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Kedves Testvérek!
A  karácsonyi  történet  egyik
megható  jelenete,  amikor  a
napkeleti  bölcsek  egy  csillag
felt nése  kapcsán  elkezdtek�

kutakodni,  és  keresték  a  most
született zsidók királyát. Emberi
bölcsességre apellálva,  el sz r a� �

királyi  palota termeibe keresték, mert egy király valószín síthet en� �

egy  nagy  város  nagy  palotájában  érkezik  a  világra.  Emberi
számításukba hiba csúszott, ezért indultak tovább a csillag útján, és
eljutottak egy  vidéki elhagyatott területre, ahol �a csillag megállt  a
hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot igen
nagy volt  örömük.� Ez a karácsonyi  csillag  most bennünket  vezet.
Fényessége tanít,  már  múlik  a sötétség és közeleg a világosság.  A
csillag  vonulása  pedig  hívogat  arra  az  útra,  ahonnét  az  igaz
világosság származik.  Az ember dics sége � a palota képében jelenik
meg,  az  Isten  irgalma  meg  az  elrejtett  kicsiny  Betlehemi
pusztaságban világosodik ki. A kett  között az úton ott a csillag.  A�

csillag  képe  nyílván  azt  jelképezi,  hogy  az  Isten  megtestesülésén
jelen  van  az  egész  kozmosz.  Csillagok  és  bolygók,  holdak  és
tejútrendszerek mind-mind eljönnek a nagy eseményre. A csillagközi
rend is törvényeknek alávetett szövetség, és így részesedik az egész
mindenség  ünnepéb l.  Ezen  az  ünnepen  emberek  és  állatok,�

tudományok és égitestek a Mindenható elé járulnak és imádják t. A�

karácsonyi  ünnep  nem csak  nekünk  embereknek  ünnep,  hanem az
egész világmindenség számára ünnep.
Nem csupán egy földi eseményr l van szó, hanem a biblia világképe�

szerint az ég és a föld is ünnepel. Vajon ma is a mindenség ünnepe az
Isten  megtestesülése,  vagy  csupán  a  látvány  és  a  manipuláció
álünnepe? Olyan korban élünk, amikor sokan úgy vélik, felcseréltük
a karácsonyi  színhelyeket.  Nem a betlehemi  csodát  ünnepeljük,  az
elrejtett  kicsinységet.  Nem  Betlehembe  járulunk  ajándékainkkal,
hanem Heródes palotájához zarándokolunk,  a  palotához �hívjuk�  a



csillagokat  és  a  bölcseket!  Isten  irgalmát  felcseréljük  az  ember
dics ségével.  A  karácsonyi  történet  évezredes  hagyománya,�

remélhet leg  újra  és újra kijózanít  bennünket,  és  � Isten dics ségét�

juttatja  el  hozzánk  Isten  megtestesülésének  ünnepe.  Krisztus
megtestesülése  bennünket  szólít  meg:  bölcseket  és  pásztorokat,
édesanyákat  és  hajléktalanokat,  kisstíl  percembereket  és�

hatalmasokat,  na  és  persze  teremtett  világ  él lényeit,  csillagait,�

égitesteit. Az ünnep hirdeti: Velünk az Isten! Ez az 
sötétség áthidalhatatlan  mélységében  is.  Ezt  illusztrálja  ez a  kép ,
Ezen  az illusztráción  a  csillag  keresztté  formálódik,  és  sugarai
megvilágítják  a  folyó  által  kettészelt  világ  két  partját.  Ez  a
keresztcsillag  világítsa  életünket,  akkor is,  amikor  a  szenvedés,  az
elmúlás kétsége telepedik lelkünkbe, és hirdesse: Velünk az Isten!

Solymár Péter
�Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen

sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi

városai között, mert fejedelem származik

bel le, aki legeltetni fogja népemet,�

Izraelt.�

A csillag

A  csillag  mint  sötétben  világító
fényforrás  szerepel  ádvent
jelképei között. Emlékeztet az si�
próféciára:  �Csillag  jön  fel
Jákóbból..�  /4Móz.  24,17./  Ezt  a
jövendölést  teljesíti  be Jézus,  aki
azt  mondja  magáról:  �Én vagyok
a  fényes  hajnalcsillag.�
(Jel.22.16.)

Karácsonyi Üdvözlet Gyermekeknek!

Kellemes,  áldott  Karácsonyi  Ünnepeket  kívánunk  gyülekezetünk
gyermekeinek. Az Úr Jézus megszületett, énekeljetek Neki új éneket,
mert az  szeretete és jósága soha el nem múlik.  Maradjatok az � �

Karácsony

Betlehem éjjele
borult

közömbös szívemre
vajúdó sötétség mélyéb l�

- kiáltás hasadt
köves szívemb l�

Jöjj!
Sztrilich Ágnes



gyermekei örömben és reménységben. Karácsonykor született Jézus.
A  Biblia  története  szerint  József  felment  Galileából  Betlehembe
Máriával,  aki  gyermeket  várt.  Mária  megszülte  fiát,  bepólyálta  és
jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadóban.
Majd jöttek a pásztorok leborultak és dics ítették az Istent. �Ha én�

betlehemi  pásztorgyerek  lennék,  Karácsony  estéjén  a  jászolhoz
mennék!� Ti is  érezzétek meg, hogy Jézus értetünk és értetek jött a
világra, hogy ne a gonoszság uralkodjék az emberek között, hanem a
békesség. 

ÚJDONSÁG! 
GYÜLEKEZETÜNK  AZ  INTERNEN

Elkészült  egyházközségünk  internetes  honlapja,  melyet  a
http://ujpest.lutheran.hu címen minden érdekl d  megtekinthet. Mint� �

az interneten minden, ez is változhat, b vülhet. Ezért kérek minden�

érdekl d t,  hogy  javaslatait,  ötleteit  ossza  meg  velünk.  Most  az� �

indulás  pillanataiban  szívesen  fogadunk  javaslatokat  a  honlap
színvilágával,  tartalmával  kapcsolatban.  Szeretnénk  a  közösség
múltjáról  és jelenér l a  lehet  legtöbb hírt  és beszámolót  közölni.� �

Kérjük,  hogy  aki  meg  szeretné  osztani  emlékeit  (pl.  esküv ,�
keresztel , beszámoló szeretetvendégségr l, a templom történetér l)� � �

juttassa el írását, és amennyiben van, fényképet a lelkészi hivatalba.
Természetesen  a  fényképeket  félt  gondossággal  kezeljük,  a�

digitalizálást  követ en  azonnal  visszajuttatjuk  a  tulajdonosának.�

Szeretnénk,  ha  ez  a  honlap  a  jöv  nemzedékei  számára  is�

bemutathatná,  hogyan  is  élt,  él  ma  az  Újpesti  Evangélikus
Egyházközség. 
Balassa Gergely

Istentisztelet Kápsztásmegyeren

Káposztásmegyeren  is  van  lehet ség.  Nagy  örömmel  töltött  el,�

amikor  tavasszal  megtudtam,  hogy Káposztásmegyeren a katolikus
egyház  havonta  2  alkalommal,  az  evangélikus  egyházközség
rendelkezésére  bocsátotta a  templomban  lév  kis  kápolnát.  Élve  a�

hely  közelségével,  minél  többet  igyekszem  résztvenni  a  vasárnap



reggel  9-kor  kezd d  istentiszteleten.  Az  ajtóban  mosolyogva� �

fogadják  híveiket  a  katolikus  testvérek.  Rám  is  kedves  üdvözl�
pillantást vetnek, és készségesen igazítanak útba a kápolna felé. Nem
éreztetik,  hogy  a  felekezeti  különbség  miatt  ugyan  máshova
tartozunk, de hitvallásunkban közösen vallunk a krisztusi szeretetr l.�
A kápolnába  belépve a szívem átjárja  a szeretet és a béke. Érzem,
hogy lassan leülepednek bennem,  az elmúlt  napok, hetek élményei.
Az áhítatos kis teremben még vannak üres helyek, de az istentisztelet
kezdetére  nagyrészüket  elfoglalja  egy  gyülekezeti  �zarándok�.  Az
igehirdetés mindig  megható és tanulságos,  átjárja  lelkemet.  Új er t�
ad  a  rohanó  �  fárasztó  �  embertpróbáló  napokhoz.  Reménnyel
feltölt dve,  Krisztussal  szívemben  lépek  ki  a  templomajtón.  Isten�

áldását kérem a katolikus egyházközségre, hogy lehet séget adott a�

káposztási  evangélikus  híveknek  arra,  hogy  legyen  hol
összegyülekezniük  Isten  Igéjének  a  hallgatására  és
megtapasztalására. 

R.Ó.

Hitokatatás

A gyermekek hitoktatása nevel i feladatunk nélkülözhetetlen része.�

A gyermekek  számára  fontos a  lelki  fejl dés  megélése,  amelyben�

identitásukat  fejlesztik,  hitbeli  tapasztalataikat  mélyítik.  Erre nyílik
lehet ség  az  iskolai  és  gyülekezeti  hittanórák  során.  Ebben  az�

esztend ben  három  általános  iskolába  tartunk  alkalmakat,  de�

megbeszélés  alapján  ez  a  szám  b víthet .  Minden  vasárnap  az� �

istentisztelet  igehirdetése  alatt  a  gyermekek  számára  külön
bibliaiskolát  tartunk.  Szeretettel  ajánljuk  a  szül k  figyelmébe�

gyülekezetünkben kialakult hittancsoportokat:
Hittanórák:
Szerdán 13.45-kor a Szigeti János Általános Iskolában

14.45-kor a Csokonai V. M. Általános Iskola
Csütörtökön14.00-kor a Testnevelés tagozatos Ált. Iskola
Pénteken 16.00-kor a Lelkészi Hivatalban

Konfirmációoktatás 
Szerdán 17.00-tól a lelkészi hivatalban.



1%

Nemrég elgondolkodtató nyílt levelet olvashattunk az Evangélikus
Élet hasábjain D. Szebik Imre püspök úrtól, aki a befizetett személyi
jövedelemadóból az egyházak javára felajánlható  1%-os támogatás
lehet ségére hívta fel a figyelmet. �

Megdöbbent  volt olvasni, hogy az adófizet k 80%-a nem él ezzel� �

a lehet séggel, és elszomorító volt megtudni, hogy míg a katolikus és�

református egyházat támogatók száma 2%-kal növekedett az utóbbi
évben, addig az evangélikus felajánlók szám csökkent. A felajánlható
1%-ról jó, ha tudjuk, hogy mindenképp levonásra kerül, függetlenül
attól,  hogy rendelkezünk-e  róla  vagy  sem.  Ezen  kívül  az  állam  a
személyi  jövedelemadó  egy  bizonyos  részét  mindenképp  az
egyházak részére utalja át. A kérdés már csak az, hogy ha egyszer ily
módon támogathatjuk felekezetünket, amelyhez mi is és családunk is
tartozik,  köt dik,  miért  nem  teszzük  meg?  Lustaság?�

Figyelmetlenség?  Érdektelenség?  A  törvény  szerint �az  egyes
egyházak jogosultak - a külön törvényben meghatározottak szerint -
a  rendelkez  nyilatkozatot  tev  magánszemélyek  által  befizetett� �

személyi  jövedelemadó  egy  százalékára,  amely  az  egyházak  bels�
szabályaiban meghatározott módon használható fel. Amennyiben ez
alapján  az  egyházakat  megillet  összeg  együttesen  nem  éri  el  a�

nyilatkozattal  érintett  év  államháztartási  szint ,  pénzforgalmi�

személyi  jövedelemadójának  0,9  százalékát,  ennek  mértékéig  az
egyházaknak  ténylegesen  átutalandó  összeget  a  központi
költségvetésb l ki kell egészíteni. E kiegészítés összegéb l az egyes� �

egyházak a javukra a személyi jövedelemadójuk 1%-áról közvetlenül
rendelkez  magánszemélyek arányában részesülnek.��  Ami lefordítva
azt  jelenti,  hogy a felajánlások kétszeresen is  fontosak, mert  minél
többen  támogatják  az  adott  felekezetet,  annál  nagyobb  arányban
részesül  az  egyébként  az  állam  által  biztosított  kiegészít�
támogatásból. Másként megfogalmazva: minél többen sorakoznak fel
egy  felekezet  mögött,  annál  nagyobb  az  elismertsége,  és  ennek
megfelel en az érdekérvényesít  képessége az állam el tt. Erre pedig mind� � �

nagyobb szükség van.
Olyan id ket élünk ugyanis - ismét � amikor az egyház társadalmi�

szerepvállalása  politikai  csatározások  kereszttüzébe  kerül.  Amikor
kampánytéma  lehet  az  állam  és  az  egyház  viszonya,  amikor  azt



hangoztatják,  hogy  az  egyházat  úgymond  tartsák  el  a  hívek,
elhallgatva azt a tényt, hogy az egyház mind az oktatás és nevelés,
mind  pedig a szociális  és egészségügyi  gondoskodás terén jelent s�
szolgálatokat  tesz.  Ennek  során  nem válogat  hív k  és  nem hív k� �

között, arról nem is beszélve, hogy az egyházi szolgálat sok esetben
nem egyszer en kiegészít  jelleg ,  hanem egyenesen hiánypótló, az� � �

állam  által  biztosított  ellátások,  szolgáltatásai  mellett.  Kérjük
gondolják  át  mindezeket,  és  a  jöv ben  az  1%  egyházi�

megnevezésével támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyházat.
Bodnár Mária

Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma: 0035

A Biblia útján Angliában

Isten ajándékaként  és kegyelméb l  az elmúlt  év felejthetetlen volt�

számomra. Alkalmam nyílt  egy Biblia-fordító központban élnem és
dolgoznom Isten  szent  szolgálatában.  Külön  köszönetet  szeretnék
mondani  a  Schneider  családnak,  amiért  támogattak  és  segítséget
nyújtottak a kiutazásomban és kinn tartózkodásomban. 

A  központ  az  angliai  Buckinghamshire  megyében  található  egy
vidéki  város  határában.  Arrafelé  a  táj  megváltozik,  a  betonházak
átalakulnak  kis  téglás  parasztházakká  és  kusza,  túlburjánzott
kertekké,  a  gyárépületeket  hosszú  él  sövénnyel  bekerített  földek�

cserélik  fel.  Az intézmény ebben a természetes mili ben fogadja és�

varázsolja  el az idelátogatót. Ez a természetközelség is hozzájárul a
bibliafordító családok munkájának önérzetes végzéséhez.
 A  központ  nagy  hangsúlyt  fektet  arra,  hogy  a  Biblia  minden
népcsoport  számára  elérhet  legyen.  Itt  f leg  a  harmadik  világ� �

népeire kell gondolni és az ott fellelhet  nyelvjárásokra. F  céljának� �

t zte ki, hogy 2025-re minden nyelvterületre lefordítják a Bibliát, de�

legalább az Újszövetséget. A munka hosszadalmas,  mert a fordítók
törekvéseit  gyakran  nehezítik  az  országok   belpolitikai  harcai,
amelyek gyakran keresztényüldözéssé is  fajulhatnak (pl.:Kína,  Irán,
Pakisztán,  Csád).  A  Központban  fordítás  mellett  a  bibliaoktatás,



nyelvoktatás  és  misszionáriusképzés  is  folyik,  a  kurzusokra
jelentkez k  vállalkoznak  egy  adott  kultúra  vagy  kultúrák�

megismerésére,  elsajátítására.  Így  képessé  vállnak  az  adott  nyelv
ábécéjének  felismerésére,  szókészlet  és  nyelvtani  sajátosságok
felhasználására,  ami  a  Biblia  els dleges  (nyers)  fordításához�

szükséges.  Ez a keresztény szervezet  még segít  jobbot  nyújt  több�

helyi (angliai) szervezetnek, amelyek az id s emberek támogatásával�

foglalkozik, vagy egy fiatalokat tömörít  önkéntes szervezetnek, akik�

jótékonysági akciókat szerveznek a rászorulóknak. 
Ezenkívül irányít  egy olyan programot is, amelynek 2003�2004-ben
én is részese lehettem.  Önkéntesként dolgoztam Isten szolgálatában,
a  központ  karbantartói  csoportjában.  /Mosogatástól  f nyírásig  /�

Lehet ségem  nyílt  a  szervezet  megismerésére  és  lelkes  Istenfél� �

emberek barátságának elnyerésére. Istennek legyen áldott a neve.
Takáts Árpád

BOLDOG KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET

és
ÁLDOTT ÚJ ESZTEND T�

KÍVÁNUNK!

�Isten országában az ünnep örökös. 
Nem rendezvény, mely lepereg, és épp a rendez k�

lélegeznek föl megkönnyebbülten. Nem! 
Ez az ünnep spontán, valódi és ezért örökös.�

Augustinus.



Ünnepi Alkalmak:

Dec. 19. 10.00-kor Ádvent 4. Vasárnapja
Gyermekek karácsonya

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�

Káposztásmegyeren Istentisztelet:

Minden  hónap  1- 2.  vasárnap
reggel  9.00- kor

Cím:  Tóth  Aladár  u.  2- 4,  
Szentháromság Plébániatemplom kápolnája./

Szeretettel hívunk mindenkit istentiszteleti alkalmainkra!

Szívesen  látogatunk  betegeket,  úrvacsorai  liturgiával  járulunk
mindazokhoz, akik nem tudnak a templomi szertartáson résztvenni.
Kérjük  mindazokat,  akik  gyermeküket  keresztelni  szeretnék,  vagy
házasságkötésre  készülnek  a  lelkészi  hivatalban  jelentkezzenek.
Lelkipásztori beszélgetésre, magángyónásra is van lehet ség. �

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 : Solymár Péter Tamás�

Kedves Testvéreink! Körlevelünkben szokás szerint kérjük, hogy aki még nem
rendezte a 2004. évi egyházfenntartói-járulék befizetését, az a mellékelt cseken
vagy átutalással szíveskedjék  megtenni!  Köszönjük,  mindazoknak az anyagi
támogatást, akik már adakoztak, vagy hozzájárultak gyülekezetünkben végzett
feladatokhoz.                                                      
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