
Karácsony bizalom-kalács
A karácsonyi ünnepkör hangulatát beárnyé-
kolja a pénzügyi-gazdasági válság rideg ke -
gyet lensége. A válság nem válogat az eszkö-
zökben, ha nincsen prof it, haszon és növe-
kedés, akkor selejtez, pusztít és ítél. Csalá dok
kerülnek nehéz helyzetbe a megemelt törlesztőrészletek f izetésével, munkahelyek
elvesztése nehezíti a megélhetést. A gondok és nehézségek hirtelen érkezése vá -
ratlanul ért sokakat, a válság keletkezésének okairól pedig nagyon keveset tu -
dunk. Sok elemző egyetért abban, hogy ez a gazdasági válság alapvetően egy bi -
zal mi válsággal is párosul. A gazdasági szakemberek ezzel az elemzéssel lényegé-
ben a bibliai aranyszabály hitelességét ismerték el –  amit szeretnéd, hogy veled
cselekedjenek az emberek, te is azt tedd velük. Az emberek közötti párbeszéd,
gazdasági tevékenység, társadalmi közösség legfőbb alapja a kölcsönös bizalom.
A kölcsönös bizalom hiánya azonban eltűntette a közéletből és az egyéni emberi
jellemekből a jézusi aranyszabály etikáját. A bizalmat hazugságokkal, csalások-
kal, tudatos megtévesztéssel sokan, sokféleképpen eljátszották. Karácsony ünne-
pén a bűnös és álságos világba megszületik Isten megtestesült szeretete. Ez a
szeretet ajándékozhatja nekünk a bizalom lehetőségét, ez a szeretet ünnepe
Isten mérhetetlen nagy ajándéka! Jézus embersége és isteni hatalma képes meg-
változtatni csaló és hazug gazdasági manipulátorokat, képes alázatra tanítani
kép mutató celebeket, képes reménységet ajándékozni csalódott és közönyös
szenvedőknek. A karácsonyi „bizalom-kalács” ünnepi receptje ezért ebben az esz-
tendőben különösen is fontos és értékes összetevők beszerzését igényli. Meg -
változni, tanulni és megosztani; ezek a lendületet adó igék állnak a bibliai recep-
teskönyv idei oldalán. Ha ezeket a fogalmakat jól összegyúrjuk, megkelesztjük és
türelemmel sütögetjük, akkor biztosan elkészül a bizalom kalácsa, amely szaba-
dít a válságból és elindít az ígéretre.

Solymá r Pét er  

ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ
ÚJPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KÖRLEVELE 2008. DECEMBER

Amit tehát szeretnétek hogy az emberek veletek 
cselekedjenek, ti is ugyan azt cselekedjétek velük.
Mt 7, 12
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Geduly Lajos emlékünnepség

2008. október 20-án a Megyeri Temetőben bensőséges ünnepség keretében eml -
ékeztünk meg gyülekezetünk volt lelkészének Geduly Lajosnak életéről. A meg-
emlékezést követően városi és egyházi szervezetek helyezték el az emlékezés
virágait a felújított síremléknél.

Rövid életrajzi ismerteteés
Az Újpesti Városvédő Egyesület pályázati tevékenységéből vált lehetővé, hogy
Geduly Lajos evangélikus lelkész síremlékét felújítsuk! Geduly Lajos /Miskolc,
1862. –  Újpest, 1931.01.05./ 1889–1931 között volt az újpesti evangélikus gyüle-
kezet lelkésze. 1889. jún. 2-án választották az újpesti evangélikus gyülekezet élé -
re. Nevéhez fűződik az evangélikus templom körüli pénzügyi helyzet stabili zá -
lása. 1902-ben vezetésével átépítették a templomot, 1911-ben egy új szárnnyal,
közösségi házzal és paplakkal bővítették az épületet. Geduly Lajos lelkész tevé-
kenysége nyomán az evangélikus hitélet fellendült Újpesten. Kitűnő pedagógus
volt, aki több hittankönyvet írt gyermekeknek és f iataloknak. Egyházjogi mun-
káit  az Felső-Pestmegyei Evangélikus Egyházmegye is elismerte, így tiszteletbe-
li esperessé nevezte ki. A község és a város életében aktív közéleti szerepe volt.
Halálát követően utcát neveztek el róla Újpesten.
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Nyolc lelkipásztor imádsága
Bibliával –  együtt, egymásért Újpesten
(Ady Endre Művelődési Központ, 2008. nov. 8.)

Az újpesti lelkipásztorok –  katolikus papok, evangélikus, református és bap-
tista lelkészek –  immár második évtizede rendszeresen összejönnek, és kö -
zösen olvassák a Bibliát, beszélgetnek Isten Igéjéről, közösen imádkoznak.
Bizonyára ennek a hosszú évek óta tartó szeretetteljes kapcsolatnak a gyümölcse
volt az a rendezvénysorozat, amelyet az újpesti egyházközségek és gyülekezetek
közösen szerveztek és valósítottak meg. Ennek ünnepélyes lezárását jelentette a
november 8-án az újpesti Ady Endre Művelődési Központban megrendezett
bensőséges és változatos közösségi együttlét, az újpesti Ökumenikus Bib lianap.
Néhány kiemelkedő mozzanat az egész délutánt-estét kitöltő rendezvény prog -
ramjából:

–  A nyolc újpesti lelkipásztor hálaadó imája. Mindazok számára, akik a Mű -
velődési Központ nagy előadótermében jelen voltak, egyedülálló élmény volt azt
látni és hallani, hogy Újpest lelkipásztorai ezúttal nem meghitt, szűk körben,
hanem a Művelődési Központ pódiumára lépve mondanak szívből jövő imát
egy  másért, a kerület híveiért és minden lakosáért, hálát adva Isten Szaváért,
amely ből mindannyian erőt és világosságot nyerhetünk. A döbbenten, áhítatos
csöndben f igyelő tömeg előtt egymás után szólaltak meg az egyes felekezetek
papjai, lelkipásztorai: Horváth Zoltán rk. plébános, Zámbó András ref. Lel -
kész, Tomka Ferenc rk. plébános, Juhász Emilia ref. lelkész, Marosi Nagy La -
jos baptista előljáró, Zámbó Hajnalka ref. lelkész, Solymár Péter ev. lel kész
és Vendrey Gábor rk. plébános.

– Istendicsőítés énekkel, zenével. A rendezvényen kiemelt helyet kapott az ének
és a zene, mint “kétszeres imádság”. Az Egek Királynéja főplébánia scholája a Ma -
gyar Gregoriánum három zsoltárfeldolgozását adta elő. Meláth Andrea és dr.
Meláth Ottó Mendelsohn: Az Élő Ige szerzeményét adták elő: egy hálaéneket a
Bibliáról. A Kertvárosi Katolikus Kórus Bárdos, Halmos, Pitoni, Rim szkij-
Kor szakov és Bach műveket énekelt. Az éneklő imádságok sorát a Baptista Kó -
rus előadása zárta.

–  A „Boldog aki olvassa” kulturális bibliai pályázat eredményhirdetése. A
megyeri Nagyboldogasszony Plébánia közössége által meghirdetett pályázaton
minden korosztály indulhatott, bármely felekezetből. Vers- és prózamondás
kategóriában I. helyezettek: alsó tagozat Nagy Bálint 3.o. tanuló (Benkő István
Ref. Iskola), középiskolás Varga Dániel 11.o. tanuló (Kozma Lajos Faipari Szak -
középiskola), felnőttek: Baráth Zsófia (vers). Ének kategóriában I. helye zett
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Szigethy Levente 3.o. tanuló (Benkő István Ref. Iskola), felső tagozatos Ábel
Orsolya 7. o. tanuló (Megyeri Plébánia, saját szerzeménnyel). Zene kategóriá-
ban Tóth Milán 4.o. tanuló (Szent János Apostol Ált. Iskola, furulya), Miklós
Béla 5. o. tanuló (Megyeri Plébánia, zongora), Kerékfy Márton felnőtt, (Me -
gyeri Plébánia, orgona, saját szerzemény). Képzőművészeti kategóriában 13 rajz
és 3 kerámia kapott díjat.

–  A lelkiekben és programokban gazdag Biblianapot két koncert zárta: Sillye
Jenő vallomásokban gazdag gitárkoncertje, és a Református Szövetség zeneka-
rának koncertje.

Köszönet illeti ezért a csodálatos napért a rendezőket, legfőképpen Solymár
Péter evangélikus lelkészt, és Zámbó Hajnalkát, Zámbó András református
lelkészt, Tomka Ferenc plébánost (és segítőjét, Hlavacska Ilonát), Vendrey
Gábor plébánost (és segítőit, Belák Jánost és Belákné Szélest Irént). Köszönet
illeti a támogatókat, dr. Derce Tamás újpesti polgármestert, és nem utolsósor-
ban a Kultúrház igazgatóját, dr. Oláh Zsigmondot, hogy a helyszínt ellenszol -
gáltatás nélkül biztosította a rendezvény számára.

Mindenekelőtt azonban az újpesti NYOLC LELKÉSZEKnek szeretnénk őszin-
te elismeréssel adózni, hogy szeretetben együttműködve, imádkozva fáradoznak
azon, hogy Isten Igéje ismertté váljon és érvényre jusson az újpesti hívek és
lakosok életében és mindennapjaiban.

Ta r já nyi Béla
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Megújult az evangélikus portál 

Október 27-én délelőtt sajtótájékoztató keretében mutatták be az evangélikus egy-
ház megújult internetes portálját, amely ezentúl naponta frissülő hírekkel, informá-
ciókkal ad tájékoztatást a magyarországi és külföldi evangélikus egyházak életéről. A
honlapot Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház médiamunkáért fe le -
lős püspöke és Bolla Zsuzsanna, a portál szerkesztője mutatta be.

A reformáció hónapjában az Evangélikus Egyház alapítójáról, Luther Már ton -
ról Fabiny püspök így fogalmazott: Luther igazi médiaszemélyiség volt, aki ér -
tette a korabeli média nyelvét, élni tudott a nyilvánosság eszközével, valamint az
olyan technikai újdonságokkal, mint a nyomtatás.

Az egyháznak ma is tudnia kell jól használni a média eszközeit, ezért jelentős
esemény a megújult portál, amely napi frissítésű híreivel, dokumentumaival or -
szá gos szinten szeretne tájékoztatást adni elsősorban a Magyarországi Evan gé -
likus Egyház életéről, jelentős eseményeiről.

Bolla Zsuzsanna, a honlap szerkesztője elmondta: olyan portált hoztak létre,
amely naponta frissülve kívánja bemutatni a nemzetközi evangélikusság életét,
f igyelemmel kísérve a keresztény egyházak híreit is, amelyek szintén helyet kap-
nak a portál különböző rovataiban. Külön rovatot hoztak létre az ökumenikus,
az ifjúsági, a kulturális, a teológiai írások számára, valamint az interjúknak, ese-
ményeknek, könyv- és f ilmajánlóknak is. A honlap olvasóinak lehetőséget nyúj-
tanak hozzászólásokra is, valamint folyamatban van hang-, és képanyagok eléré-
si lehetőségeinek kidolgozása is.  

A honlap különböző részterületeinek készítését, mint például a f ilm- és könyv -
szemlét vagy a külföldi anyagok fordítását külsős munkatársak végzik meg bí -
zással, a blogírásba pedig a lelkészek kapcsolódnak be. Külön f igyelmet szentelnek
az online lelkigondozásnak, amelynek Magyarországon eddig nem volt hagyomá-
nya. Az online lelkészi szolgálatot különböző élethelyzetben lévő lelkészek látják
el, akik fényképpel, névvel és elérhetőséggel találhatók meg a honlapon.

A megújult honlap a www.evangelikus.hu címen érhető el.
(Ma gya r Kur ír)

Gyülekezetünk ifjúságának új honlapja elkészült. A galériában sok színes ké -
pet találunk, az imádságjárás rovatban az ifjúsági istentiszteletek alternatív li -
tur giáját tekinthetjük meg. Kérjük látogasson el honlapunkra:

http:/ /ujtalalkozas.lutheran.hu
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Bibliás történetek

Őrzi titkát a könyv
Először egyszerűnek tűnt minden: kezemben tartok egy családi Bibliát, amelyet
nem a család, hanem a család régi lelkigondozója, Solymár Gábor evangélikus lel-
kész őriz, mert rábízták, s mert csodás története van. Reszketeg betűk az 1937-es,
Károli Gáspár-féle Biblia első lapján: „...életmentő könyv, őrizze meg minden Bo -
ros utód...” A könyv az 1988-ban meghalt Boros Józsefé volt, az ő életét mentet-
te meg az édesanya bejegyzése szerint. Nyilván megjárta a frontot, fel fogott egy
lövést –  gondoltam. Ilyen eset gyakori volt az első világháborúban, s a második-
ban sem volt ritka. A katonák szívük felett hordták Bibliájukat, s ha a gondviselés,
a jószerencse is segített, a keményfedelű könyv megóvta életüket, ha eltalálták
őket. Ez a kötet külön is érdekes volt ebből a szempontból, hiszen a 138. zsol -
tárnál roncsolódtak a lapok: „Hálaének Istennek a szükségben nyújtott segítségé-
ért”. Már láttam magam előtt a riportot, amelyben feleleveníthetjük a bibliai cso -
da történetét, Boros József megmenekülésének pontos históriáját.

Elővárosi családi házban sokszori csengetés után nyitott ajtót egy megviselt
arcú, középkorú férf i. Amikor Attila meghallotta, miért keresem, rögtön közöl-
te, keveset tud erről az esetről. Apja szűkszavú ember volt, édesanyja pedig már

sokszor nem volt teljesen tudatá -
ban annak, mit cselekszik. Maga
sem tudja, miért vitte el hazulról a
Bibliát. Kérdem, nem akarja-e visz-
szakérni, hiszen igazi családi kincs-
ről van szó. Ekkor vett újabb for-
dulatot a riport, hiszen a férf i ke -
serűen legyintett: „Meghalt a f i am,
nincs, aki továbbvigye a család ne -
vét.” Nincs tehát senki, aki a jö -
vőben őrizhetné a Bibliát. Ké sőbb
tudom meg, hogy csúnya bal eset -
ben halt meg a f iú, a rendőrségen
sem tudott semmit kideríteni az
édesapa. Nem él tehát az apa, az
édesanya, a feleség s a f iú sem.
Attila egyedül lakik a családi ház-
ban, csak egy nagyon beteg kutya
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vigasztalja - meg néha a lánya, aki nem messze lakik tőle. Csoda, ha ritkán mo -
solyog?

A férf i csak akkor derül fel, amikor gyermekkoráról mesél. Mór környéki
evangélikus faluban éltek, a család módos és tekintélyes volt, a nagypapa volt a
Hangya Szövetkezet helyi vezetője. “Ez fontos feladat volt, ő kezelte a kölcsönö-
ket, a gépbeszerzéseket, a terményértékesítést”- meséli Attila, aki egyébként
sokat köszönhetett a falusi evangélikus lelkésznek. “Amint befejeződött az isko-
la, rögtön rohantunk hittanra, más idők jártak akkor” - teszi hozzá, de rögtön
elkomorul, ha édesapjáról és a Bibliáról kérdezem.

Elhatároztam, a végére járok a történetnek, elmegyek a faluba, ahonnan Boros
József származik. Lehetetlen, hogy ennyi homály maradjon egy ilyen családdal
kapcsolatban, hiszen a bibliai bejegyzés nem olyan régi, 1978-ból származik.
Kollégák sokkal régebbi katonai történeteket is fel tudtak deríteni. Ha nem a
fronton, akkor már a háború után történt az eset, például amikor József a má -
lenkij robot elől bujkált, vagy esetleg ‘56-ban. Fia, Attila is mesélte, hogy meg-
sebesült a lábán, az arcán, amikor a Lágymányosi-öbölben lövések érték. A falu-
ban tehát nyilván többet tudnak minderről, őket nem sokkolhatták a családi tra-
gédiák, s biztos beszélnek is a csodás esetről. Meséltek is, de a történet újfent
furcsa fordulatot vett. József kamaszkorában egy társával együtt kocsmai vere-
kedésbe keveredett, megtámadta őket egy féltékeny férf i, barátja pedig agyon-
szúrta. A barát nagykorú volt, helyette József vállalta magára a gyilkosságot.
Erre Nagyvelegen többen is emlékeznek még, arról viszont senki sem tud, hogy
mi történt később Jóskával. „Elköltöztek, s Attila is csak ritkán jár haza, a házuk-
ban már mások laknak” - mesélik az öreg helybeliek. 

Attila emlékei közül csak mamája berlinerkendőjét akarja megőrizni. Nyilván
nem tudja, hogy miről szól a hiányzó, elroncsolt rész a csodás Bibliában: „Ha
nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz; ellenségem haragja ellen kinyújtod
kezedet, és a te jobb kezed megment engemet.” Sok a rejtély, kevés a bizonyos-
ság, de hiszen minden csoda misztikus. Walkó B. György 

(Forrá s : Eva ngélikus Éle t , 2008. október  26.)

Az Újpesti Híradó 2008. júniusi számában Mezei Józsefről szóló cikkünkben
téves információ jelent meg. A visszaemlékezést lejegyezte: Nagybocskai Vil -
mosné, született Ulbrich Lívia. Mezei József felesége pedig Ubrankovics Jolán
volt. Tévedésünkért elnézést kérünk.
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ÜNNEPI ALKALMAK
December 21. 10 óra Advent 4. vasárnapja Gyermekek karácsonya
December 21. 18 óra Ifjúsági istentisztelet Új Találkozás
December 24-én délután 16 óra Szenteste Liturgiája
December 25-én, 26-án délelõtt 10 óra Ünnepi Istentisztelet
December 28-án 10 óra Vasárnapi istentisztelet
December 31-én este 18 óra Hálaadó istentisztelet
Január 1-én délelõtt 10 óra Úrvacsorai istentisztelet

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
test vé rein k hez. Kérjük mindazokat, akik szeretnék gyermeküket  meg -
ke resztelni, vagy há zas ságkötésre 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 ezévi egyházfenntartói-járulék befizetését, a
mellékelt csekkel szíveskedjék meg tenni! Mindazok, akik már eleget
tettek ennek, a csekket a jövõ évben felhasz nálhatják.
Gyülekezetünk számlaszáma:11704007-20183107

Minden kedves testvérünknek 
áldott karácsonyi ünnepeket 

és boldog új esztendõt kívánunk!

ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ
Kiadja: az Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest, 1043, Lebstück M. út 36-38. Tel.: 3-890-912
Szerkesztõ: Solymár Péter • Nyomdai elõkészítés: Galgóczi Andrea

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