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Valaki van mindenhol!
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. (…)
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.” (Ézs 9,1a.5a)
„Süvítnek napjaink, a forró sortüzek, / – valamit mindennap elmulasztunk. / Robotolunk
lélekszakadva, jóttevőn, / – s valamit minden tettben elmulasztunk. / Áldozódunk a szerelemben egy életen át, / – s valamit minden csókban elmulasztunk. // Mert valami hiányzik
minden ölelésből, / – minden csókból hiányzik valami. / Hiába alkotjuk meg s vívunk érte
naponta, / – minden szerelemből hiányzik valami. / Hiába verekszünk érte halálig: – ha
miénk is, / – a boldogságból hiányzik valami. // Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, / –
az életedből hiányzik valami. / Hiába vágysz az emberi teljességre, / – mert az emberből
hiányzik valami. / Hiába reménykedsz a megváltó Egészben, / – mert az Egészből hiányzik
valami.”
„Valami nincs sehol” – foglalja össze végül Váci Mihály azonos című versében azt a tapasztalatot, amelyhez mindannyian eljutunk, ha egyszer őszintén végiggondoljuk az életünket. Mert valami alapvetően hiányzik. Mesterségesen is
gerjesztik ezt a hiányérzetet a környezetünkben, belesodródunk akaratunkon kívül is, de attól még nagyon mélyen jelen van ez az alapvető defektus az életünkben.
Mindebből következik, hogy nagyon ritkán élhetjük meg a teljességet.
Akkor is szinte csak pillanatokra. És rögtön megjelenik a félelem: meddig tart? És
mi lesz, ha már nem lesz? Ha valamit elérünk, ha valamilyen feladatunkkal elkészülünk, már nem is tudunk megállni és
egy kicsit örülni annak, mert máris
ott az ürességérzet. Mert valami hiányzik, és valami nincs sehol.
Ennek az alapvető tapasztalatnak mintha ellentmondana a karácsonyi forgatag, ahol minden éppen a
gazdagságról, a pazarló bőségről
szól, néha már szinte túlzó módon,
azt sugallva, hogy mindent megkaphatunk, ami a boldogsághoz kell.

Ez azonban nem csak nem cáfolja, de éppen, hogy alátámasztja azt a kínzó hiányt, ami alapvetően határozza meg az ünnepünket is, és amit próbálunk
valamilyen módon betölteni.
Mert valami nincs sehol – hiába keressük, hiába tagadjuk le, vagy próbáljuk elnémítani akarattal vagy bármilyen pótszerrel, csak annál erősebben jelentkezik. Ne tagadjuk, hogy ha valamikor, akkor karácsonykor még nagyobb erővel
jelentkezik ez az alapvető hiány- és ürességérzet. Hiába teszünk meg mindent,
hiába próbálunk – szinte már kényszeresen is – mindent ugyanúgy csinálni minden évben, soha nem valósul meg a vágyott hatás. Mert valami nincs sehol karácsonykor sem.
És ebben a helyzetben szólal meg Ézsaiás próféta, aki mintha nem venne
tudomást a valóságról, ami körülveszi, hiszen a fogságban lévő néphez szól, jelen
időben fogalmaz: „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.” – és nekünk is éppen erre a világosságra van szükségünk ahhoz, hogy felismerjük a jelenben azt, ami a tapasztalaton
túli valóság.
„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő
vállán lesz, és úgy fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló
Atya, Békesség Fejedelme!” – ezzel azt mondja el, hét évszázaddal Krisztus születése előtt, hogy mi az, ami meg fog születni a Megváltóval együtt ott, abban a betlehemi istállóban. „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.” – milyen fontos itt ez a névmás, meg is van ismételve: „nekünk”. Mert ez a gyermek, ez
a fiú, akit az Isten megígér, nekünk adatik. Értünk jön. Miattunk jön. És vele együtt
érkezik a tanács, az erő, az örök élet és a békesség!
„Valami nincs sehol” – érezzük, tapasztaljuk Váci Mihállyal együtt, de Ézsaiás a karácsonyi forgatagból hív ki és vezet oda minket a betlehemi jászolhoz, ahol
felismerhetjük: Valaki van mindenhol! VELÜNK AZ ISTEN!
Grendorf Péter
▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Négy és fél év a hetvenötből
Az idén ünnepelte 75. születésnapját gyülekezetünk egykori lelkésze, jelenlegi
presbitere, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professor emeritusa, de ami
számunkra talán a legfontosabb, az angyalföldi gyülekezet aktív tagja, dr. Reuss András. Ebből az alkalomból
kérjük Isten áldását életére, és arra kértük ossza meg
velünk angyalföldi szolgálatának emlékeit.
Amikor befejeződött 1984-ben az evangélikus világszövetség budapesti nagygyűlése, amelynek szervezése
feladatom volt, úgy éreztem, itt az alkalom, hogy újra gyülekezetben szolgálhassak. Helyettes lelkészi megbízást
kaptam 1985. január 1-jétől az angyalföldi gyülekezetbe.
Álmomban sem képzeltem, mennyi minden változik meg
ezzel az életemben.
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Vasárnaponként akkor még három istentiszteletet tartottunk. Reggel 8-kor
a Frangepán utcai református templomban, fél 10-kor a nemrég lebontott Váci út
138. egyik bérelt üzlethelyiségében, és 11-kor a templomban. Az első három hónapban 21 temetést kellett elvégeznem. A lelki teher mellett, amit az ilyen szolgálatok jelentenek, nagyon sok embert és élethelyzetüket ismerhettem meg.
Mindjárt feltűnt, hogy a gyülekezeti tagok legtöbbje az ország különböző
vidékeiről került a kerületbe, akik aktívan részt vettek, segítettek, adakoztak, még
ha olykor nyugdíjasként nehéz körülmények között is éltek.
A gyülekezethez tartozók között nagy szociális különbségek voltak. Egyeseknek még a gyülekezet szerény karácsonyi csomagja is megélhetési segítséget
jelentett. Voltak, akik elég sokat megengedhettek maguknak. A gyülekezeti alkalmakon együtt volt az egyetemi tanár azzal, aki három keresztet rajzolt, amikor
aláírását kértük. Nem éreztem sem lenézést, sem irigységet.
A társadalom viharaiban a gyülekezet összezsugorodott ahhoz képest, amikor Rimár Jenő megkezdte az iskolai hittanórákat és tornatermi istentiszteleteket,
és templomot épített. Benczúr László, a nyugdíjba készülő elődöm és felesége,
Judit néni gondosan számon tartották a kicsiny nyájat. És nagyon kedvesen segítettek megismerni a gyülekezetet, a múltat, a szokásokat, és szinte lélektől-lélekig
menően adták át a gyülekezetet. Igyekeztem követni példájukat és fölvenni az ő
tempójukat. Az Úristen nem engedte kialudni a pislogó gyertyabelet, minden évben összeállt egy kis konfirmandus csapat és mindig volt gyermekbibliakör is. A
rendszerváltás előtti utolsó évek lévén, ifjúsági táborokba is elmerészkedtünk.
Havi rendszerességgel tartottunk szeretetvendégséget, de mintha egyre kevesebb
lett volna a részvevő.
Korábban csak nagyon keveset tudtam a budapesti szegénységről és hajléktalanságról, de a gyülekezetben és általában a kerületben tapasztaltak megdöbbentettek. Lakások egyetlen, függőfolyosóra nyíló helyiséggel, víz és minden
egyéb szükséges közösen a hátsó lépcsőházban. Egy férfi hetekig egy teherautónak a Kassák Lajos utcában leparkolt pótkocsiján töltötte az éjszakákat. Egy aszszony, aki az egykori Volga szálló mosdójába járt hajat mosni és a kézszárító alatt
megszárítani. Segítséget kérők, köztük bizonyára nemcsak szenvedélyek rabjai,
hanem igazi rászorulók is. Kicsit talán ábrándosan gondoltam, és voltak ennek az
ügynek a gyülekezetben lelkes támogatói, hogy legalább használt ruhákkal lehetne néhány nyomorult embernek segíteni.
Az Angyalföldön töltött négy és fél év nem múlhatott el felújítás nélkül.
Beázás miatt került a bitumenes zsindely a templomra, meg kellett fordítani a parókia tetején a palát, új kerítést építeni a szomszédos lakóház felé, és mivel a fák
gyökerei belenőttek a föld alatti szennyvízcsatornákba, újakat kellett fektetni.
Az 1985-l989 közötti idő gyülekezetének nagyon sok tagja nincs már közöttünk. Hálával, szeretettel és imádsággal gondolok rájuk, miközben bizakodó
örömmel látom, hogy templomi helyükre és gyülekezeti szolgálatukba csendesen
belép Isten népének következő földi nemzedéke.

▬▬▬▬▬▬▬▬

Gyermekrovat
Bibliai feladat kicsiknek
(óvodásoknak, elsősöknek)
Az alábbi képek Jézus születésével kapcsolatos történetek illusztrációi egy kivételével. Jelöld meg a kakukktojást! Ha voltál már idén gyermekbibliakörön, a
képek jellege ismerős lehet ☺!

Bibliai rejtvény nagyoknak
Az alábbi értelmetlen betűkupacokból alkoss értelmes szavakat, mind Jézus születésével kapcsolatosak!

STÓLLÁI
MGVÓELTÁ
SSÉBEGK
JNYÁ
MBLTHEEE

_________
_________
_________
_________
_________

LLCSIGA
TRNEEED L
ÓLYPA
KI
KIVDÉ
VDÉ
GYSZÜTTÖEL

Reuss András
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_________
_________
_________
_________
_________

▬▬▬▬▬▬▬▬

Visszatekintés
A templom szentelésének 75. hálaadó ünnepi istentiszteletéről
(2013. 09. 08.)

Presbiterek bevonulása

Márvány Miklós kántor az orgonánál

Az ünneplő gyülekezet felülnézetből

Gaál Jánosné felügyelő

Kovács Levente másodfelügyelő
köszönti Gáncs Péternét

Állófogadás a kertben

Gáncs Péter püspök prédikál

A mikrofonnál: Radosné Lengyel Anna
egyházkerületi felügyelő
Szolgálattevők

Az ünnepi torta,
készítette: Aradi Mihályné presbiter

Papi pad
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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)
Pavlicsek András (83), Szajkó Lajosné sz. Dávid Amália (90), Dr. Bárány László
(79), Hajós Frigyes (70), Pallagi Miklósné sz. Szarvas Erzsébet (65), Némethy Béláné sz. Tüske Éva (87), Csernák Anna (83), Izsó Istvánné sz. Lampert Anna (90),
Aladics Józsefné sz. Vida Etelka (90), Molnár Adrienn (33), Reinvald János (85)
Akik a keresztség szentségében részesültek
Gyermekek
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket” (Mk 10,14)
Wagner Mária Mirtill, Kadocsa Dominik Tamás, Skultéti Liza, Barabás József,
Vidinszki Vazul, Vidinszki Virág, Gaál Benedek, Grendorf Márta Flóra, Radics
Renáta
Felnőttek
Jézus mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül, aki pedig nem hisz elkárhozik” (Mk 16,16)
Herdics Ákos, Elizabeth Molnár, Kathleen Molnár
Akik házasságukra Isten áldását kérték
Jézus mondja: „Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza” (Mt
19,6b)
Felkai Csaba – Kováts Zsuzsa
▬▬▬▬▬▬▬▬

Előretekintés

Ünnepi istentiszteleteink
December 22. 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 29. Karácsony utáni vasárnap de. 10 óra: istentisztelet
December 31. Óév este du. 5 óra: óévi hálaadás
Január 1. Újév napja de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet
Január 6. Vízkereszt napja de. 10 óra: istentisztelet
Gyermekbarát szentesti istentiszteletünkön december 24-én 15 órakor gyülekezetünk „nagyjai” készülnek többféle meglepetéssel a „kisebbek” számára.

Állandó alkalmaink
Minden vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet,
párhuzamosan pedig a 2-12 éves korosztállyal gyermekbibliakör folyik, melynek
témája a tanévben: Bibliai imaalbum
Szerdánként 18 órától van bibliakör a fiatal felnőtt korosztály számára
Csütörtökönként 10 órai kezdéssel lehet bekapcsolódni bibliaórái alkalmainkba
gyülekezeti hittanórát szintén csütörtökön tartunk 17 órai kezdéssel
Hó második és negyedik péntekén 10 órakor kezdődik a baba-mama kör, témánk az
évben: Keresztyén szemmel a testi-lelki egészségről
Iskolai hittanoktatás: A kerület általános iskoláiban az órarendbe építve az első és
ötödik osztályos tanulóknak
Állandó fogadóórát az iskolai órarendbe beépített hittanórák miatt nem tudunk

Hívogató kézműves és játszó délutánunkra
Idén is szeretettel várunk minden gyermeket, családot
december 14-én, szombaton 15 órától 18-ig gyülekezeti gyermektermünkbe ünnepre készülő kézműves és játszó délutánunkra.
Izgalmas karácsonyi rejtvények megoldása mellett olyan tárgyakból is készítünk ünnepi dekorációkat, amelyekről egyébként talán nem is gondolnád milyen sokoldalú alapanyagok:
muffin papír, drót, fapálca, régi képeslap, csillámpor, karton…
A belépés ingyenes, süteményt örömmel fogadunk!
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tartani. Lelkipásztori beszélgetésre és szolgálatok kérésére előzetesen egyeztetett
időpontban van lehetőség.
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.
Készült:
a Graphic nyomdában.
Szerkesztette:
Grendorf-Balogh Melinda

