése  során  a  kinyomot t  víz
eléri  a  te mplomot,  s  az  u tcai  falrészt  me gdönti  � ez t  az
ide  á t terel t  nagy  forgalom  csak  tovább  rontja .  M egint
újabb  munkák,  kiadások.  A  gyülekeze t  erején  felül
dolgozik,  adakozik.  Ismé t  harcok  a  mesterekkel  -  sajá t
beruházásban  kell  javí t ta tni-,  és  harcok  a  ha tóságokkal.
Eredmény:  külle mi ,  és  a  gyülekezeti  lelki  me gújulás
megindulása. 

M ég  néhány  intermezzo:  az  egyik  dece mber  3 1-i  esti
évzáró  istentiszteleten,  �békeid ben�(! )  lövés  csat tan,�

üveg  törik ,  golyó  a  te mplomban.  Sebesülés  nincs,  az
istentisztele t  folyik  tovább; dokume nt  beadva,  rend rség�

nyomoz,  ered mé ny telen,  ügy lezárva.  M ásik  alaklommal  a
te mplom  bejára ti  aj tajá t  �sá tán  rajzokkal�  kenik  be.
Tet tes megvan,  és a  �békesség�  jegyében: me gegyezés! �
De  új bejára to t  kell készí t te tni.

Újpest  közgy lése  ér tékeli  az  evangélikus�

gyülekezetnek  és lelkészének  hi téle ti ,  nevel ,  te mplomá t�

szépí t ,  továbbá  (i fj. )  Blázy  Lajos  lelkésznek�

tá rsadalmilag  is  ér tékes  munkájá t,  s  ezér t  �Újpest
díszpolgára �  elismeréssel tünte tik  ki.    

És egyszerre  csak Napjainkban vagyunk.
2 0 0 2-ben  Blázy  Lajos nyugdíjba  megy;  Solymár  Péter

Tamás,  fia tal  lelkész  lép  helyébe;  a  gyülekeze t  elfogadja
t,  s az új lelkész új lendüle t tel indul munkájának.�

2 0 0 3-ban  me günnepeljük  a  13 0  éves  fennállási
évfordulót  Gy ri  Gábor  esperes,  vala mint  a  lelkész  el d� �

és  utód  együt tes  szolgálatával.  Ez  már  a  jelen.  A
gyülekezet  és  új  lelkésze  nekilendülnek  a  következ  13 0�

évnek. Bízunk Urunk segí tségében,  hogy majd el is érik.  
Úgy legyen!

-r  -n

Gondolatok a karácsonyról

�Nagy id ket élünk�!� � mondta egy kedves szomszédom esti sétám�

találkozásán. Igen! � most élni,  ma élni a hív  ember számára nem csak�

�küldetés�, hanem számomra 2003 karácsonyán �kihívássá� magasztosul.



De miért? Egyszer en azért, mert a fogyasztói társadalomban árucikké�

vált  a karácsony. És pedig nagyon jól eladható árucikké. Aki példát akar
ebb l,  annak  elég  kimenni  az  utcára,  piacra,  üzletekbe,�

szupermarketekbe� És ebben az ú.n. fogyasztói társadalomban - sajnos -
elpiacosodik  még  a  lélek  is.  �Kívül�  akarja  pótolni  azt,  ami  �belül�
hiányzik.

A karácsonyi jelek: istálló, szalma, barmok, csillagok, arany, tömjén,
és mirha; a szerepl k: Mária, József, pásztorok, bölcsek, de Heródes is; és�

persze  az  éjszaka  titokzatos  szózata,  hogy  �BÉKESSÉG  LEGYEN  A
FÖLDÖN AZ EMBEREK KÖZÖTT�- mind-mind egy nagy rácsodálkozás
Isten megváltó szeretetére!

Nincs még egy ilyen békességet hirdet  ünnepe a világnak, és nincs�

még egy ilyen szegénységet felvállaló Istene.
Mert  a  szegénységt l  sosem  fog  megszabadulni  a  világ,  s  a�

békétlenség láza újra, meg újra hatalmába keríti. Aztán adódik egy éjszaka
-  minden  esztend ben  csak  egyetlen  egy  -,  amikor  a  békétlenségben�

verg d  szegény világ felfigyelhet a karácsonyi szózatra:� �

� BÉKESSÉG LEGYEN A FÖLDÖN AZ EMBREK KÖZÖTT! �
Blázy Lajos ny. lelkész

    

Jézus mondja: �Engedjétek  hozzám  jönni a
kisgyer mekeket�

Már  régóta  foglalkoztat  az  a  gondolat,  hogy  nem  teljes
az  a  gyülekezet,  ahol  a  gyermekek  számára  nincs  hely,
vagy  ahol  nem  szentelnek  kell  figyelmet  a legkisebbeknek�

is.  Örömteli  dolog  azt  látni,  ha  egy  család  vasárnap  együtt
jön  istentiszteletre,  és  közösen  szentelik  meg  az
ünnepnapot,  de  fontos  az  is,  hogy  a  kicsinyek  számára  is
érthet en  hangozzék  el  az evangélium.  �

�Megjelent a mi üdvözít  Istenünk�

jósága és emberszeretete.� Tit. 3,4



Jézus  parancsa  is  így  hangzik:  �Engedjétek  hozzám
jönni  a kisgyermekeket,  és ne  tiltsátok  el  t lem  ket,  mert� �

ilyeneké  az Isten  országa.�  (Mk.  10,14)

Imádságos  készül dés  és szervezés  után  végül  október�

elejét l  indult  be  gyülekezetünkben  a  gyermek  bibliaköri�

alkalom,  amelyet  az istentisztelettel  párhuzamosan  tartunk.
Pontosabban  az  istentisztelet  kezdeti  részén  még  együtt
veszünk  részt,  majd  az  igehirdetés  el tti  ének  alatt  a�

gyerekeket  összegy jtve  átmegyünk  a  lelkészi  hivatalba,�

ahol  imádság  és  éneklés  után  egy  bibliai  történetet
tanítunk  - (ebben  az évben  Jézus életét,  csodáit)  - , melynek
értelmét  és  a  mindennapokban  való  alkalmazását  is
próbáljuk  átadni  a gyerekeknek.  

Nem  kell  attól  félnünk,  és  nem  szabad  úgy
gondolkodnunk,  hogy  az  örömhírt  k  még  nem  érthetik�

meg,  túl  kicsik  k  ehhez!  Ahogyan  Isten  csodája  és�

kegyelme  az,  ha  egy  feln tt  számára  Isten  igéje�

megelevenedik,  ugyanígy  egy  gyermek  számára  is
lehetséges,  hogy  Jézus  nem  csupán  egy  nagy  történet
szerepl je  marad,  hanem  az  életük  részese  lesz.  S t� �

nekünk  feln tteknek  is  van  mit  tanulnunk  a  kicsinyekt l,� �

hiszen  maga  Jézus  mondja  a  buzgólkodó  tanítványoknak:
�aki  nem  úgy  fogadja  az  Isten  országát,  mint  egy
kisgyermek,  semmiképpen  sem  megy  be abba.�  (Mk 10,15)

Jelenleg  5-en  vagyunk  fiatalok,  akik  felváltva  készülünk
és  vezetjük  ezeket  az  együttléteket,  és  nagy  szeretet tel
hívunk  és  várunk  minden  gyermeket  a  bibliaköri
alkalmakra!

Schneider Nóra

 



Ünnepi Alkalmak:

December 24-én délután 16.00-kor

December 25-én, 26-án délel tt 10.00-kor�

December 31-én este 18.00-kor

Január 1-én délel tt 10.00-kor�

Szeretettel hívunk mindenkit istentiszteleti alkalmainkra!

Szeretettel  várunk  mindenkit  gyülekezeti  alkalmainkra.  Szívesen  látogatunk
betegeket,  úrvacsorával  kérésre  házhoz  megyünk  testvéreinkhez.  Kérjük
mindazokat,  akik gyermeküket  megszeretnék  keresztelni,  vagy házasságkötésre
készül dnek a lelkészi hivatalban id ben jelentkezzenek. � �

Id pont-egyeztetés a 3-890-912-es telefonszámon lehetséges.�

   ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ    
Kiadja: az Újpesti Evangélikus Egyházközség; 

Bp-1043, Lebstück M. Út 36-38. Tel.: 3-890-912
Szerkeszt : Bodnár Mária, Solymár Péter Tamás�

�A karácsonyi ünnep küls sége mit se ér a tiszta, ártatlan és�

egyetemes szeretet nélkül. Vajon valaha is meg fogja
teremni valódi gyümölcseit közöttünk?� Pilinszky János

Kedves  Testvéreink!  Körlevelünkben  szokás  szerint  kérjük,  hogy  aki  még  nem
rendezte ezévi egyházfenntartói-járulék befizetését, a mellékelt csekkel szíveskedjék
megtenni!  Mindazok,  akik  már  eleget  tettek  ennek,  a  csekket  a  jöv  évben�

felhasználhatják.                                                      
Gyülekezetünk számlaszáma:11704007-20183107
Ezúton is köszönetet mondunk minden adományért, támogatásért


