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„Boldogok, akik békét
teremtenek, mert ők

Isten fiainak
neveztetnek.” (Mt 5,9)
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BÉKE FEJEDELME,
JÉZUS KRISZTUS,
JÖJJ KÖZÉNK!

Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg
engem a te kegyelmed szerint!

Hadd tudják meg, hogy a te kezed munkája az,
hogy te cselekedted ezt, Uram!

(Zsolt. 109. 26-27)

Az I. és a II. világháború
történetét a családom által
átélt, igaz mesékből is
ismerem. A fiatal fiú,
Lajosunk odaveszett az I.
háborúban. Nagy
reménysége volt szüleinek:
papnak szánták. A II.
világégésben nagyanyámat
majdnem lelőtte egy orosz
katona, mert a befalazott
istállóban elbődítette
magát az elrejtett tejelő
tehén.  

Riasztó történelmi időket
élünk. Pár éve a COVID tört
ránk, iszonyú veszteséget
hagyott maga után. Most
pedig a szomszédunkban
dúl a háború. Soha nem
gondoltuk volna, hogy ez
tőlünk néhány száz
kilométerre valaha is
megtörténhet. Látjuk a
híradásokban a szörnyű
képsorokat, brutális
gyilkolásokat,
pusztításokat.



Sokáig nem értettem,
hogy a szobánk közepe
miért lejt annyira, és
miért mozog annyira a
padló. Aztán idővel
elárulták nekem, hogy
oda dugták el a
fosztogatók elől az
élelmet a túlélés
érdekében. A deszkát
letakargatták
szőnyeggel, rá az
asztalt, így senki nem
találta meg. A család
női tagjai bekormozták
arcukat, ócska
rongyokba öltöztek,
hogy az ellenségnek ne
legyenek kívánatosak.
Később azért kellett
rettegni, nehogy
idegen családokat
költöztessenek be,
vagy elvegyék az
ingatlant. A keserves
munkával szerzett
földjeinket így is
elkobozták. Még a
vézna, öreg lovunkat is
bevitték a közösbe.

Az 56-os forradalom (aAz 56-os forradalom (a
történelemkönyveimbentörténelemkönyveimben
ellenforradalomnak hívták) idejénellenforradalomnak hívták) idején
10 hónapos voltam. A családi10 hónapos voltam. A családi
legendárium alapján hangosanlegendárium alapján hangosan
fölsírtam a fegyverropogásokfölsírtam a fegyverropogások
idején Tóth Bözsiék pincéjében.idején Tóth Bözsiék pincéjében.
Huszonéves nagybátyám aHuszonéves nagybátyám a
Szentmihályi út felől rohanóSzentmihályi út felől rohanó
tankokat dobálta Molotov-koktéllal,tankokat dobálta Molotov-koktéllal,
társaival együtt. Szerencsére nemtársaival együtt. Szerencsére nem
esett baja, de a család remegett érte.esett baja, de a család remegett érte.
Később, a diktatúra idején aKésőbb, a diktatúra idején a
szemünkbe mosolygó, de a hátunkszemünkbe mosolygó, de a hátunk
mögött följelentő néhánymögött följelentő néhány
utcabelinek köszönhetően többszörutcabelinek köszönhetően többször
elvitték a „feketevágásból”elvitték a „feketevágásból”
származó ennivalót, lesöpörték aszármazó ennivalót, lesöpörték a
padlást, kifosztottak.padlást, kifosztottak.

Szegények voltunk, sokatSzegények voltunk, sokat
dolgoztunk, beosztóan éltünk.dolgoztunk, beosztóan éltünk.
Aztán következett néhány évtizedAztán következett néhány évtized
felvirágzás, konszolidáltfelvirágzás, konszolidált
nyugalom…nyugalom…

Sokszor olyan érzésem van
mostanában, mintha a régi mesék
elevenednének meg a jelenben.
Látom magam előtt a háborús
pusztítás képeit, a rohanó és
lövöldöző tankokat, a menekülő
embereket, nőket, gyerekeket, a
robbantásokat, a szétlőtt házakat,
iskolákat, kórházakat. Testvérnépek
törnek egymásra kíméletlenül és
embertelenül.



Kinek jó ez? Miért kell ez? Mi a
célja? Így lesz jobb a világ?
Sokan beszállnak a harcba:
fegyverrel akarják kicsikarni a
békét. Mit lehetne tenni a
pusztítás megállítása
érdekében? Megejtek néhány
telefont a segélyvonalon, és
imádkozok. A mindenható
Isten vessen véget ennek a
borzalomnak, hogy békében
élhessen a Föld minden lakója.
Attól, hogy valaki szegény,
még lehet boldog.  

Karácsonyra készülünk. Jézus Krisztus
születése és bennünk való lakozása is
igazi csoda. A hitünk által feltámadó
remény képes legyőzni, megváltoztatni
a körülöttünk lévő sokkoló világot.
Imádsággal kérjük az Istent, hogy
hozza el számunkra és mindenki
számára a vágyott békét, harmóniát,
hogy testvérként tekinthessünk
egymásra!

Drága Mennyei Atyám!

Köszönjük, hogy megmentettél minket a COVID-tól!
Köszönjük, hogy figyelsz ránk, és megígérted, hogy soha nem hagysz el!
Köszönjük, hogy a gyermekeid lehetünk, és bízhatunk benned!
Hálásak vagyunk, hogy idáig is éreztük kegyelmed nagy voltát!
Köszönjük, hogy most is reménykedhetünk csodatévő hatalmadban!
Kérlek, Uram, hozd el mindnyájunknak a régen várt BÉKÉT!
Adj bölcsességet és szívbéli jóságot minden embernek!
Erősítsd meg hitünket, hogy a benned való bizalom győzelemre vezet!
Köszönjük, Uram, hogy veled életünket megtarthatjuk! 
Áldunk és magasztalunk minden jótéteményedért!

Ámen.

Juhászné Szabó Erzsébet

De a háború elpusztítja az
életet. Azért kell
imádkoznunk, hogy az Isten
térítse bölcs belátásra az
embereket, mert a másik elleni
gyűlölet a halált szolgálja.
Számtalanszor
megtapasztaltuk, hogy az Úr
képes csodákat tenni,
reménytelen helyzeteket jóra
fordítani, kiutat találni ott,
ahol az ember már nem lát
semmit.



„Nem jó a lelkésznek egyedül szolgálni…..
Képezzünk mellé munkatársakat!”

GYÜLEKEZETIMUNKATÁRS-
KÉPZŐ TANFOLYAM,
MÉDIA SZAKIRÁNY

Nagy AnnaNagy Anna

Gyülekezeti és Missziói Osztály képzési
lehetőséget kínált a gyülekezeti élet
különböző területein. 2022. szeptember
17-én indult több szakképzés mellett a
média szakirány is, melynek helyszíne
a Magyarországi Evangélikus Egyház
Országos Irodája. Párhuzamosan – egy
időben, de más teremben – zajló
szakképzések mellett hitmélyítő,
identitáserősítő alapképzésben is
részesülünk. Interaktív módon,
élményszerűen dolgozzuk fel együtt a
Szentírás és hitvallásaink legfontosabb
tanításait. Az előadóink egyházunk
országos irodájának (gyülekezeti és
missziói, oktatási, gazdasági, pályázati
osztály, EPSZTI), az evangélikus
médiának, valamint az Evangélikus
Hittudományi Egyetem Diakóniai
Képzési Központjának a szakemberei,
illetve a gyülekezetekben az adott
területen már sokat tapasztalt lelkészek
és munkatársak. 

Tanfolyam keretében többek között
elsajátítjuk a média alapismeretek,
hogyan legyünk jelen a közösségi média
segítségével (Facebook, Instagram) az
evangélium szolgálatában, hogy
szólítsunk meg embertársainkat
gyülekezeten belül és kívül.
Minden alkalmon nyitó áhítaton együtt
imádkozunk, amit közös alapozás követ,
majd ezután kezdődnek a szekciós
foglalkozások. A napot ismét közösen
zárjuk, imádkozunk, lelki útravalót, és
áldást kapunk. További öt konzultációs
alkalom lesz, majd április 15-én lesz a
közös záróünnepünk.

Nagy örömünkre a képzési napokon a
Luther Kiadó könyvesboltja nyitva tart.
Megérkezést követő regisztráció előtt,
illetve ebédszünetben is látogatható a
kurzuson részt vevők számára.

Uram, taníts minket...” (Lk 11,1)

Erős vár a mi Istenünk!Erős vár a mi Istenünk!



MÚZEUMI
KIRÁNDULÁS

Régi vágyam, hogy az újpesti gyülekezet
gyermekeinek ha lehetőség van rá, hónapról
hónapra újabb programot szervezzek. Ez
csak tovább erősödött bennem a nyári tábor
óta. Ott voltam, átélhettem a
kalandvágyukat, az örömüket, a
lelkesedésüket, ami mind átragadt rám is a
tábor ideje alatt. 

Novemberben az Országos Evangélikus
Múzeumba látogattunk el, ahol válaszokat
kerestünk arra, hogy például, mi az a
herbárium. Hogyan kapcsolódik az
evangélikusokhoz az akác? Vajon mit rejtett
egy lutheránus szertár? A válaszokat egy
nagyon érdekes és látványos pedagógiai
foglalkozáson találtuk meg.  Megnéztünk egy
kisfilmet a múzeumról, majd megbeszéltük
mi az a herbárium, szó esett az 1838-as
árvízről és Kossuth Lajosról is. 

A hazafelé vezető úton szinte végig a
Múzeumról beszélgettünk, hogy
mennyire jó volt, és kérték, hogy
legyenek még közös programok.  Az
elmondottak alapján bizton állíthatom,
hogy nagyon tetszett a gyermekeknek,
éppen ezért hamarosan újabb
programra hívom az újpesti gyülekezet
lelkes ifjoncait!

Tiborfi Móni

Ezután egy játékos feladatban
bizonyíthatták tudásukat, végül pedig
izgalmas kísérletekben volt részünk,
ahol saját ügyességünket is
megmutathattuk.  



SZÉPÜLŐ PARÓKIA

Az Újpesti Evangélikus Egyházközség

2019-ben nyert pályázaton 25 millió

forintot gyülekezeti helyiségek és a

lelkészlakás felújításra. Akkor bölcs

építészeti és gazdasági előrelátással

terveztük meg a felújítást. Sajnálatos

módon az elnyert összeget az Országos

Egyház csak 2022-ben tudta

folyósítani, így lényegesen át kellett

alakítani a meglévő terveket. A tavasz

folyamán eszkalálódott árrobbanás

pedig még nehezebbé tette a

tervezhetőséget. Generál kivitelező

helyett saját szervezésben próbáltuk

meg összehangolni a különböző 

 részfeladatokat, így sokkal több

pénzünk maradt a tényleges

felújításra. Jó volt megtapasztalni azt

is, hogy az állami támogatás mellett a

gyülekezet több tagja is saját

munkavállalásával vagy éppen

adományával tudta támogatni ezt a

projektet. Három testvérünk erején

felül vállalt részt a kétkezi segítő

szolgálatban, sokan pedig

imádságukkal kísérték a projektet.

Az ingatlan teljes külső szigetelése,

nyílászárók cseréje, belső épületrész

gépészeti és villanyszerelési

modernizációja, festés és burkolás

része volt ennek a felújításnak. A

kivitelező megbízható és szorgalmas

munkásai hűségesen és megfelelő

szakértelemmel végezték feladatukat.

Persze hétről hétre jöttek nehézségek

is, amelyek próbatételt jelentettek.

Csőtöréstől kezdve elektromos

zárlaton át sok mindenben kellett újra

tervezni a vállalásokat, de sokszor

tapasztaltuk az általános emberi

bölcselet igazságát: minden rosszban

van valami jó, vagy még inkább Isten

üzenetébe kapaszkodtunk: „Isten

világosság, és nincsen benne semmi

sötétség” (1. Jn.1,5). A megszépült és

gazdaságossá vált parókia, a

nyitottabbá vált templomudvar és a

kényelmesebbé tett járdaszakasz

ünnepélyes átadása december 18-án a

10 órakor kezdődő istentisztelet után

lesz a parókia kertjében.

Solymár Péter



December elsején (nem tudom, hogy az egész
kerületben-e)  Káposztásmegyeren
áramkimaradás volt. Hatalmas sötétség lett a
lakásban és kint az utcákon. Ugyan néhány percig
maradtunk a sötétben, de annál több minden futott
át a fejemben. 
Az egyik ismerősömre gondoltam, aki a héten
mesélt arról, hogy a szüleinél Ukrajnában
kikapcsolták az áramot. Napközben egyáltalán
nem tudják használni. Majd a háború körül
forogtak a gondolataim. Közben ahogy a sötét
továbbra is körülfont és nem tudtam a gépen
tovább dolgozni, kicsit úgy éreztem magam, mint
Jónás a hal gyomrában, aki nem tud semerre sem
mozdulni. Megrekedten ott van a mélyben, a
sötétben, mégis  biztonságban. Békességet
éreztem. Isten közelségét éltem meg ebben a
pillanatban. Egyúttal megdöbbentett, hogy
mennyire szomjazott a lelkem Isten jelenlétére.
Gyertyát gyújtottam. Végül néhány perc múlva
visszajött az áram. Csak arra gondoltam, még jó lett
volna továbbra is a sötétben a gyertyafény mellett
maradni.
Ez a sötétség abban erősített, hogy nagy
szükségünk van a fényre, a világosságra. Nem
akármilyen fényre, a  Lélek  fényére.  Ugyanakkor
abban is megerősített, hogy olyan Istent imádunk,
akinek nem ismeretlen a sötétség. Olyan Istent
imádunk, aki legyőzte sötétséget. 
Jónást nem véletlenül állította meg az Isten.
Szüksége volt megállásra, arra, hogy belássa, mire
fordítsa a figyelmét. Karácsony alkalmával mi is
álljunk meg egy kicsit és gondoljuk át, hogy mire
fordítjuk a tekintetünket.

Olyan Istenünk van, aki
ismeri a sötétséget...

Fekete Adrienn Mercédesz

Átölelt Isten nagy kegyelme Méltatlanul,
érdemtelen. Csodák csodáját látom benne,

És hála tölti el szívem. Boldogan ujjong
énekem, Hála kegyelmét dicsérhetem. 

(PH. F. HILLER - EÉ 327,1)



Jóságliszt gyűjtésére hívunk benneteket. 
Minden szívből jövő jó tett, ugyanis egy kanál
lisztet jelent. Mindennap meséljétek el
szüleiteknek, hogy aznap milyen jó dolgot
tettetek.  A lisztes zacskóból vegyetek ki
ilyenkor egy kanállal, és erre a célra
kinevezett befőttes üvegbe tegyétek.
Az összegyűlt jóságlisztből karácsonyra
készítsetek egy kalácsot. Persze annál
nagyobb kalács sül majd, amennyire jók
voltatok.
Karácsony után küldjétek el, hogy kinél
milyen nagy lett a kalács.

Jó
ságliszt

Jóság lehet például: 

Minden
jóságért egy
kanál liszt

segítség a
házimunkában
egy szelet csokin
testvériesen osztozni
a játékokat kérés
nélkül elpakolni
és bármi más, ami
szívből jön Ö
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messenger üzenetben várjuk a fotókat
a facebook.com/ujpestiee/címre



K A R Á C S O N Y I

K É Z M Ű V E S K E D É S :

Színezd ki! Vágd ki! Hajsd össze! Ragaszd össze! 
És kész a mécsestartó. :)



IMÁDKOZZ
VELÜNK!
Szerkesztette:
Szabó Lajos
A belső szoba ajtaja nem
parancsszóra nyílik.
Vendéget akkor tudunk
fogadni itt, ha előtte
felkészülünk. Ide meg lehet
hívni valakit; itt mi is
meghívottak vagyunk.
Nekünk készítették elő a
meghitt és gyógyító
légkört. Számunkra nyílik
új esély. A lélek mélyének
titkairól csak közelről lehet
beszélgetni. Személyes
jelenlétben. Életközelben.
Életünk közelében. Erre a
közelségre hívnak ennek a
kötetnek az írásai:
imádságok, történetek,
meditációk, versek...
További információ:
https://lutherkiado.hu

a Mevisz-Bárka tábor egyik
táborosa. Szerepelnek benne
táboros kalandok, történetek,
de saját versek és más
költemények is. 
A könyv tartozéka egy CD,
amin Huszárik Kata színésznő
olvassa fel a műveket.

A könyv megvételével egyben
a Magyarországi Evangélikus
Egyház Ifjúsági Szövetséget is
támogatják.
További információ:
https://mevisz.hu

„Nagyon »jó keresztyén
lennék«, ha időnként nem
zavarnák meg mások az
életemet” – örökíti meg az
utókor számára naplójában
aznapi következtetését a
kegyes kétbalkezes, alias
Adrian Plass. A szentségre
őszintén és együgyűen
törekvő hősünk
mindennapjaiban a magunk
gondjait, bajait, örömeit,
küszködését és sikereit
láthatjuk meg – görbe
tükörben. Aki beleolvas, nem
fogja tudni letenni ezt a
vidám, öniróniával fűszerezett,
újabb és újabb csattanókat és
– a sorok között megbújva –
bölcs belátást kínáló naplót.
További információ:
https://harmat.hu

MESI MESÉK
AVAGY
LEGKEDVESEBB
FIRKÁIM

EGY KEGYES
KÉTBALKEZES
NAPLÓJA
Írta: Adrian Plass

KÖNYVAJ�NL�

K ö n y v a j á n l ó

Írta Rusznák Emese



VisszatekintőVisszatekintőVisszatekintő
Az énekkar
szolgálata a

pünkösdi családi
és missziói napon

Lelkészünk
avatásának 24.

évfodulója

Tanévzáró

Hittantábor

Adventi
kézműveskedés

Parókia
felújítás



Advent 3. vasárnapja istentisztelet
December  11-én 10.00-kor

December 18-án 16.00-kor

December 18-án 10.00-kor

Alkalmaink

Karácsonyi koncert
karácsonyi zenés mesejáték az Újpesti Evangélikus
Énekkarral

December 24-én 16.00-kor
Szenteste énekes liturgia

December 25-én 10.00-kor
Ünnepi karácsonyi istentisztelet

December 26-án 10.00-kor

Január 01-jén 10.00-kor

Karácsony második napja ünnepi istentisztelet

Újévi istentisztelet
istentiszetet után újévi köszöntés a gyülekezeti
teremben

https://facebook.com/UjpestiEvangelikusEnekkar/

Advent 4. vasárnapja istentisztelet
istentisztelet után a felújított parókia ünnepélyes
átadása



https://ujpest.lutheran.hu/

https://facebook.com/ujpestiee/

https://youtube.com
Újpesti Evangélikus Gyülekezet

ÚJPESTI EVANGÉLIKUS HÍRADÓ
Kiadja az Újpesti Evangélikus Egyházközség.

1043 Budapest, Lebstück M. út 36-38.
Szerkesztő: Fekete Adrienn Mercédesz

Lelkészi hivatal: 1043, Budapest, Lebstück Mária u. 36-38
Lelkész: Solymár Péter

Köszönjük az eddigi adományokat,
egyúttal kérjük, hogy amennyiben tehetik,

a mellékelt csekken, vagy a 11704007 -
20183107  számlaszámra történő utalással

támogassák a gyülekezetet. 
Bankkártyás adakozási lehetőség:

www.perselypenz.hu

ISTENTISZTELET
MINDEN VASÁRNAP

10.00-TÓL

Szívesen látogatunk betegeket, úrvacsorai liturgiával járulunk
mindazokhoz, akik nem tudnak a templomi szertartáson részt venni.
Kérjük mindazokat, akik szeretnék gyermeküket megkeresztelni, vagy

házasságkötésre készülődnek, a lelkészi hivatalban időben jelentkezzenek. 
Időpont-egyeztetés a  0620/824-4138-as  telefonszámon lehetséges.

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét.” (Jn 1,14)


