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 „Az Isten itt állt a hátam mögött” 

 „Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.  

Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak 

Lelkét kaptátok. 

 Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei 

vagyunk.”  

(Róm. 8:14-16)  
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Vannak dolgok, amelyeket szépen elgondolunk, megszervezünk, 

aztán mégsem úgy sikerülnek, ahogy megterveztük őket. 

Nemrégiben, mikor a szombat országosan munkanap volt, 

iskolánk nagyon helyesen úgy döntött, hogy minden osztály valamilyen 

múzeumba menjen, s így hasznosan és élményszerűen tölthetjük el az 

időt. Nekem az Újpesti Lepkemúzeumra esett a választásom, és az időpont 

előtt egy hónappal telefonon és e-mailben is jeleztem a tulajdonosnak, 

hogy mennénk. Igenlő választ kaptam. Az indulás előtti délutánon még 

felhívtam az intézményvezetőt. Az úr közölte, hogy szombaton zárva 

vannak, ő küldött erről értesítést. Sajnos rosszul emlékezett, elfelejtett 

üzenni. El lehet képzelni, milyen ideges lettem, a családom alig tudott 

lenyugtatni. 27 tanítványomról van szó, akik úgy tudják, hogy holnap 10-

kor találkozás a múzeum előtt!  

Gyorsan más lehetőség után néztem. Eszembe jutott, hogy a helyi 

ifjúsági házban nem rég egy biblia-kiállítást rendeztek. Gondoltam, az is 

hasznos lesz, ha megnézzük. Mint megtudtam, már be is zárt. Tovább 

tájékozódtam, s láttam, hogy az Újpest Galériában megnyílt egy avantgárd 

festmény- és szoborkiállítás három fiatal művész alkotásaiból, valamint az 

újpesti bölcsődék történetét feldolgozó fotókiállítás. Felhívtam az 

intézményt, s egy kedves fiatal férfihang közölte, hogy szombaton nyitva 

vannak, szeretettel várnak, és még pénzbe sem kerül. 

Ennek megfelelően másnap délelőtt egy igen kellemes 

programban volt részünk. A tárlat izgalmas volt, kötődik a 
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tanulmányainkhoz, a bölcsődés képek segítségével pedig egy időutazáson 

vehettünk részt: az egyik sarokban berendeztek egy hetvenes évekbeli 

csoport-szobát. A kétméteres kamaszok pedig a mini asztalok és székek 

elé guggoltak, mint kisbabák. Nagyon mókásak voltak. Mivel a múzeumi 

belépőnk ára megmaradt, elmentünk a Harangvirág presszóba, és 

mindenki kapott egy kétgombócos fagyit! Be is ültünk egy kicsit 

beszélgetni. Már éppen akartam közölni az eset kapcsán jött 

gondolataimat, amikor az egyik lány kimondta helyettem: „Ez sokkal jobb 

program, mint amit eredetileg terveztünk!” 

Hát ez az! Hányszor tapasztaltunk már olyat az életünkben, hogy 

valami nem úgy sikerül, mint ahogy szeretnénk! Pörgünk a tengelyünk 

körül idegességünkben, hogy nem az akaratunk szerint valósulnak meg az 

események. Valami mást kapunk. Abban a pillanatban dühösek vagyunk, 

csalódottak. Aztán lehiggadva rájövünk néhány dologra. Arra, hogy sokkal 

jobbat kaptunk, mint amit mi elterveztünk. 

Visszafelé pörgetve az eseményeket, azt látjuk, hogy a minket 

szerető Istennek más elképzelése volt velünk, jobban jártunk, mint 

gondoltuk volna. Ezzel kapcsolatban van egy mondatnyi üzenet a 

telefonomban, amit néhány évvel ezelőtt Solymár Péter lelkész úr írt: 

„Hitünk áldása, hogy hátulról meglátjuk az Istent.” Hogy akkor éppen 

miért idegeskedtem, már nem tudom, de a lényeg az, hogy utólag 

vizsgálva mindennek úgy kellett történnie. Mennyi aggodalomtól, 

stressztől, infarktustól kímélhetnénk meg magunkat, ha szorosabbra 
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fűznénk kapcsolatunkat az Istennel! Ha a pünkösdi Szentlélek kiáradását 

kérnénk ajándékba a magunk számára! Mert az Isten és Szentlelke itt van 

a közelünkben! Annyira közel, hogy nem is látjuk! József Attila így ír erről: 

„Az Isten itt állt a hátam mögött / s én megkerültem érte a világot”. 

Pünkösd üzenete az, hogy az Isten nem rejtőzik el előlünk, nem 

játszik bújócskát velünk, hanem a Szentlélek által mindenütt jelen lévő 

valóság, aki azt szeretné, ha minél előbb rátalálnánk. Egy egyszerű 

imádság segítségünkre lehet abban, hogy ne csak hátulról, hanem elölről 

is meglássuk őt: „Jöjj Szentlélek Isten, légy segítségem, légy vigasztalóm, 

légy erősségem, hogy örömmel végigmehessek a számomra kijelölt 

keskeny úton, és örvendezhessek, hogy megtettem, amit meg kellett 

tennem! Ámen.”  

Juhászné Szabó Erzsébet 

 

Konfirmáció 

Az Újpesti Evangélikus Egyházközségben a 2018-as esztendőben 

hat fiatal konfirmált. Név szerint: Bock Liza, Dobosy Balázs, Hadánics Áron, 

Hajdú Tamás, Krnács Máté, Schrődl Hanna. Konfirmációi 

istentiszteletünkön, népes gyülekezet előtt mondtak vallástételt és 

fogadalmat. Jó volt megtapasztalni a hagyomány és a modernitás 

összekötődését. A liturgiai ruhák, a bevonulás, a gyülekezeti ünnep ősi 

tradíciója egyszerre jelent meg a modern korszellem üzeneteivel. A 
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csillagok háborújának jedi lovagjainak küzdelmében, vagy Mózes 

csodáinak látványosságánál egyaránt nagy szerepet kapnak a botok. Isten 

azonban hatalmát és csodáit sokszor Lelkével és szavaival juttatja 

érvényre, hangzott a 

bátorító igehirdetés üzene-

tében. Ezt ünnepeljük a 

konfirmáció felemelő meg-

hittségében. A felkészítés 

során a fiatalok szívesen 

emlékeztek arra a feladat-

ra, amikor arra bíztattam őket, hogy egy-egy szót említsenek, meg, amit 

én aztán a prédikációban megismétlek. Csónak és radiátor, köpeny és 

morzsa így lett igehirdetői eszköz. Most sokkal inkább azért imádkozzunk, 

hogy Liza és Balázs, Áron, Tamás, Máté és Hanna, mit élő szavak Isten 

kegyelmének jó sáfárai lehessenek, akik boldogan tartoznak evangélikus 

gyülekezetünkhöz. 

 

Egyházi választások 

2018-ban minden egyházi szinten választásokat tartanak. 

Egyházközségünk presbitériumába 6 új tagot választottunk: Blázy Lajos 

Márton, Csirmaz-Szlancsik Renáta, Farkas Enikő, dr. Györgyi Piroska, Lucz 

Judit és dr. Rác Bulcsú személyében. A régi tisztségviselőkkel kiegészítve 
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16-an alkotják a gyülekezeti presbitériumot. Isten áldása legyen 

munkájukon és küldetésükön, forduljunk bizalommal minden presbiter 

felé. Becsüljük meg azokat, akik most tiszteletbeli presbiterként folytatják 

vállalásukat, és köszönjük eddigi munkájukat. Egyházmegyénkben 

esperesnek Cselovszky 

Ferencet a Deák téri 

Evangélikus Gyülekezet 

lelkészét, felügyelőnek 

Krizsán Zoltánt, a Cinkotai 

Evangélikus Gyülekezet 

felügyelőjét választották 

meg. Az egyházmegyei 

tisztségviselők választása folyamatban van. Gyülekezetünket dr. Tóth 

István képviseli az egyházmegyei közgyűlésben. Jelenleg is zajlik az 

egyházkerületi felügyelő választása, a jelöltek között van gyülekezetünk 

felügyelője Haba Gábor.  

Az egyházkerületi püspöki tisztségbe Kondor Pétert választották. 

A volt békéscsabai lelkész-esperes püspöki iktatására 2018 június 30-án 11 

órakor a Szarvasi Evangélikus Ótemplomban kerül sor. Az Országos 

Tisztségviselőket és Zsinati képviselőket ősszel választják meg.  Isten áldja 

meg a megválasztott tisztségviselőket, hogy egyházunk épülésén 

munkálkodjanak. Fontos azonban tudni, hogy ne mások 

feladatvállalásában keressük egyházunk jövőjét, hanem mindig saját 

magunk vizsgáljuk meg az ősi ázsiai imádság tanítását:  
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Kezdd velem, 

Uram, ébreszd egyházadat, és kezdd rajtam. 

Uram, építsd gyülekezetedet, és kezdd velem. 

Uram, békességed örömhírét juttasd el mindenütt a földön, és kezdd 

nálam. 

Uram, gyújtsd meg szereteted tüzétminden szívben, és kezdd bennem.  

Solymár Péter 

 

Hivatástudatból van igényem az evangélikus közösségre 
(Riport Farkas Enikővel, újonnan választott presbiterrel) 

 

Kedves Enikő, én még a kelenföldi gyülekezet tagjaként ismertelek téged 

a teológuséveinkben. Hogyan kapcsolódtál te ide Káposztás-megyerre, 

hogyan kapcsolódtál be az újpesti gyülekezetbe? 

A férjem családja káposztásmegyeri, így költöztünk erre a környékre. Azt 

láttam az evangélikus ismerőseimtől, hogy kötődnek az 

anyagyülekezetükhöz költözés után is, visszajárnak oda. Én meg úgy 

gondoltam, itt élek, itt próbálom megtalálni a helyem. Nyolc éve 

megszületett Gyöngyvér lányunk, aztán a szülés után következő ősszel 

már baba-mama kört tartottam. Akkor még nem volt itt 

Káposztásmegyeren semmi, a Megyeri-klub sem volt, csak Péter (Solymár 

Péter lelkész, szerk.) kijárt ide vasárnapi istentiszteletet tartani.  
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Férjeddel ökumenikus házasságban éltek, a katolikus közösséghez is 

szorosan kötődtök. Miért szívügyed, hogy amellett létrejöjjön egy 

evangélikus közösség is?  

Lelki értelemben a plébánia otthont tud nyújtani, egy nagyon befogadó 

közösség. Hivatástudatból van igényem az evangélikus közösségre – úgy 

gondolom, nem véletlenül kaptam ezt a hivatást, használni kell, nem 

öncélúan akarom megélni a hitemet. Mindig úgy voltam vele, nem 

szeretnék fogyasztó lenni, szeretnék hozzátenni ahhoz a közösséghez, 

amihez tartozom. 

 

Milyen közösséget álmodsz ide?  

Soha nem láttam intézményes dolgot magam előtt, azt látom, vannak 

emberek, akiknek igényük van közösségre, érdeklődnek a hit iránt, 

érdeklődnek Isten iránt. Én nem tudom és nem akarom azt mondani nekik, 

hogy van egy gyülekezetünk Újpesten, menjenek oda, mert messze van. 

Nem tudom úgy csinálni, hogy küldöm őket valahova, hanem hívni kell 

őket valahova. Nagy dilemma számomra, hogy akikkel kapcsolatba 

kerülök, aki a családunkkal kapcsolatba kerül, hova hívjam, amíg nincs 

hova hívnom.  

 

Megint ahhoz a problémához jutottunk, hogy a semmiből nem tudunk 

indulni, a misszióhoz szükség van egy kicsi közösségre, akik ezt a saját 

missziójuknak érzik, akikhez lehet hívni a többieket.  

Igen, kell egy kis szeretet-mag, amibe be lehet vonzani embereket. 
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Akkor, ha itt felépül majd egy templom, ott is kisközösségekben 

gondolkozol? 

Igen, úgy gondolom, hogy csoportjaiban él a gyülekezet – ifik, nyugdíjasok, 

kézműveskedők, bármi. Anyuka-apuka kör, bármi.  

 

Korábban is felmerült már, vállalj presbiteri tisztséget? 

Nem, és először kicsit meg is ijesztett, hogy akkor ez most még több 

feladatot jelent majd, amúgy sem győzöm az itthoniakat. Péter kicsit 

megnyugtatott. Végül is a közösséggel eddig is aktívan jelen voltam itt, és 

ami szolgálatot tudtam, vállaltam itt.  

 

Szerinted miben különbözik akkor az, presbiter vagy attól, amit eddig is 

tettél? 

Szerintem kicsit abban, hogy tudom menedzselni ezt a közösséget a 

gyülekezetben, hogy legyen rá szemük, hogy mi itt vagyunk. Esetleg még 

segíthetnek is. Ha nem is lesznek segítők, de hogy jó indulattal legyenek 

felénk. Akik újonnan kapcsolódnak be Káposztásmegyerről, ők nem 

ismerik az újpestit, nekik az valami messzi. Nekünk azok felé kell fordulni, 

akik itt éhesek és szomjasak. Azt gondolom, hogy az Istenre nagyon 

szomjasak az emberek. Vannak, akik keresnek, és mi azokért vagyunk. 

Úgyhogy igazán megtisztelő ez a presbiterség, remélem, hogy gyakorlati 

haszna is lesz, és így talán jobban tudják azt a Káposztásmegyeriek is, hogy 

nem csak te vagy, hanem itt többen vagyunk, akikhez fordulhatnak.  
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Hogy látod most a káposztásmegyeri misszió helyzetét? 

Úgy gondolom, történt egy magvetés (pl. az iskolai hittanok, jelen 

vagyunk, tudnak rólunk). Azt hiszem, sikerült elérni, hogy legyen itt egy 

jelenlét, ezek termését kellene most összegyűjteni, ezt kell folytatni. És 

bizakodni, hogy Isten akar valamit. A fix hely nagyon hiányzik, egy olyan 

fix hely, ahova mint egy otthonba tudjuk hívni az embereket. Úgy 

gondolom, az embereknek kell az, hogy szülessenek új közösségek. Nagy 

ez a lakótelep és a meglévő két keresztény közösség mellett egyrészt van 

hely egy harmadiknak, másrészt egy másik színt hoz, miközben ugyanarra 

az alapra építkezünk.  

Darvas Anikó 

 

Alkalmaink: 

- Május 20-án Pünkösd ünnepe, 10.00 órakor Istentisztelet Újpesten. 

- Május 21-én Déli Evangélikus Egyházkerület Missziói és Családi Napja 

a Pestszentimrei Sportkastélyban. 

- Május 27-én az Evangélikus Énekkar kirándulása Ceglédre, 10.00 

órakor Családi Istentisztelet Újpesten. 

- Május 30-án 18.00 órakor presbiteri, munkatársi továbbképzés a 

budapesti reformáció parkjában. 

- Június 3-án 09.00 órakor Tanévzáró Istentisztelet Káposztás-

megyeren. 
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- Június 3-án 10.00 órakor szószékcsere az angyalföldi gyülekezet 

lelkipásztorával. Igét hirdet: Gerndorf Péter, adományokat gyűjtünk 

az evangélikus segélyszervezet számára. 

- Június 10-én 10.00 órakor Tanévzáró Családi Istentisztelet Újpesten. 

- Június 23-án 17 órakor az újpesti evangélikus gyülekezeti teremben: 

A boszorkánysíp Zenés mese W.A. Mozart „A varázsfuvola” című 

operája nyomán. Előadja: Újpesti Evangélikus Énekkar. Zenekedvelők 

előadásai, közös templomkerti bográcsozás 

 

Táborozási lehetőség: 

A dunakeszi evangélikus gyülekezet napközis tábora 2018. június 18. és 

június 23. között, valamint hittantábor 2018. július 2-6. között a Bánki 

tónál 10–től 18 évesek számára. Bővebb információ Solymár Péternél, a 

lelkészi hivatalban. 
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„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és 

a józanság lelkét.” Pál apostol levele Timóteushoz 1. fejezet 7. verse. 

Szívesen látogatunk betegeket, úrvacsorai liturgiával járulunk 

mindazokhoz, akik nem tudnak a templomi szertartáson részt venni.  

 

Aki nem rendezte még az egyházfenntartó járulék befizetését azt kérjük, 

az Újpesti Evangélikus Egyházközség számára a 11704007– 0183107-es 

számlaszámon átutalással tegye meg! Az ajánlott éves egyházfenntartói 

járulék a nettó fizetés 1%-a. Köszönjük támogatásukat! Isten áldása legyen 

az adakozón és az adományon! 

 

Időpont egyeztetés lehetséges a 06-20-824-4138-as telefonszámon, 

valamint az ujpestipap@gmail.com e-mail-címen. 

Honlapunk: http://ujpest.lutheran.hu/ 

Facebook: facebook.com/ujpesti.evangelikus.gyulekezet 

 

 

 

 

ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ; Kiadja az Újpesti Evangélikus 
Egyházközség. 1043 Budapest, Lebstück M. út 36-38.  

Szerkesztő: Solymár Péter Tamás. 


