
Üdülés vagy felüdülés?
Ha megkérdezzük, mi az élet célja, miért dolgozik az em-
ber és mire törekszik, a válaszokban szinte biztosan sze-
repel a szórakozás, üdülés és kikapcsolódás. Sok ember
egész héten a hétvégét várja. A hét utolsó napjának õsi-
dõk óta ilyen nagy a jelentõsége. Az Istennek szentelt pi-
henõnap az egyetlen rituálé, amely bekerült a zsidó, a
keresztény és az iszlám vallás szent hagyományába. Ezt
a napot Istennek kell szentelni, e napon semmilyen munkát nem szabad végezni. 

A mai ember számára magától értetõdõ szociálhigiéniai intézkedésnek tûnik, hogy
az ember kipihenje heti munkája fáradalmait, és évente egyszer hosszabb idõt tölt-
hessen kikapcsolódással. A Bibliának egészen más a felfogása a munkáról és a pihe-
nésrõl. A munka itt nem erõfeszítést jelent, hanem az ember - akár konstruktív, akár
destruktív – beavatkozását a teremtett világba. A pihenés, üdülés, pedig az ember és
a természet közötti béke állapota. Az üdülés parancsa az ember és a természet közöt-
ti harmónia parancsa.

A Biblia mondanivalója az Éden hiánya és ígérete közt ível. A hiány állapotának
jellemzõi a harmónia hiánya ember és termõföld, ember és állat, az ember és ember-
társ között. Az ígéret, a próféták igehirdetése, a jézusi példázatok és a krisztusese-
mény titka a harmónia képeit mutatja mindebben: a föld ismét termékeny, a kar-
dokat ekevasakká alakítják, az ember igazságban és krisztusi szeretetben újjáéled. A
vasárnap és a pihenés, ennek a messiási kornak szimbólikus elõvételezése.

Látható, hogy pihenni és nem dolgozni vallásilag egészen mást jelent, mint a mi
modern „kikapcsolódás”. Ember és ember, ember és természet közötti harmóniát,
békét, tökéletességet, Isten teremtés elõtti és utáni boldog közösségi létezésének ízét
és méltóságát. Pillanatnyi szabadságot a küzdelem alól. Egy darabkát a jövendõ Éden-
bõl. Nagyon konkrét jelentõsége van az Istennek szentelt nap újra fölfedezésének, a felüdülés és
a feltöltõdés összekapcsolásának, mert így találjuk meg a pihenés mélységét! A modern idõ
kikapcsolódása a természetbe való egyik legdurvább beavatkozás okozójává vált. Gon-
doljunk például a turisták tömegeire, a tájak és partok konzum üdülõhelyekké vál-
toztatására, a hétvégi közlekedés hömpölygésére, a szeméttel teleszórt erdõkre-me-
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zõkre, a hétvégi és nyári szabadság alatti túlfogyasztásra. Ez lett a vasárnapból és a
szabadság pihenésébõl. Ezzel szemben az Istennek szentelt nap, Isten felüdítõ hatal-
ma az öröm és élvezet ideje! Pihenés, lelki és szellemi töltekezés, a személyesség
élménye baráti, közösségi és családi körben. A játék és ünnepi lakoma alkalma. Azzal,
hogy egy napra vagy a pihenés idejére megtörjük a beavatkozást a természetbe, ki-
kapcsoljuk az idõt: ha nincs változás, akkor idõ sincs. Így a szabadság idejében átél-
hetjük, hogy az ember olyan lehet mint Isten, lélekkel, értelemmel, szeretettel és
szabadsággal megajándékozott lény.

Harcosok és a gyermeknap

A napsütötte április 22-i reggelen családi istentiszteletre gyûltünk össze. Jó volt látni,
hogy anyukák és általános iskolás korú csemetéik szép számmal ülnek templomunk-
ban a megszokott hallgatóság között.

A prédikáció már hangulatában is elõkészítette a gyerekekre váró izgalmas nap ese-
ményeit. Gedeon történetét hallhattuk, gyerekek által írt versekkel és élménybeszá-
molókkal tarkítva. Mi tagadás, az egyik fogalmazás engem is elgondolkodtatott. Le-
het, hogy az én gyerekeimnek se jó szórakozás, amikor én ruhákat próbálgatok egy
butikban?

Az istentisztelet után átsétáltunk a szemközti Benkõ István Általános Iskolába, ahol
kezdetét vette a gyermeknapi buli. A fiatalok hamar feloldódtak és beilleszkedtek a
társaságba. Mi felnõttek pedig, önkéntes számûzetést vállalva a konyhába vonultunk
elkészíteni az ebédet. Meglepetésként ért minket, hogy az erre a feladatra kijelölt kis
gyakorlókonyhának nevezett helyiség, a felszereltségét tekintve, még egy játék baba-
ház hasonló helyiségéhez sem volt hasonlítható. Még szerencse, hogy kisfiam, aki vá-
ratlan túlélési helyzetekre is praktikusan felkészül, bicskát hord a zsebében! Így meg
tudtuk kezdeni a virslik szõr- és bõrtelenítését. Lelkészünk különösen jó kondíciónak
örvend, ezért megdöntve saját eddigi rekordját, viharos sebességgel pótolta az egyéb
nélkülözhetetlen eszközöket a parókia konyhájából. Nem szabad megfeledkeznem a
portás úrról sem, aki igen készségesnek bizonyult, még a vadászkését is felajánlotta
nekünk. Délre mi „konyhás nénik” már a kellõ jó hangulatba kerültünk, és gond
nélkül véve az akadályokat kifõztük a 300 :-) virslit. Miközben ezeket szitával kiha-
lásztuk az óriási lábosból, eszembe jutott egy kedves emlékem. Tízéves lehettem,
amikor a nagymamám elvitt minket, unokákat a vidámparkba, és én izgatottan halász-
tam ki a medencébõl a mágneses hátú halacskákat, és nagy megelégedésemre valami

„Az Úr azonban ezt mondta neki: Békesség neked, ne félj, nem halsz meg! Ezért Gedeon
oltárt épített az Úrnak, és így nevezte el: Az Úr a békesség.” Bír 6,22–24
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kis ajándékot is kaptam értük. Most is ez a jó érzés töltött el, amikor sikerült a prog-
ram szerint igen szûkre szabott részidõt „kifõzni”, vagyis teljesíteni. Ez a csúcsteljesít-
mény persze annak köszönhetõ, hogy gondosan összeválogatott kis konyhai csapa-
tunk nem volt híján a szakértelemnek. De a dolgok neheze még hátra volt, amit akkor
még nem is sejtettünk. Állni kellett a kiéhezett sáskahad rohamát. Azután pedig a
romeltakarítás, természetesen szelektív hulladékgyûjtéssel… Értem ezalatt, hogy nem
sokkal a szemeteszsákok lezárása elõtt jutott eszébe Böbének, hogy mentsük meg
kedvenc házõrzõjének a vacsorára valót. Így jutott Alex aznap este ízletes falatokhoz,
abból a néhány félig megharapdált virsli és süti maradékból.

Mindezek közben a gyerekek (is biztos) remekül szórakoztak. Kötelet másztak, la-
birintusban bolyongtak és falat is mászhattak persze gondos szakemberek felügyelete
alatt. A lelki táplálékról a református önkéntes fiatalok gondoskodtak. Aranymondá-
sok és új énekek tanulásával emelték a hangulatot. Gedeon története köré szõve a fel-
adatokat, kérdezz-felelek vetélkedõben próbálhatták ki magukat a kicsik és a nagyob-
bak is. A záró áhítat elõtt pedig igazi kuriózumban lehetett részünk: egy amerikai bû-
vész varázsolt csodálkozó  mosolyt a gyerekek arcára.

E tikkasztó, de izgalmas nap után pedig az Új találkozás szolgálatába vethettük be
magunkat és  maradék energiánkat.

Találkozzunk jövõre veled ugyanott! Remélem nem felejtjük otthon a lábost, a fe-
dõt, a szitát, a bicskát, a villát, a mikrót…

• GAndi
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Részlet a 2006. év lelkészi jelentésébõl

Tájékoztatás
Gyülekezetünkben folytatódott az Újpesti Evangélikus Híradó címû gyülekezeti újság
szerkesztése. Ebben az esztendõben két szám jelent meg. Többen vállalták a cikkek
írását, és Galgóczi Andrea a szerkesztésben kivitelezésben segített. Az újság tovább-
fejlesztése, igényesebb nyomdakivitel tervezése a jövõben várható. Honlapunk fris-
sítése még nem megoldott, de ezt a feladatot mindenképpen fel kell vállalni, hiszen
gyülekezetünk nagy része számítógépen keresztül informálódik. A szerkesztésért kö-
szönet illeti Balassa Gergelyt és Ambrus Zsoltot. 

Építkezés
Építési munkálatok során javítási feladatokat végeztünk a parókia tetõszerkezetén. Ez
a tûzoltó munka csupán 5-10 évre vette le rólunk a tetõfelújjítás terhét. A templom-
ban kisebb javításokat végeztünk, de készülni kell egy nagyobb renoválásra. A meg-
elõzõ állapotvédelemre a jövõben jobban oda kell figyelni, hiszen a gyors karbantar-
tással sok nagyobb költséggel járó feladat elkerülhetõ. Kárpáti László és Horváth Jó-
zsef gondnokok munkája segítõleg hatott a mûszaki feladatok elvégzéséhez.

Gazdasági helyzet
A gyülekezet gazdasági helyzete aggodalomra ugyan nem ad okot, de érdemes a táv-
lati célokhoz jobban, elõrelátóbban gondolkodnunk. Egy gyülekezet nem rendez-
kedhet be a túlélésre, hanem elõrelátásában mindig a minõségi tanuságtételt kell vál-
lalnia. Ez sokszor azt is jelenti, hogy eddig járatlan úton kell haladni, annak érdeké-
be, hogy Krisztus evangéliuma minél több helyre eljusson. Fõ bevételi forrásunk az
egyházfenntartás és a perselypénzek gyûjtése. Az egész kerületben mindössze 240-en
járulnak hozzá anyagilag gyülekezetünk mûködéséhez (Ez a szám nem családokat
jelent, hanem adott esetben 4 részre osztott személyenkénti egyházfenntartást). Ez
kb. 10 fõvel több, mint az elõzõ évben adózok számaránya, de még mindig nagyon
kevesen vállalják egyházfenntartói kötelességüket. Az adományok összege pedig szo-
morú tendenciára utal. 500 Ft – 60 000-ig terjedõ összegben adakoztak. A hivatalos
egyházi elõírás alapján az egyházfenntartói járulék a nettó jövedelem 1%-a (50 000
forintos havi kereset esetén 6000 forintot tesz ki) gyülekezetünkben az adományok
legnagyobb része ezen összeg alatt van. 

Belmissziói programok
Gyülekezetünk missziói programjai közé tartozik a hagyományos szeretetvendégség.
Ebben az esztendõben Farsangi Önismereti szeretetvendégség és Polgár Rózsa tex-
til-mûvésznõ elõadása jelentett sokak számára felejthetetlen perceket. Szomorú ta-
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pasztalat, hogy ezekre az alkalmakra egyre
kevesebben jönnek el, így a jövõben na-
gyobb gondot kell fordítani a szervezésre.
Fehér asztal mellett beszélgettünk a „Ma-
gunkról – magunknak” címû gyülekezeti
nyári összejövetelen, amelyet a szabad leve-
gõn tartottunk júniusban. Örömteli esemé-
nye volt az elmúlt esztendõnek a karácsonyi
istentisztelete, amelyet a Magyar Rádió élõ
egyenes adásban közvetített. Ez az istentisz-
telet megmozgatta az egész gyülekezetet. A
liturgiai és zenei szolgálatban többen részt
vállaltak, így sokan érezhették úgy, hogy ré-
szesei lehetnek egy közös nagy ünnepnek.
Sok pozitív visszajelzés érkezett errõl az is-
tentiszteletrõl. 

Társadalmi kapcsolatok
Jó kapcsolatot tartottunk az önkormányzattal, ünnepi alkalmaikra hívtak bennünket.
A polgármester részt vett és köszöntötte a külföldi delegációt istentiszteletünkön,
amikor az Európai Protestáns Egyházak képviseletében egy észt, szász és német kül-
dött látogatott gyülekezetünkbe. Ebben az esztendõben nemzetünk erkölcsi-etikai
identitása sajnos tovább romlott. Az embertelenség és a hazugság a hétköznapok ré-
szévé vált. Így minden keresztyén kötelessége kell hogy legyen az õszinteség és az
igazság mellett hitet tenni. Isten irgalmában kell bíznunk, aki a 2006-ik esztendõben
is velünk vándorolt, és nem hagyott el minket, nem maradt el tõlünk. 

Solymár Péter Tamás

Mónáéknál
úgy beszélnek a gyerekkel,
mintha nagy volna.
„Mit gondolsz?" kérdik
– Móna papája meg a mamája –

„Mit gondolsz?
Szerinted hogy lenne jobb?

Szerinted hogy kéne csinálni?”
Aztán:
„Értem.
Azt mondod?
Lássuk csak.
Tényleg, 
tökéletesen igazad van!”

Új találkozás – bevonulás

Vagy:
„Nem, azt hiszem,
ebben tévedsz…”
Szeretném, ha a
Mónáéknál –
nálunk lenne.

Siv Widerberger: MÓNÁÉKNÁL

Document1.qxd  2007-05-25  2:21 du.  Page 5



KÖNYVAJÁNLÓ

Fabiny Tamás: Ajtórésnyi zsoltár
Luther Kiadó • 192 oldal • 133 x 157 mm • kartonált • 1220 Ft

Fabiny Tamásnak sikerült meglelnie, megteremtenie azt a nyelvet – a szent és a profán határmes-
gyéjén –, amelyen ma is hitelesen szólhat ember és Isten találkozásának legmélyebb titkairól.
Meditációi, imádságai a próza és a vers, az áhítat és a köznapiság lehetõségeit érintik.

Uram, szeretek játszani.
Legyen az „Komámasszony, hol az olló?”,
„Ki nevet a végén?”,
„Utolsó pár, elõre fuss!”,
vagy éppen szólánc vagy barkochba.
Ilyenkor együtt lehetek barátaimmal.
Önfeledten nevetünk, nagyokat izgulunk,
jól esik a lazítás.
Szerintem te is szeretsz játszani, Uram.
Ahogy ezt a világot jókedvedben megteremtetted.
Majd megpihentél a hetedik napon.
Ahogy játszol az óceánnal vagy a Leviatánnal.
Ahogy Péld 8,31 szerint ezt mondod magadról:
„Játszadoztam földje kerekségén,
és gyönyörködtem az emberekben.”
Úgy tudom, a te Fiad is szeretett játszani.
Ahogy elnézte a játszó gyerekeket Galilea kis településein.
„Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok...”
Péter, a kõszikla tudna mesélni,
hogy õ a szójátékok mestere volt!
De akkor is játszott,
amikor a szálkáról és a gerendáról mesélt,
vagy a tevérõl és a tû fokáról szólt.
A hosszú vándorlások során talán szóláncot játszott
tanítványaival.
Hiszem, hogy õ tudta: a játék szent dolog.

Segíts, Uram, hogy mindig
becsületes és tisztességes tudjak maradni.
Taníts meg veszíteni is.
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Megváltónk szavai 
a kereszten

Meditációs Ösvény a Budavári Gyülekezet 
barlangjában

A böjti idõszakban három héten keresztül
kereshették fel a Krisztussal találkozni aka-
rók a budai vár alatt húzódó barlangrendszer
kis szeletét. A természetes sziklaüreg atmosz-
férája, a föld alatti csend és a különleges fé-
nyek bensõséges hangulatot teremtettek a
nagyhét készülõdésében.

Gyülekezetünkbõl a bibliakör tagjai, a kon-
firmandusok és az ifjúsági közösség járta vé-
gig a stációkat. A bibliaórai közösség számá-
ra a legmegrendítõbb az elsõ állomás volt,
ahol egy szöget kellett a keresztfába ütni. Ennek visszhangja még percekig a fülünkbe
csengett. Az én bûnöm is hozzájárult Krisztus megfeszítéséhez, amire Jézus a Szent-
írás alapján így utalt: „…Atyám bocsásd meg nékik, mert nem tudják mit cselek-
szenek”

Majd egy kõdarabot, mint bûneink súlyát tehettük le a kereszt tövébe: „…még ma
velem leszel a paradicsomban”. A „Szomjuhozom!” állomásához érve megkostolhat-
tuk az ecetet, amellyel Jézust is itatták szenvedése enyhítésére. Ültettünk gabonama-
got egy cserép földbe, ahol ismét Jézus szavára emlékeztünk: „…ha a mag nem hal
meg egyedül marad!”.

A következõ állomáson, rajzolt nyitott tenyérbe fektethettük a saját tenyerünket,
érezve Isten tenyerében jó helyen van az életünk. Továbbmenve különbözõ népek és
fajok, férfiak és nõk, gyermekek és aggastyánok fotóival illusztrálták, hogy Jézus az
egész teremtett világért adta oda az életét. „Elvégeztetett!”

A végén pedig mécsesekbõl kirakott keresztnél mondhatta el mindenki a maga
hálaadó imádságát, könyörgését. A kijáratnál elhelyezett emlékkönyvben ki-ki üzen-
hetett az oda betérõknek, ezzel is jelezve hogy Krisztusban testvérek vagyunk. 

Lászik Mária

A feltámadott útja: lépte csöndes, szinte észrevétlen. A bezárt ajtón keresztül lepi meg
tanítványait. Szemük láttára jóízûen halat eszik. A gyász sötétje elmúlt – ez az élet derûje, 

a feltámadás öröme.(Fabiny Tamás: Húsvéti utak)
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ALKALMAK
Június 10-én 10 óra Családi istentisztelet, ezt követõen gyülekezeti kerti

összejövetel keretében hívunk mindenkit közös étkezésre. 
Júniu 10-én 18 óra Új találkozás, a rákospalotai gyülekezettel közös

ifjúsági istentiszteletet tartunk.
Június 17–23. Természetismereti hittantábor Királyréten középiskolás

korosztály számára.
Július 8–13. Balatongyörök szabadidõs hittantábor 10-16 éves korosztály

számára.

KÁPOSZTÁSMEGYEREN ISTENTISZTELET
Minden hónap 1-2. vasárnap reggel 9 óra
Cím: Tóth Aladár u. 2-4, Szentháromság Templom kápolnája

Szívesen látogatunk betegeket, úrvacsorával kérésre házhoz megyünk
testvéreinkhez. Kérjük mindazokat, akik szeretnék gyermeküket  meg-
keresztelni, vagy házasságkötésre készülõdnek a lelkészi hivatalban idõ-
ben jelentkezzenek. 
Idõpont egyeztetés a 3-890-912-es telefonszámon lehetséges. 

Kedves Testvéreink! Körlevelünkben szokás szerint kérjük, hogy aki
még nem rendezte éves egyházfenntartói-járulék befizetését, a mellé-
kelt csekkel szíveskedjék megtenni! Mindazok, akik már eleget tettek
ennek, a csekket a jövõ évben felhasználhatják.
Gyülekezetünk számlaszáma:11704007-20183107

ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ
Kiadja: az Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest, 1043, Lebstück M. út 36-38. Tel.: 3-890-912
Szerkesztõ: Solymár Péter Tamás

honlap: http//ujpest.lutheran.hu • email: peter.solymar@lutheran.hu
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