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Ünnepi istentiszteleteink 
Április 13.  Virágvasárnap de. 10 óra: istentisztelet  

Április 17. Nagycsütörtök du. 6 óra: úrvacsorás istentisztelet  
Április 18. Nagypéntek de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet,   

      du. 6 óra: passióolvasás 

Április 20. Húsvét ünnepe 

de. 8 óra: – Frangepán utcai református templom: úrvacsorás istentisztelet  

de. 10 óra: úrvacsorás gyermekbarát istentisztelet  

Április 21. Húsvét 2. napja 

de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet  

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Előretekintés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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 

Körlevelünk évente három 

alkalommal jelenik meg.  

Készült:   

a Graphic nyomdában. 

Szerkesztette:  

Grendorf-Balogh Melinda 

   Húsvét vasárnapi gyerekbarát istentiszteletünkön  

(április 20-án  10 órakor) meglepetésekkel készülünk a gyermekek 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 

tartani. Lelkipásztori beszélgetésre és szolgálatok kérésére előzetesen egyeztetett 

időpontban van lehetőség. 

ANGYALFÖLDI ÖRÖMHÍRANGYALFÖLDI ÖRÖMHÍRANGYALFÖLDI ÖRÖMHÍR   
A Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség  

böjti-húsvéti körlevele 

2014. április 

Mindhalálig és tovább! 
 

„Ha viszont Krisztus nem támadt fel, következésképpen alaptalan  
a mi igehirdetésünk is, alaptalan a ti hitetek is. Mármost viszont Krisztus,  

mint az elhunytak első hajtása feltámadott a halottak közül”  
(1Kor 15,14.20 – Cserháti Sándor fordításában) 

 
Mi vonatkozik ránk mindabból, ami Jézus feltámadásának eseményéből következik? Van-e 
még ránk nézve bármi érvényessége mindannak, ami húsvétkor történt? Van-e még létjo-
gosultsága a halál feletti győzelem meghirdetésének? Jelent-e még valamit mindez a jelen-
ben, a hétköznapokban?  
              Mielőtt azt gondolnánk, hogy ezek napjaink égető kérdései, amelyek 2014-
ben meghatározzák, befolyásolják, vagy éppen megzavarják húsvéti ünneplésün-
ket, és ezzel gyengítik a feltámadás eseményének következményeit az életünkben, 
megnyugtatok mindenkit: ezekkel a kérdésekkel Pál apostol szembesült a korin-
thusi gyülekezetben. A fenti kérdésekkel a korinthusi keresztények birkóztak. 
Hogy mégis aktuálisnak tűnik, mert ugyanezek a kérdések fogalmazódnak meg – 
sokszor kimondatlanul – napjainkban is. Ezek a kérdések, kételyek, félelmek és 
bizonytalanságok húsvéttal kapcsolatban minket is jellemeznek, éppen ezért szá-
munkra is fontos az apostol válasza minderre.  

A húsvéti esemény legfontosabb következménye hogy megmutatja Isten 
viszonyát a tőle elfordult emberiséghez, amely nem akar tudomást venni róla, de 
istenhiányban szenved. Ennek a hiánynak a betöltését azonban már nem az egy-
ház által hirdetett evangélium jelenti a körülöttünk élő 
emberek számára. És talán számunkra sem, akik még az 
egyházhoz tartozunk többé-kevésbé. 

Ma már a gyülekezetben nem illik ilyen és 
ehhez hasonló kérdéseket hangoztatni, sőt bizonyos 
kérdéseket már megfogalmazni sem. A keresztény kö-
zösségben nem lehet kilógni a sorból, nem illendő kéte-
lyeknek hangot adni, pedig ez nem Isten szándéka sze-
rinti. A kérdések, a becsületesen felszínre hozott kéte-
lyek, ha azok őszinte igazságkeresésből fakadnak, a 
megértést segítik, a hitet mélyítik. Éppen nekünk nem 
szabadna félnünk a valóságtól.  

 



 

2 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a körülöttünk élő ún. „rejtőzködő evangé-
likusok”, továbbá nem-hívő barátaink, munkatársaink, nem is beszélve az éltük-
ben hajótörést szenvedett, perifériára szorult testvéreinkről, ők az egyházban egy 
merev, dogmatikus, intoleráns közösséget látnak. Természetesen nekünk nem a 
külső elvárásoknak kell megfelelnünk, de mindennek oka, meggyőződésem sze-
rint a saját bizonytalanságunk, mégpedig hitünk központi mondanivalójával kap-
csolatban. Ez okozza bezárkózásunkat, merevségünket, és ezért nem vonzó és 
meggyőző a bizonyságtételünk. A bizonytalan tanú soha nem meggyőző, könnyű 
megingatni és hamar lelepleződik. Miről is kellene tanúskodnunk? Miről tanús-
kodtak az első tanúk?  

A test feltámadásának állítása abban az időben is teljes képtelenségnek 
hangzott. Azáltal, hogy a tanítványok ragaszkodtak Jézus feltámadásának hirdeté-
séhez, sok kellemetlenséget szereztek maguknak. De vajon miért ragaszkodtak 
ehhez az abszurd állításhoz? Miért ragaszkodik hozzá az egyház mind a mai na-
pig? Jézus életének és tanításának annyi értékes tartalma van, hogy halála és feltá-
madása nélkül is nagyon tiszteletre méltó. Hiszen egész földi életében a szeretet-
ről, a személyválogatás nélküli elfogadásról beszélt, és nem csak beszélt, megélte, 
gyakorolta a tanítását. Ez már önmagában példaértékű. Mégis az első tanítványok 
és Pál apostol is hitük, életük és igehirdetésük középpontjába állították Krisztus 
kereszthalálát és feltámadását, és efelől értelmezték minden más tanítását. És itt 
nem bizonytalankodó tanúkról van szó, ezért képesek voltak a legvégsőkig elmen-
ni. Olyan tanúk bizonyságtételét olvashatjuk az Újszövetségben, akiket megkövez-
tek, lefejeztek, keresztre feszítettek és ők akkor is bátran vallották: JÉZUS ÉL! 

Pál apostol szavai, amelyet először a korinthusi gyülekezet tagjai számára 
írt, a bevezetőben megfogalmazott kérdésekre válaszként, számunkra is megerősí-
tő, ébresztő, és aktuális mondanivaló húsvét ünnepére készülve. Mert ezen áll 

vagy bukik a hitünk a gyakorlatban. „Ha viszont Krisztus nem támadt fel, követ-
kezésképpen alaptalan a mi igehirdetésünk is, alaptalan a ti hitetek is. Mármost 
viszont Krisztus, mint az elhunytak első hajtása feltámadott a halottak közül” 

Az elején feltett kérdésre világos feleletet ad az apostol, de nekünk mind-
nyájunknak személyesen is válaszolnunk kell rájuk. És nem most – ezt a rövid 
igehirdetést olvasva – hanem élesben. Amikor megkörnyékez az elmúlás. Beteg-
ségben, szerettünk betegágyánál, vagy ravatala mellett, életünk határhelyzeteiben. 
Akkor világosan kiderül: Mi vonatkozik ránk mindabból, ami Jézus feltámadásának 
eseményéből következik? Van-e még ránk nézve bármi érvényessége mindannak, ami hús-
vétkor történt? Van-e még létjogosultsága a halál feletti győzelem meghirdetésének? Jelent-
e még valamit mindez a jelenben, a hétköznapokban? 

„Mármost viszont Krisztus, mint az elhunytak első hajtása feltámadott 
a halottak közül” – mindennek ellenére ez az egyetlen valódi reményforrás. A 
feltámadás reménysége nem az elmúlás kétségbeesett elutasításából fakad, hanem 
abból, ami Jézussal történt húsvét hajnalban. Ő az „első hajtás” és ha van első, 
akkor azt mindig követi a második és a többi. Ahol van első, ott van folytatás is. És 
húsvét pontosan ezt jelenti: VAN FOLYTATÁS! A húsvéti üres sír pedig annak az 
örök jele, hogy Isten szeretete nem csak a végsőkig megy el, hanem még tovább. 
És ezáltal minden a helyére kerülhet.       -gr- 
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 Gyermekbibliakörünk és hittanóráink záró alkalma ebben a tanévben is 
tanévzáró istentisztelet keretében lesz terveink szerint  2014. június 2-án,  

 a gyermekek megkapják Bibliai imaalbumjaikat, és egész éves szorgalmu-
 kat  ezen a napon külön díjazzuk! 
 

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

A helyes megfejtők jutalomban részesülnek, ha a gyermekbibliakörök 

egyikén a megoldásokat leadják! 

Bibliai rejtvény nagyoknak 
Az alábbi rejtvényben a húsvéti történet egy fontos állomását fedezheted fel, ha a 
sorszámokhoz tartozó házikókban összeolvasod a betűket! Nehezítésképpen nincs 
benne nagybetű és kicsit furcsán írtuk a betűket. A megoldás magyar jelentésének  
is utánanézhetsz Bibliádban! 
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 Hívogató kézműves és játszó délutánunkra 
 
Idén is szeretettel várunk minden gyermeket, 
családot április 12-én, szombaton 15 órától 18-ig 
gyülekezeti gyermektermünkbe ünnepre ké-
szülő kézműves és játszó délutánunkra.  
 Izgalmas húsvéti rejtvények megoldása 
mellett ismét olyan tárgyakból készítünk ünne-
pi dekorációkat, amelyekről egyébként talán 

nem is gondolnád, milyen sokoldalú alapanyagok: muffin papír, só-liszt gyurma, 
drót, gomb, fapálca, papírtálca, dekortapasz,  karton…  

 A belépés ingyenes, süteményt örömmel fogadunk! 

 
Bibliai fejtörő kicsiknek  

(óvodásoknak, elsősöknek) 

Nagypénteken sok kíváncsiskodó vette körül Jézust, persze az ünnepre készü-
lő zsúfolt Jeruzsálem tekervényes utcáin nem volt nehéz eltévedni sem.  Segíts 
a nyíltól induló láthatatlan idegennek eljutni Jézusig! 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Gyermekrovat 
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

„Legyen szerda!” 
 
2013  októberében elindult gyülekezetünkben egy új bibliakör, amely-

lyel a fiatal felnőtt korosztályt szólítottuk meg. Az alkalom szerda esténként 
azóta is megrendezésre kerül hétről hétre, kivéve, ha  „elmarad a szerda”…  

 
 "Fiatal felnőttek alkalma” - hívott minket az első héten Péter 
(gyülekezetünk lelkésze). A téma mellett arra is nagyon kíváncsiak voltunk, hogy 
kik lesznek ott rajtunk kívül. Mert a fiatal felnőtt olyan tág fogalom... és tényleg: 
egyetemisták, főiskolások, a Luther Otthon kollégistái, fiatal emberek, házaspárok, 
családos édesanyák és édesapák egyaránt jövünk az alkalomra. Nyitott közösség-
gé váltunk, hiszen az elfoglaltságainkból adódóan nem tudunk mindig mindegyik 
alkalmon részt venni, de újra és újra be tudunk kapcsolódni. Emiatt van, amikor 
"csak" 2-3-an, máskor pedig akár 10-15-en is megjelenünk. Van, aki már az alkal-
mak kezdetétől jár, de voltak, akik később lettek rendszeres látogatói a szerda es-
téknek, s csatlakozni most sem késő!  
 Bevalljuk, az indulás előtt számunkra is kérdéses volt, hogy milyen alka-
lom is lesz ez. Felnőtt hittanóra? Kötetlen beszélgetés? Esti áhítat? Előadássorozat? 
Aztán kiderült, hogy egyik sem, de azért valahol minden együtt, amire előzetesen 
gondoltunk. A bibliaórák ugyanis egy összeállított tematika szerint haladnak, egy-
egy fő vezérfonal mentén. A tavalyi év fő témája a kereszténység volt, az idei a 
misszió. Ezen belül minden héten egy-egy kisebb téma kerül terítékre, melyet ige-
olvasással és a hozzá kapcsolódó magyarázattal kezdünk. Majd Péter feltesz egy 
vagy több olyan kérdést az adott téma kapcsán, ami minden alkalommal igazán 
elgondolkodtató a saját életünkre nézve, és gondolatainkat megoszthatjuk egy-
mással. Érdekes, hogy több olyan kérdés is van, mely újra és újra előkerült a hetek 
során, az egyik ilyen a keresztyénségünk megélése a mindennapokban. Nagyon 
jó, hogy mások tapasztalatait is megtudhattuk, hiszen ami a templomban és az 
ilyen alkalmakon olyan egyszerűnek tűnik, keresztyénnek lenni, az más közegben 
nem is olyan egyszerű. És ez csak egy példa a sok közül, ami egy-egy ilyen alkal-
mon szóba került. 
 A komoly témákon túl mindig jut idő beszélgetni is, így a hetek során las-
san egymásról is megtudtunk néhány dolgot, és például együtt örülhettünk az 
egyetemisták sikeres vizsgáinak, jutalmainak, új állás találásának, külföldi ösztön-
díjnak, családi, iskolai vagy munkahelyi örömnek.  
 Sok jó humorú ember jött össze eddig, így az este alaphangulata általában 
vidáman indul. Az alkalmat ugyanis mindig kötetlen beszélgetéssel kezdjük, és 
ezután térünk rá a heti témánkra az ige alapján. Az estét mindig imádsággal fejez-
zük be. Hogy a heteink részévé váltak az alkalmak, azt Péter egyik e-mail üzenete 
fejezi ki a legjobban, ami egy elmaradt alkalom előtt íródott: "A héten nem lesz 
szerda, rögtön csütörtök jön kedd után." Ezen ritka kivételtől eltekintve viszont 
mindig van "szerda". És szerdán este bibliakör is. 
        Petrás Adrienn és Arnold 
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„A négyféleképpen font koszorúcska” 

 
 

A szerdai alkalmakon igyekszünk az el-
méleti hitkérdéseket egészen gyakorlati 
módon megragadni, és segíteni a résztve-
vőket abban, hogy elmélyült és örömteli 
legyen személyes bibliaolvasási gyakor-
latuk, megelevenedjen imaéletük, és ez-
zel elevenebb legyen a kapcsolatuk az 
Úrral. Tesszük ezt a lutheri teológiai  és 
kegyességi hagyomány alapján. 

 
 Az egyik alkalommal arról beszél-
gettünk, hogy miként tehetjük az Útmuta-
tó olvasását reggel valóban áldásossá. Egy 
másik alkalommal egy éves bibliaolvasó 
kalauz segítségével bátorítottuk a fiatalo-
kat a rendszeres, és a teljes Szentírást át-
ölelő igeolvasási gyakorlat kialakítására, 
ami a mindennapokban kiapadhatatlan 
erőforrássá válhat.  
 

 Most, gyülekezeti körlevelünk olvasóival is megosztjuk az egyik alkalmun-
kon elhangzott gyakorlati útmutatást, amely Luther bibliaolvasási és imagyakorla-
tába ad egyszerű betekintést. Ez pedig nem más, mint az ún. „négyféleképp font 
koszorú” gyakorlata a napi bibliaolvasás alkalmával.  
 
 Luther 1535-ben, borbélya kérésére, kiadott egy kis könyvecskét ezzel a 
bevezetővel: „Kedves Péter mester, úgy adom eléd, amint gyakorlom, és amint én 
magam is imádkozni szoktam. Adja a mi Urunk Istenünk, hogy te vagy bárki job-
ban tudja végezni. Ámen.” 
 
 Ez a „négyféleképpen font koszorúcska” a következő részekből áll, amely-
nek segítségével végig imádkozhatjuk a Tízparancsolatot, az Úrtól tanult imádsá-
got, vagy az Apostoli Hitvallást, de napi igeolvasásunkat is végezhetjük eszerint.   
 
1. Mi a tanítás? 
2. Miért adhatok hálát? 
3. Minek kell megváltoznia az életemben?  
 (Mit kell megtennem, illetve elhagynom?) 
4. Mit akarok kérni ezek alapján Istentől? 
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Evangélikus hitoktatás lehetősége az iskolákban- 
és akikre már büszkék vagyunk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2013/14-es tanévtől kezdődően az általános iskolák elsős és ötödikes tanulóinak 
az órarendjébe bekerült heti egy órában az erkölcstan, vagy a helyette választható hit
- és erkölcstan tantárgy. Gyülekezetünk lelkésze jelenleg négy iskolában tart hit-
tanórát. A XIII. kerület általános iskoláiban most folyik a következő tanévben ak-
tuális igények felmérése. 

Az érintetteknek egyházunk összeállított ebben az évben egy különleges 
plakátot, amelyet gyülekezetünk is megkapott, és eljuttatott az iskolákba. Igaz  a  
fent látható híres embereket nem mindig könnyű felismerni,  és talán nem is 
mindegyikőjükről tudtuk, hogy  felekezetünk tagjai. A kiadvány már önmagában 
is rejtvény, feladat lehet. 

Mindazonáltal kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy a környezetükben bá-
torítsák, különösképpen az evangélikus hátérrel rendelkező családokat, vagy a 
felekezeti háttérrel nem rendelkező családokat, hogy válasszák az evangélikus hit- 
és erkölcstant az iskolában, amely reményeink szerint missziós lehetőségeket hor-
doz magában. 

  

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 


