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Ünnepi istentiszteleteink
December 18. Advent 4. vasárnapja de. 10 óra: istentisztelet
December 24. Karácsony este du. 3 óra: gyermekbarát istentisztelet
December 25. Karácsony ünnepe de. 8 óra: – Frangepán utcai református templom: úrvacsorás istentisztelet de. 10 óra: úrvacsorás
istentisztelet
December 26. Karácsony második napja de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet
December 31. Óév este du. 5 óra: óévi hálaadás
Január 1. Újév napja de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet
Január 6. Vízkereszt napja du. 5 óra: istentisztelet

Állandó alkalmaink
Minden vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet,
párhuzamosan pedig a 2-12 éves korosztállyal gyermekbibliakör folyik, melynek
témája a tanévben: Templomot építünk
Keddenként 17:15–től vegyes korcsoportban tartunk gyülekezeti hittanórát
Csütörtökönként 10 órai kezdéssel lehet bekapcsolódni bibliaórái alkalmainkba, témánk: Lukács evangéliuma
Csütörtökön 19 órakor kezdődik a konfirmációi előkészítő
Hó második és negyedik péntekén 10 órakor kezdődik a baba-mama kör
Hétköznapokon a hivatali idő 9 és 11 óra között van (egyéb időpontban előzetes
telefonos egyeztetés szükséges: 320-8207 vezetékes, vagy a 06-20-7753964-es mobilszámon)

Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 22. 320-8207
angyalfold.lutheran.hu, angyalfold@lutheran.hu
Bankszámlaszám: 11713005-20456104
Grendorf Péter lelkész: +3620-775-3964
peter.grendorf@gmail.com
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Körlevelünk évente három
alkalommal jelenik meg.
Készül a Graphic nyomdában.
Szerkesztette: GrendorfBalogh Melinda

Egy adventi kérdésre – advent válasza
Amikor Keresztelő János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről,
ezt üzente neki tanítványaival: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” (Mt 11,2-3)
Samuel Beckett méltán világhírű drámája: a „Godot-ra várva”, a reményteli várakozás
kijózanító paródiája.
Egy olyan műről van szó, amelynek voltaképpen nincs cselekménye. Két
ember, Estragon és Vladimír várakozik valakire – Godot-ra – aki azonban soha
nem jön el, nem érkezik meg hozzájuk. Talán érezzük, már ebből is, hogy a mű az
adventben élő keresztyénség kritikáját fogalmazza meg. Főleg, ha a Godot nevet
az angol Isten –„God” – szó torzított változataként olvassuk. Ezt támasztja alá
számos bibliai utalás is a műben.
Estragon és Vladimír azért vár Godot-ra, mert úgy érzik ő értelmet, és
célt adna üres életüknek. Tőle várják sorsuk gyökeres megváltozását. De Godot
nem jön. Néha ugyan megtöri a várakozást a Fiú, akit Godot hírnökeként, útkészítőjeként egy groteszk Keresztelő Jánosnak, vagy akár az egyház valamely igehirdetőjének is értelmezhetünk, de ő is mindössze annyit közöl: Godot nem tudott
eljönni, késik, de egészen biztosan eljön. Ők pedig várnak tovább. A várakozás
eredeti, keresztyén, üdvtörténeti értelmét, ami a közeledés, a célhoz érés útja, itt teljesen az ellenkezőjébe
csap át. Unalmas ismétlések, céltalanság, értelmetlenség jellemzi ezt a várakozást. Melyben ott a félelem,
amit a szereplők, és minden olvasó ugyanúgy érez:
Godot soha nem fog eljönni…
Valóban ilyen lenne az egyház népének
adventi várakozása? Céltalan, üres, értelmetlen, unalmas? Mintha ennek adna hangot Keresztelő János is,
aki börtönben van, és onnan hall Krisztus cselekedeteiről. „Te vagy-e az Eljövendő vagy mást várjunk?” –
kérdése világos, egyértelmű. Adventi kérdés. Kétségtelenül megszólal benne valamiféle bizonytalanság

is, de sokkal inkább őszinte várakozás, és az igazság iránti nyitottság jellemzi. Ő
nem Godot-ra vár, nem egy illúziót kerget, nem egy élethazugságot akar igazolni,
hanem az Eljövendőt, advent Urát, a Megváltót várja, és nem fél az igazságtól!
Kérdése mindössze arra vonatkozik, hogy ez az Eljövendő, aki kérdéseinkre válasz, betegségeinkre orvosság, reménységünknek beteljesülése, és életünk világossága, Jézus-e, vagy valaki más?
Az adventi időszakban nem a várakozáson van a hangsúly. Advent kérdése: Kit várunk? A keresztyén várakozás nem öncélú, nem egy „csalfa vak remény” életben tartása, még csak nem is üres hagyományok őrzése. Hanem őszinte
keresés, kérdezés, önvizsgálat, abban az értelemben, amire Pál apostol bíztat:
„Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e!” (2Kor 13,5a) Ki az Eljövendő,
akit várunk, aki már eljött, aki folyamatosan úton van felénk, és aki el fog jönni az idők
végén teljes dicsőségben „ítélni élőket és holtakat”? Godot-ra vagy Krisztusra várunk?
Keresztelő János magatartása számunkra példa. Ne érjük be kevesebbel,
járjunk utána kérdéseinknek, bármilyen helyzetben is vagyunk. Keresztelő ártatlanul ül, nem sokkal később kivégzik, emberileg a helyzete reménytelen. Talán valóban elbizonytalanodik, ez ilyenkor természetes még egy ilyen nagy igehirdető
esetében is. Ez számunkra is bátorítás lehet a kilátástalannak tűnő helyzetekben,
amikor azt érezzük, hogy nincs tovább, mert börtönként zár be minket a magány,
a betegség, az öregség terhe, a gyász fájdalma, vagy félelmeink. Hasonló helyzetben van Keresztelő János, mégsem nyugszik bele ebbe, hanem kérdez, méghozzá
attól, aki a leginkább illetékes, akire vonatkozik a kérdés, és aki ezért választ is tud
adni. Miért ne tehetnénk meg ezt mi is?
Aki ilyen őszintén kérdez Jézustól, biztosan nem marad bizonytalanságban. A Megváltó útkészítője, Keresztelő János, aki először tett bizonyságot az Isten
Fiáról, életének egy pontján, börtöncellája magányában elbizonytalanodik, de kérdez. Azért teszi, mert bízik Isten ígéretében, tudja, hogy a Messiás eljön a világba.
Tudja, hogy a válasz alapjaiban határozza meg az életét. Tudja, hogy Isten nem ejt
hibát. Ha csalódik, mert mást várt, akkor ő tévedett, a választ pedig magától Jézustól várja.
Pillanatnyi helyzetünktől függetlenül tegyük fel mi is az adventi kérdést:
Kire várunk? Azaz kitől várjuk a választ életünk kérdéseire?
Advent azt jelenti: Jézus eljött, élő Úrként jön, és ítélő Úrként jönni fog. Mi
mégis mindig mást várunk, és ezért csalódunk. Jézus azonban jön – és értünk jön!
Kérdéseink vannak mindnyájunknak, sok mindent nem értünk, bizonytalankodunk, nem találjuk a választ. Adventi csendünkben kérjük Megváltónkat, hogy
jöjjön el a mi életünkbe is – és Vele együtt a válaszok is megérkeznek.
„Ó, jöjj, ó jöjj, Üdvözítő, / Beteljesült már az idő. / Törd át az ég zárt ajtaját, /
Vár a világ sóvárgva rád. // Ó, fényes Nap, ó , szép Csillag, / Téged vágyunk mi látni
csak. / Kelj fel, Napunk, fényességed / Űzze el a sötétséget!” (Ék 149,1.4)
Grendorf Péter
lelkész
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬▬▬▬▬▬▬▬

Visszatekintés
Felújítás a megújulásért!
Ahogy arról már az őszi körlevelünkben beszámolt felügyelő asszony, gyülekezetünk sikeresen pályázott a templom tetőfelújítására. A Pesti Evangélikus Egyházmegye és a XIII. Kerület Önkormányzata 2-2 millió forinttal támogatta a tetőcserét,
a Déli Evangélikus Egyházkerület pedig az alagsor egy részének felújítását, az
ezen felül jelentkező költségeket gyülekezetünk vállalta. Örömmel számolunk be
arról, hogy a tetőfelújítás és a templom alagsori közösségi termeinek felújítása is
befejeződött, sőt a templom belső terében és a külső falain is javítási, állagmegőrzési munkálatok valósulhattak meg. Dicsőség és hála Istennek ezért! Ezúton köszönjük meg mindazoknak a Testvéreknek, akik támogatták – tudjuk, hogy
sokszor erejükön felül – a gyülekezetünkben folyó építkezéseket. Minden felújítás azért történik, hogy – templomépítő őseink szellemében és méltó utódaként –
az angyalföldi evangélikusok közössége Isten Igéjét méltó körülmények között
hallgathassa és ez életük megújulását szolgálja. Ehhez kérjük továbbra is a Testvérek imádságos támogatását!
A Gyülekezet Presbitériuma

Kazuális szolgálatok az elmúlt egyházi évben
Akiket elkísértünk utolsó földi útjukon
Jézus mondja: „Az Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. Mert az Ő
számára mindenki él.” (Lk 20,38)
Sümeghi László István (81), Kiss Vilmos (65), Fodor Lászlóné sz. Benyó Ibolya
(89), Majoros Pál (57), Kövesi Irma (83), Tompos Attila (59), Mervó Béláné sz. Jónás Ilona (95), Pillitz Herta (77), Sebestyén Károly (71), Kass Miklós (78), Antal
Miklósné sz. Almádi Magdolna (91), Török József (84), Lukács Mihályné sz.
Gyevnár Julianna (97), Pethő Zoltán Tibor (52), Pipis István (75), Konta Lászlóné
sz. Koleszár Rozália (84), Kalász István János (57)
Akik a keresztség szentségében részesültek
Gyermekek
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket” (Mk 10,14)
Kurucz Benedek Balázs, Simon-Baranyai Szofi, Zalai Mátyás Bence, Mettler András Olivér, Grendorf Kata Gréta, Sudár Bianka
Felnőttek
Jézus mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül” (Mk 16,16a)
Batári Andrea
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▬▬▬▬▬▬▬▬

Kovács Levente másodfelügyelő köszöntése
Grendorf Péter beiktatásán
Elhangzott az angyalföldi evangélikus templomban,
2011. szeptember 10-én

Gyermekrovat
Hívogató
adventi
kézműveskedésre

Bibliai fejtörő kicsiknek
(óvodásoknak, elsősöknek)

Tisztelt ünneplő Gyülekezet, tisztelt Közgyűlés, tisztelt vendégeink!

Idén is szeretettel várunk minden gyermeket, családot december 17-én szombaton 15 órától 18ig gyülekezeti gyermektermünkbe ünnepre készülő kézműves délutánunkra.
Lehetőség
lesz
többek
között
mini karácsonyfa,
különböző füzérek,
apróságok készítésére és mézeskalács
díszítésre. A legkisebbeket játszósarok várja.

A betlehemi csillag sokak számára jelezte
Jézus megszületését, azonban erről a képről
éppen a lényeg hiányzik! Egészítsd, és színezd ki a rajzot!

Bibliai rejtvény nagyoknak
A 6 betlehemi jászol közül csak kettő egyforma teljesen (a szalma nem számít
különbségnek), keresd meg őket! A többihez tartozó betűket, pedig ha helyes
sorrendbe teszed, a születés-történet egy fontos szavát kapod megfejtésként!

A helyes
megfejtők
jutalomban
részesülnek,
ha a megoldást bemutatják a
templomban!
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Ritka alkalomra gyűltünk össze: az 1938-ban épült templom több mint 70
éves történetének 6. lelkészét iktatjuk, iktattuk be szolgálatába. Lelkésziktatás tehát 10 évenként legfeljebb, ha egyszer történik nálunk, és ez mind a gyülekezet,
mind a lelkészeink egymás iránti lojalitását, pontosabban ragaszkodását és hűségét bizonyítja; és bízunk abban, hogy a jövőben sem lesz ez másként.
Egy ilyen alkalom a régiekről, a lassan történelemmé nemesedő múltról
való megemlékezésre is lehetőséget kínál, most azonban csak soroljuk fel, hogy
kiknek a kezéből veszi át a stafétabotot egyhangúlag megválasztott és most már
beiktatott lelkészünk:
- id. Rimár Jenő,
- Gádor András,
- id. Benczúr László,
- dr. Reuss András és
- Kendeh György.
Nem vagyunk már sokan, akik mindegyikőjüket ismertük, akik mindegyikőjük prédikációit hallgattuk, de mi megerősíthetjük, hogy mindegyikük élete és
itteni tevékenysége épülésünkre szolgált. Az adott történelmi körülmények között
volt, akitől az „ahogy lehet” minden alkalom megragadását tanulhattuk meg, volt,
aki arra ébresztett rá, hogy minden ember milyen gyarló, és hogy a személyes
megváltásra mindegyikünknek szüksége van, de tanulhattunk templomépítési
buzgalmat, gyülekezetépítést sok családlátogatással, és szamaritánusi segítőkészséget is.
A köszöntőre készülve egy sor ellentétes gondolat és fogalom merült fel
bennem:
- folytatás ez, vagy új kezdet,
- a hosszú várakozás bizonytalansága a megtalált jó megoldás bizonyosságával szemben,
- a hagyományokhoz, a tradícióhoz való ragaszkodás vagy megújulás,
- a templomépítés vagy a gyülekezetépítés ellenpólusai.
Most, amikor a frissen beiktatott lelkészünket köszöntjük, már feloldódott
a lelkészválasztás előtti hosszú bizonytalanság, és a gyülekezet részéről megvan
bennünk a megtalált megoldás bizonyossága; és meggyőződésem, hogy lelkészünk is, belső vívódásai után, mára már ugyanezt érzi.
Az eltelt bő egy év során módunk volt őt megismerni, és ő is megélt hitéről
bizonyságot, odaszánt, illetve talán mondhatom, „ide”-szánt munkájáról tanúságot tett számunkra.
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Köszöntöm kedves feleségét, aki a gyülekezet életében, s a gyermekmunkában oly nagy buzgósággal veszi ki részét, és férjét mindenben támogatja;
köszöntöm kislányukat, aki a lelkészcsalád e gyülekezethez tartozásának
immár záloga, és a gyülekezet számbeli növekedésének is élő példája;
és köszöntöm lelkészünket azzal a jókívánsággal, hogy úgy tudja nálunk
munkáját végezni:
- hogy a folytatáshoz mindnyájunkat új lendületre, újat-kezdésre és akár naponkénti újjászületésre indítson;
- hogy megőrizve hagyományaink értékét, tudja a történelmi helyzetben elvárt újat
meghozni gyülekezetünk életébe, és
- hogy a templomépítés, most aktuálisan a tetőfelújítás munkája mellett a gyülekezet
építésén is áldott munkát tudjon végezni.
Ehhez ajánlom fel a magam, a gyülekezeti tisztségviselők, és remélem, az
egész gyülekezet őszinte segítségét, és kívánom munkájára Isten gazdag áldását.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tisztújítás gyülekezetünkben
Egyházunk törvényei szerint hat évenként általános tisztújítást kell tartani, amelynek részét képezi az egyházközség nemlelkészi tisztségviselőinek és az egyházközségi presbitérium tagjainak választása. A jelenlegi presbitériumunk mandátuma 2012 elején lejár. Az új presbitérium és az új tisztségviselők választását úgy kell
ütemezni, hogy az 2012. március 30-ig megtörténjen. Ennek előkészítésére jelölőbizottság alakult, amelynek tagjai Grendorf Péter lelkész, Kovács Levente másodfelügyelő és Lovas-Jonák Mariann presbiter. A jelölőbizottság várja a jelöléseket a tisztségekre, feladata a jelölt választhatóságának megvizsgálása, és ennek eredményétől függően a felkérése. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy éljenek választójogukkal, és felelősen vegyenek részt a választási folyamatban!
A Gyülekezet Elnöksége

Bemutatkoznak konfirmandusaink
Örömteli hírünk, hogy novemberben Varga Balázs, Balogh Barbara, Susánszky
Alexandra, Kovács Lili, és Marschalkó Márk megkezdte felkészülését a 2012 tavaszán esedékes konfirmációi vizsgára és istentiszteletre.

Az istentiszteletről, az ünnepi közgyűlésről és a szeretetvendégségről
még több képet találhat virtuális fényképalbumunkban, melyet honlapunkon (http://angyalfold.lutheran.hu ) keresztül érhet el.
Fotók: Kató Gábor, Balogh Imre József
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Gyermekbarát szentesti istentiszteletünkön december 24-én 15 órakor gyülekezetünk „nagyjai” készülnek többféle meglepetéssel a „kisebbek” számára.
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