
 

8 

Ünnepi istentiszteleteink 
 
Április 1.  Virágvasárnap 

de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet  

Április 5. Nagycsütörtök 

du. 6 óra: úrvacsorás istentisztelet  

Április 6. Nagypéntek 

de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet  

du. 6 óra: passióolvasás 

Április 8. Húsvét ünnepe 

de. 8 óra: – Frangepán utcai reformá-

tus templom: úrvacsorás istentisztelet  
de. 10 óra: úrvacsorás gyermekbarát 

istentisztelet  

Április 9. Húsvét 2. napja 

de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet  

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 

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Előretekintés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

* 2012. június 3-án tanévzáró istentiszteletet tartunk. Ez lesz 
gyermekbibliakörünk és hittanóránk záró alkalma, a gyermekek megkap-
ják „templomos gyűjteményüket”, egész éves szorgalmukat  ezen a napon 
külön díjazzuk és minden gyermek áldásban részesül!  

* A nyári időszakban, noha a gyermekbiblaikör szünetel, szeretettel várjuk 
továbbra is a gyermekeket, minden istentisztelet alatt biztosítunk számuk-
ra elfoglaltságot  a templomtérben. 

Körlevelünk évente há-

rom alkalommal jelenik 

meg. Készül a Graphic 

nyomdában. 

Szerkesztette: Grendorf-

Balogh Melinda 

Állandó alkalmaink 
Minden vasárnap 10 órakor tartunk 

istentiszteletet,  

párhuzamosan pedig a 2-12 éves kor-

osztállyal gyermekbibliakör folyik, 

melynek témája a  tanévben: Templo-

mot építünk 

Keddenként 17:15–től vegyes korcso-

portban tartunk gyülekezeti hittanórát  

Csütörtökönként 10 órai kezdéssel 

lehet bekapcsolódni bibliaórái alkalma-

inkba, 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 szüksé-

ges: 320-8207 vezetékes, vagy a 06-20-

7753964-es mobilszámon) 

 

Konfirmációi istentiszteletünk tervezett 

időpontja 2012. május 13. 10 óra, a kon-

firmációi vizsgára a megelőző nap dél-

utánján kerül sor. 

ANGYALFÖLDI ÖRÖMHÍRANGYALFÖLDI ÖRÖMHÍRANGYALFÖLDI ÖRÖMHÍR   
A Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség  

böjti-húsvéti körlevele 

2012. április 

Húsvét – kötőszavakkal 
 

„Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az ÚR megsegített engem. (…) Nem ha-
lok meg, hanem élek, és hirdetem az ÚR tetteit! Keményen megfedett engem az 
ÚR, de nem adott át a halálnak.” (Zsolt 118,13.17-18) 
 
A zsoltáros őszintén visszatekint a múltjára. Elmondja, hogy nagyon nehéz hely-
zetben volt, mélyre süllyedt, mi talán úgy mondanánk itt Angyalföldön: padlóra 
került. Részleteket nem árul el, mindössze annyit, ami talán számára a legfájdalma-
sabb, hogy embertársai nem segítettek rajta, sőt: „Durván eltaszítottak, hogy elessem” 
– fogalmazza meg keserves tapasztalatát. Mélységből indult a zsoltáros. 

  
 
 
 
 
 
 

Mélységből indultak húsvét hajnalán az asszonyok is az evangéliumi törté-
net szerint Jézus sírjához. Egy nagy kérdés foglalkoztatta őket, erről beszélget-
tek útközben: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?” – örök emberi 
kérdés ez, mindnyájunk kérdése. Hiszen bármerre tart az életünk, lehetnek ter-
veink, lehet tehetségünk, erőnk a végrehajtásához, mégis életünk végén ott a kő, 
amely mindent végérvényesen lezár. Mindenki beleütközik abba a nagy kőbe. 
Akit már valaha megcsapott a halál szele, aki már veszített el valakit az életben 
– tudja, miről van szó. Mert mélységből indulunk mi is húsvét ünnepe felé. 

A zsoltáros vallomása évszázadokkal húsvét eseménye előtt íródott, de 
két kötőszóval is segít minket a feltámadásünnep átélésében. Amikor most vé-
giggondoljuk mindazt, ami nehézség az életünkben, félelmeink, csalódásaink, 
kérdéseink után ne tegyük ki a mondatot lezáró írásjelet, mert a mondat folyta-
tódik, két húsvéti kötőszóval. 

 

 

Hiszen a „de” kötőszó, a vele rokon „ám”, „ámde” és „mégis” kötőszavakkal azt 
hivatott kifejezni, ami nem természetes, ami nem következik az előző mondatrész-
ből, hanem valami azzal ellentétes, gyökeresen új, sőt meglepő. 

Az egyik kötőszó, amit odailleszthe-
tünk keserű tapasztalataink után az a „de”. 
„Durván eltaszítottak, hogy elessem, DE az Úr meg-
segített engem” majd a végén: „Keményen megfed-
dett engem az Úr, DE nem adott át a halálnak”. 
Ezzel a jelen esetben ellentétet kifejező kötőszó-
val megragadható a feltámadás következménye. 
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Mert húsvét sohasem természetes, nem szükségszerű következmény, 
ezért nem célszerű – bár sokan megteszik – a természet körforgásához hasonlítani. 
Húsvét nem olyan, mint a tavasz, a rügyfakadás, az élővilág megújulása. A feltá-
madást nem lehet természettudományosan megmagyarázni, de hadd tegyem hoz-
zá, cáfolni sem! Nem megfigyelhető, ezért nem leírható, elemezhető jelenség. Hús-
vét lényegéből fakad, hogy nem lehet birtokolni. Megszokni pedig végképp nem. 
Ez a húsvéti „de” a feltámadás, amire csak rácsodálkozni lehet minden egyes alka-
lommal, amikor megtapasztaljuk a hatását. Hiszen húsvét nyomán életek változ-
nak meg, nyernek új értelmet – folytatódnak egészen másképp, mint addig.  

 Erre utal a zsoltáros másik kötősza-
va a „hanem”. Azt írja: „Nem halok meg, HA-
NEM élek, és hirdetem az ÚR tetteit!” Ez a kö-
tőszó azt hirdeti, hogy lehet másként élni a 
továbbiakban, lehet más a folytatás. Nem 
csak tagadás van, hanem alternatíva, új lehe-
tőség, a régi ellenében.  

Ez a „hanem” a folytatás, ami nélkül nem születhet húsvéti hit. Az üres sír 
nem elég a hithez, az asszonyoknak sem volt elég. Sőt még a feltámadás ténye sem 
elég. Azt tapasztalom, hogy manapság a legtöbben éppen itt ragadnak le. Nem 
találják életszerűnek a csodát – nem is az! – és azt gondolják, hogy amíg nem tud-
nak rá racionális, azaz emberileg elfogadható, bizonyítható, ellenőrizhető magya-
rázatot adni, addig nem tudnak hinni.  

Megvallom töredelemmel a feltámadást én sem értem. De nem is akarom 
magyarázni a titkot, mert mindez nem elmélet, HANEM a Feltámadott, élő Jézus 
Krisztussal való napi kapcsolat, és ebből következő élet. A húsvéti hit semmikép-
pen nem jelent tétlenséget vagy tunya beletörődést mindabba, ami körülvesz ben-
nünket. Amikor Luther Márton birodalmi átok alatt volt, bárki szabadon, büntetle-
nül megölhette. Ebben a halálos veszedelemben, szobája falára latinul írta fel a 
zsoltár szavait: „Non moriar sed vivam et narrabo opera Domini!” – „Nem halok meg, 
hanem élek, és hirdetem az ÚR tetteit!” Mindez számára nem elmélet volt, felmon-
dandó tananyag, hanem a holtponton továbblendítő, féleleműző, erőt, reményt és 
jövőt adó hit.  

A zsoltáros őszinte vallomása indítson arra bennünket is, hogy gondoljuk 
végig őszintén a múltunkat, rossz döntéseinket, mulasztásainkat, sérelmeinket, 
félelmeinket, kérdéseinket, mindazt, ami a szívünket nyomja, életünket terheli. 
Utána azonban ne tegyünk pontot! Hanem állítsuk húsvét összefüggésébe, mert az 
élő Úrral van folytatás! Ünnepeljük így az ÚR Jézus Krisztus feltámadását kötő-
szavakkal, amelyek kimozdítanak a jelen helyzetből és megmutatnak egy olyan 
nézőpontot, aminek következtében minden új értelmet nyer.  
Eddig volt valahogy, DE lehet másképp ezután. 
Nem a magam erejéből, HANEM a feltámadt, élő Krisztussal! 

Grendorf Péter    
 lelkész 
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  Húsvét vasárnapi gyerekbarát istentiszteletünkön (április 8-án 10 órakor) 
meglepetésekkel készülünk a gyermekek számára! 

Számadás reménységünkről 
 
Péter, akit a reménység apostolának is szoktak nevezni írja első levelében: 
„Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek 
élő reménységet.” (1Pt 3,15) Az Úr Jézus Krisztusba vetett reménységünk tovább-
adására nagy lehetőség a Reménység Fesztivál, amelyet a magyarországi keresz-
tény egyházak és a Billy Graham Evangelizációs Társaság közösen rendez a Papp 
László Budapest Sportarénában, 2012. június 1-2-3-án. 

Azért fogunk össze minden magyarul beszélő Krisztus-követő hívővel és 
közösséggel Megváltó Urunk imádságának engedelmeskedve (Jn 17,20-21), hogy 
minél többeket elérjünk, akik még nem hallották az evangéliumot, vagy nem jutot-
tak személyes hitre, nem kerültek élő kapcsolatba Krisztussal. 

Az előkészületek már közel egy éve zajlanak, hiszen az is célja ennek a 
rendezvénynek, hogy hitükben, küldetésükben megerősödjenek gyülekezeteink 
tagjai, akik tevékenyen is részt vehetnek a szervezés és lebonyolítás szolgálatában. 
Gyülekezetünk lelkésze részt vett egy lelkipásztoroknak meghirdetett képzésen, 
ahol a segítők számára szervezett Keresztény Élet és Tanúságtétel Tanfolyamok 
(KÉTT) vezetőit készítették fel. Kerületünkben a protestáns gyülekezetek közösen 
szervezik a segítők felkészítését.  

A Fesztivál igehirdetője Franklin Graham lesz, aki – a hazánkban is több-
ször szolgált – Billy Graham fia, rajta kívül neves külföldi és magyar keresztény 
zenekarok is fellépnek a három napos rendezvénysorozaton, valamint szervező-
dik egy közel 1000 fős felekezetközi magyar kórus, amely a fesztivál első és har-
madik napján lép majd fel.  

A Reménység Fesztivál alkalom a számadásra a bennünk élő reménység-
ről, hívjuk meg rá minél több barátunkat, munkatársunkat, rokonunkat, és imád-
kozzunk értük, hogy ők is rátaláljanak az egyetlen reménységre, amely képes 
megtartani minden helyzetben.  

A részvétel ingyenes, előzetes regisztrációra van lehetőség, további rész-
leteket olvashatunk a www.remenysegfesztival.hu oldalon, illetve a facebookon. 
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 Hívogató húsvéti kézművességre 

 
Idén is szeretettel várunk minden gyermeket, családot 
március 31-én szombaton 15 órától 18-ig gyülekezeti gyer-
mektermünkbe ünnepre készülő kézműves délutánunkra. 
Lehetőség lesz többek között különböző keresztek, húsvéti 
füzérek készítésére, és többféle tojásdíszítési technikák kipróbálá-
sára.  A legkisebbeket játszósarok várja. 
 

 

Bibliai fejtörő  

Jézus feltámadása után  többször megjelent követőinek. Ez a kép azt ábrázolja, 

amikor az Úr  másodszor látogatta meg  zárt ajtókon keresztül tizenegy leghű-

ségesebb tanítványát. A kisebbek kiszínezhetik a képet, míg a nagyobbak feladata 

összegyűjteni a jelenlévők névsorát! 

Gyermekrovat 

A helyes megfejtők jutalomban részesülnek, ha a gyermekbibliakörök 

egyikén a megoldásokat leadják! 
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Presbitérium 2012-2018 
 

2012. március 11-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet folytatásában 
közgyűlést tartottunk, amely során megválasztottuk egyházközségünk tisztségvi-

selőit és presbitereit a következő hat éves ciklusra. (Az alábbi csoportkép ekkor 
született.) A megválasztott presbitérium beiktatása 2012. március 25-én istentiszte-
let keretében zajlott templomunkban.  

Az alábbiakban röviden bemutatjuk az új presbitérium tagjait: 
 

Tisztségviselők: 
Gaál Jánosné—felügyelő 
A Vas megyei Csöngéről származik. Házas, két felnőtt gyermeke, két unokája van. 
Jelenleg nyugdíjas, végzettsége könyvtáros és pedagógia szakos tanár, korábban 
mindkét budapesti evangélikus kollégium vezetője volt. 18 éve presbiter, 12 éve 
felügyelő. 
Kovács Levente—másodfelügyelő 
Angyalföldön lakik születése óta kisebb-nagyobb megszakításokkal. Házas, három 
felnőtt gyermeke, 9 unokája van. Nyugdíjasként dolgozik még, okleveles villamos 
és gazdasági mérnök. Fiatal éveiben a Deák téri, majd a kelenföldi ifjúsági élet 
aktív tagja volt . A 80-as évek óta vesz részt újra a gyülekezet életében, több éves 
presbiteri múlttal bír, egy ciklusban felügyelői tisztet töltött be. 
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Székács Dóra—jegyző 
Mosonmagyaróvárról származik, 1951 óta a kerület lakosa, 1956 óta pedig aktív 
gyülekezeti tag. Édesapja a legnehezebb időszakban volt presbitere az egyházköz-
ségnek. 1986-89 közötti évben szólította meg őt Dr. Reuss András, hogy gondol-
kozzon el, nem lenne-e presbiter. 1989 után néhány évvel Berkesi Sándor jegyző 
átadta részére a jegyzői tisztséget. Emellett a számvevőszéki ellenőre is.  
Guáthné Bókkon Tünde— számvevőszéki elnök 
Születésétől fogva kötődik az evangélikus egyházhoz, édesapja közel ötven évig 
végzett lelkészi szolgálatot. Házas, három  gyermek édesanyja.  1989 óta tartozik a 
gyülekezethez, 2000 óta presbiter, 2006 óta a számvevőszéki elnök. 2000 és 2010 
között gyülekezeti újságunk szerkesztője volt. 
Lovas-Jonák Mariann—pénztáros 
12 éves kora óta az angyalföldi gyülekezet tagja. Itt járt hittan órára, itt konfirmált. 
Először 2000-ben választották meg presbiternek. Már korábban is foglalkozott 
gyerekekkel a gyülekezetben hittanórán, táborokban. Házas, kislánya Panni óvo-
dás. Jelenleg a vasárnapi gyermek foglalkozások vezetésében vesz részt. Ugyanak-
kor közgazdász végzettsége miatt a pénzügyek sem állnak távol tőle. 
Bihalovics-Susánszky Beatrix— kántor 
2005 óta szolgál a gyülekezetben, mint kántor. Azelőtt a Pestújhelyi Evangélikus 
Egyházközség kántora volt. Két közép- és egy általános iskolában tanít ének-zenét. 
Családjával – férjével és gyermekével – itt lakik a kerületben. Alexandra lánya 7. 
osztályos tanuló a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban.  

 
Presbiterek: 
Aradi Mihályné 
Szarvasi evangélikus családból származik, Békéscsabán is élt, 2003 óta angyalföldi 
lakos, azóta tagja a gyülekezetnek is.  Kétszeres édesanya, ötszörös nagymama. 
Presbiternek 2006-ban választották meg. Piliscsabán elvégezte a  gyülekezeti mun-
katársképző tanfolyamot.  
Blahota Judit 
Gyermek és ifjúsági éveit az Üllői úti evangélikus gyülekezetben töltötte, ott kon-
firmált. Fiatal felnőtt éveiben édesanyjával a Deák téri evangélikus gyülekezetbe, 
 XIII. kerületbe költözését követően vasárnaponként pedig felváltva járt az angyal-
földi evangélikus gyülekezetbe és édesapjával a VIII. kerületi katolikus Jézus szíve 
templom miséire. 2004 óta aktív angyalföldi gyülekezeti tag. 

Bódi Emese 
Kerületünkben nőtt fel, templomunkban konfirmált. Jelenleg az Evangélikus Hit-

tudományi Egyetem oktatója. Többek között a latin nyelv alapjait tanítja lelkész 

szakos hallgatóknak, illetve patrisztikát, művelődéstörténetet és egyháztörténetet 

is oktat nappali- és levelező tagozatos diákok számára. Teljesen vakon született, 

kis látását többszöri operációknak köszönheti.  

Czene Jánosné, Dezső Krisztina 

A Kőbányai Evangélikus Egyházközségben konfirmált, ebből az alkalomból ka-

pott, falapra írt ige - „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém  
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vagy!” (Ézs. 43,1) – azóta is  többször nyújtott támaszt és reménységet élete so-

rán. Jelenleg titkárnőként dolgozik  a szakmájával szorosabban-lazábban kapcso-

lódó szakirányú  képesítések birtokában.  Házas, egy fiúgyermek édesanyja. 

Gyurikné Bókkon Erika 

Lelkészcsaládba született, korábban édesapja szolgálati helyein volt  aktív gyüle-
kezeti tag. 1989–ben angyalföldi lakosként  került egyházközségünk közelébe.  A 

kerületben dolgozik óvodapedagógusként. Férjezett, egy felnőtt lánya szintén 

pedagógus. 

Dr. Kelényi Ferenc 

Sopronban született, evangélikus értelmiségi családban. Egyetemi tanulmányai 

elvégzése után szülővárosában helyezkedett el, mint ügyvéd. 1988-ban költözött 

Budapestre, ahol azóta is ügyvédként dolgozik. Nős, egy lánya van. 1992 óta él a 

XIII. kerületben. Tevékenyen  vesz részt a soproni, az angyalföldi és időszakon-

ként a balatonboglári evangélikus gyülekezetek életében. 2006 óta presbiter An-

gyalföldön.  

Kendeh Orsolya 

Gyermekkora óta a gyülekezet tagja. Vasárnapi gyermek foglalkozásra, konfirmá-
cióra, hittanra és ifjúság órára is ide járt. A lelkészek biztatására vasárnapi gyer-

mekfoglalkozásokat vezetett, illetve később hittan  tanári munkát látott el, melyet 

különösen szeretett. Férje Kendeh Tamás. Három gyermekük van: Marci, Sami és 

Lidi. 

Kertész Géza 

Nyugdíjas evangélikus lelkész.1966-ban fejezte be az Evangélikus Teológiai 

Akadémián tanulmányait és avatta lelkésszé D. Káldy Zoltán püspök. Békéscsa-

bán, Gyulán, Sajókazán, majd 1972-76-között Angyalföldön segédlelkész, Gyó-

non, majd a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközségben pedig parókus lelkész 

volt. Nős, háromszoros édesapa, hatszoros nagyapa. 

Kovácsné dr. Kárász Hajnalka 
A domonyi evangélikus templomban keresztelték,  egyetemista koráig itt élt. A 

Budapest– Fasori Evangélikus Gimnázium tanulója volt. Jelenleg gyermekgyógy-

ász-szakorvosjelölt. Házas, Lili lánya a Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanu-

lója, Benedek fia még alsó tagozatos.  Az egész család 2010-ben kapcsolódott be 

aktívan a gyülekezet közösségi életébe. 

Dr. Reuss András 

Budapesten született. 1961 óta evangélikus lelkész. Segédlelkészi állomáshelyei: 
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