ANGYALFÖLDI ÖRÖMHÍR

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Állandó alkalmaink

A Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség
adventi-karácsonyi körlevele
2014. december

Fiatal felnőttek
Bibliaköre
Szerdánként
18 órától
Magvetés
Bibliakör

Nyugdíjasok
bibliaórája
Csütörtökönként
10 órától
Jézus példázatai

Gyermekbibliakör
Vasárnaponként
párhuzamosan
az istentisztelettel
Bibliai kincsvadászat

A Gyermek, aki gyermekké tesz
„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert:
Ő jött el a világba” (Jn 1,9)
Baba-mama kör
Hónap 2. és 4.
péntekjén 10
órától
Anyák a Bibliában

Istentisztelet
Minden vasárnap 10 órakor a templomban, egyéb egyházi ünnepeken aktuális kiírás szerint.
Lelkészi hivatal
Állandó időpontban tartott fogadóórát – az idei munkaévben az iskolai órarendben tartott hittanórák miatt – nem tudunk tartani.
Keresztelő, esküvő, temetési szolgálat kérése kizárólag telefonos egyeztetés
alapján lehetséges (+36-20-775-3964-es mobilszámon).
Lelkipásztori beszélgetésre szintén csak előzetesen egyeztetett időpontban
van lehetőség!
Hittanoktatás
A kerület általános iskoláiban az órarendbe építve az első, második és ötödik, hatodik osztályos tanulóknak.
Konfirmációra előkészítő oktatás januárban indul vasárnap 9 órai kezdéssel.
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 Bookpress Kft.
nyomdájában.
Szerkesztő: GrendorfBalogh Melinda

Karácsony a gyermekek ünnepe. Egy Gyermek
születéséről szóló történet, amit egyedül a
gyermekek érthetnek meg. A legtöbbünk
karácsonya mégis Gyermektelen, vagy gyerekes, de a legkevésbé gyermeki.
Azzal kezdődik János evangélista karácsonyi
története, hogy egy lépéssel hátrébb lép, és
ezzel kitágítja a perspektívát, létrehoz egy új
nézőpontot. Nem könnyű megtenni ezt a
lépést. Megszoktuk már a kényelmes, kissé
meseszerűvé vált történetet a pásztorokról,
az angyalokról, Máriáról és Józsefről. És
ezzel önmagában nincs is semmi baj.
Közben azonban elvesztettük a Gyermeket. A teológián a mi évfolyamunk is előadott egy betlehemest az egyik évben. Szerénységem tiltja, hogy az
előadásról ennél többet mondjak. (A leghálásabb szerepet, az enyhén ittas, öreg
pásztort játsztam) Mindenki nagyot alakított, az évfolyam kitett magáért. Máriát későbbi feleségem alakította, de volt József,
voltak angyalok, pásztorok és a többi szereplő… „Ki játszotta Jézust?” – nos, Őt senki,
egy fröccsöntött műanyag játék babával
(„made in China”) jeleztük csak, hiszen nem
volt semmilyen szerepe. A betlehemesben Jézusnak semmi szerepe nincs, ahogy a karácsonyunkban sem. A legtöbb ember karácsonya éppen ezért Gyermektelen.

Akiknek pedig nem Gyermektelen a karácsonyuk, azok közül sokaknak
gyerekes. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek szintjén valósul meg. Azért van ez így,
mert ez nagyon kényelmes magatartás. Nem akarunk felnőni, mert akkor már
nem tudnánk hinni a „kisjézusban”. Ezért tartjuk karácsonyt a múltban, a gyermekkorban, a nosztalgia ködös világában. A gyerekes-hit lényege, hogy nem akar
szembesülni a valósággal, vagy egyszerűen csak fél attól, hogy a hite nem bírja ki
a valóságot. A gyerekes-hit nem jelent élő kapcsolatot Istennel, Jézus által, a gyerekes-hit követelőző, hisztis, durcás, vagy éppen infantilis módon örömteli. A gyerekes karácsony által nem változik semmi, legfeljebb csak nagy fogadalmak jellemzik, amik aztán nem valósulnak meg. A gyerekes-karácsony hamis elvárásokra
épül, ezért mindig biztos csalódás a vége.
Erre a két tévútra világít rá János karácsonyi evangéliuma, ebből a két
alapállásból akar kibillenteni azzal, hogy mutat egy harmadik, egy Isten szerinti
utat. Mert Karácsony a gyermekek ünnepe, Isten gyermekeinek ünnepe! Igazi karácsonya, azaz olyan, ami kisugárzik a hétköznapokra, olyan, ami életformáló,
ami alapvető életfordulatot jelent, egyedül annak lehet, aki gyermek. Aki nem
gyermektelen és nem is gyerekes, hanem gyermek, a Mennyei Atya gyermeke.
Ebből adódik a kérdés: ezek szerint akkor nem vagyunk mindnyájan Isten
gyermekei? Bizony, nem vagyunk! Isten teremtményei vagyunk mindannyian, ez
adja méltóságunkat, és egyenlőségünket. Isten teremtményének lenni egy állapotot jelent. Isten gyermekének lenni azonban egy kapcsolatot feltételez, méghozzá
egy tudatos, élő kapcsolatot. Az nem csak magától van. Mi természetünknél fogva
nem vagyunk kapcsolatban Istennel, és ez alapvetően határozza meg az életünket.
Ezt az Isten-nélküliséget, Isten-vakságot nevezi János: sötétségnek. Fontos lenne
annak felismerése, hogy minket sokkal inkább jellemez a sötétség, mint a világosság. A sötétség több szempontból is körbezár bennünket. Nem látjuk magunk előtt
az utat, a jövőt, a célt, ami felé tartunk. És ha nincs jövő, akkor értelmetlenné válik
a jelen is. És megjelennek a sötét gondolatok.
Ebből következik, hogy nekünk világosságra van szükségünk ahhoz,
hogy az életünk gyökeres fordulatot vegyen. „Az Ige volt az igazi világosság,
amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.” Mit jelent ez? A világosság beragyog mindent, bevilágít, láthatóvá tesz minden sötétséget az életünkben.
De egyben nyilvánvalóvá lesz az is, hogy Isten beteljesíti ígéreteit.
Karácsony ünnepének célja, hogy befogadjuk az életünkbe a Világosságot, Jézus Krisztust, aki eljött a világba. Semmi más nem elégséges. Ő teljesen magára vette az életünket, nem jelképesen, hanem egészen valóságosan. Mi se érhetjük be kevesebbel! Semmi más nem ad valódi életváltozást: sem a körülmények
megváltoztatása, sem az önnevelés, sem semmilyen spirituális gyakorlat, egyedül
az, ha befogadjuk az életünkbe a világosságot, és hagyjuk, hogy ott mindent átvilágítson, megmérjen, és teljesen betöltsön. Így lehet áldott a karácsonyunk, amely
a gyermekek ünnepe, azok ünnepe, akik Isten gyermekeivé váltak Jézus Krisztus
által.
Tegyen mindnyájunkat gyermekké, aki értünk Gyermekké lett!
Grendorf Péter
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Előretekintés
Ünnepi istentiszteleteink
December 21. 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 28. 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 4. Az esztendő 1. vasárnapja de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet
Január 6. Vízkereszt napja du. 6 óra: istentisztelet
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy gyermekbarát szentesti
istentiszteletünk minden korosztálynak szól, megjelenítéssel és
igei üzenettel várunk mindenkit az alkalomra. Hagyományainkhoz híven kézzel fogható útravalóval is készülünk.

Áprily Lajos: Karácsony-est
Angyal zenéje, gyertyafény –
kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött? –
kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.
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Visszatekintés
Legutóbbi nagyobb horderejű gyülekezeti alkalmunk az Adventi kézműves délutánunk volt, amelyet a megszokottól eltérően advent 0. napján tartottunk. A
karácsonyi apróságok elkészítése helyett így adventi koszorúk, naptárak és
egyéb hasznos tárgy kreatív elkészítésére volt lehetőség. A délután folyamán így
34-en fordultak meg közöttünk; ismerős hűséges gyülekezeti tagok és új érdeklődők. Abban bízva szervezzük ezeket a programokat, hogy ebben a sokféleségben
láthatatlanul összeköt minket a várakozásban való meg-megállás.

Kazuális szolgálatok 2014.
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 (60), Perjési Sándorné sz. Szabó Rozália (92), Pascher Ferencné
sz. Lantos Jolán (100), Dr. Kronstein Gábor (80), Urfi Gézáné sz. Huszágh Ilona
(81), Sós Lászlóné sz. Mészáros Ilona (83), Magos Gábor Pál (77), Pesti István
(87), Dr. Bárány Lászlóné sz. Sunyovszky Ilona (76), Mógor István (90), Tímári
Sándorné sz. Bogár Julianna (94), Nieberl Mihályné sz. Kugyela Anna (78)
Akik a keresztség szentségében részesültek
Gyermekek
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket” (Mk 10,14)
Zsákai Patrik László, Holik Hanna Adél, Kolozsi-Laász Péter, Nyerges-Bognár
Sára Magdolna, Petrás Blanka
Akik házasságukra Isten áldását kérték
Jézus mondja: „Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza” (Mt
19,6b)
Tóth Attila – dr. Csákány Réka Andrea, Kiss Ferenc – Kótis Nikoletta, Vizhányó
Lajos – Valovics Violetta Zsuzsanna, Esze Gergő – dr. Hornyák Ágnes Erika,
Reich Dániel – Szabó Emília, Máris András – Viczena Borbála
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Szót kér a felügyelő

„Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz,
hanem csak Isten, aki a növekedést adja” (1Kor 3,7)

Hálás szívvel mondok köszönetet azoknak a Testvéreimnek, akik vasárnapról
vasárnapra hűségesen látogatják istentiszteleteinket. Csak bíztatni tudok mindenkit, hogy ne hagyjuk el a közösséget, mert miközben együtt énekelünk, imádkozunk, s hallgatjuk az igét, megújul a szívünk. A belsőleg elrendezett életű ember
tud csak az egész társadalom javára lenni, mondja a tudomány és a józan paraszti
ész. Láthatólag szeretettel tölt el mindnyájunkat az egymásért való imádkozásban
megjelenő aggódás, aztán az örömteli személyes találkozás. Ha keveset is vagyunk együtt, azért jó, ha megnyílunk egymás előtt örömeinkkel vagy gondjainkkal, mert csak így tudunk egymásért is őszintébb szívvel lenni. Ebben az évben ezt
jobban átérzi gyülekezetünk, mint bármikor.
Köszönetet mondok még azért is, Istennek, s vele mindnyájunknak, hogy
gyülekezetünk képes fenntartani egy lelkészi állást, így van, aki pásztorolja a nyájat, s izgalommal várhatjuk hétről hétre prédikációit. Ez a továbbiakban is csak
együtt lehetséges. Presbitériumunk két éve megfogalmazta az egyházfenntartási
irányelveket, miszerint az éves hozzájárulás nyugdíjasoknak havi 500.-, azaz évi
6000 Ft. Aktív dolgozóknak havi 1500.-, évi 18.000 Ft. Ennek köszönhetően, és az
ezen felül adott adományoknak, illetve a perselypénzeknek, gazdálkodásunk stabil. Nemcsak a lelkész bérét, a szolgálati lakás fenntartását, és a templom rezsijét
tudtuk állni, hanem némi kerületi, egyházmegyei és egyházkerületi segítséggel a
templomon és a parókián a legfontosabb teendőket is el tudtuk végeztetni.
Ezek közül, a teljesség igénye nélkül a legfontosabbak: minden fa bejárati
ajtó cserére vagy restaurálásra került a templomon és a parókiaépületen. Előtető
készült a sekrestye elé, kitisztíttattuk az templomot körülvevő esőcsatornát, kicseréltük a tornyon a felső zsalugáteres ablakokat. A templom hangosítása országos
szinten mérve is első osztályú lett. Felújítottuk a parókia lépcsőházát (lépcső, festés, gáz-, villanyóra takarások, némi burkolás, mosogató kialakítása a gázkazános
helyiségben), és még sok apróság.
Talán megismételhetem lelkészünk év
eleji hirdetésében elhangzottakat is: A telek,
amin a templom és a parókia áll, immár nem a
főváros tulajdona, hanem a BudapestAngyalföldi Evangélikus Egyházközségé.
Nagy öröm, hogy egyre több a segítség. Köszönjük az áldozatos munkákat, akik
segítenek a nagytakarításoknál, az oltárterítők
rendben tartásánál, az oltár virágainál, a kert
rendezésében, a régi templom-csobogó virágosításában, őrködésben, a perselyezésben,

3

a számolásban, az adományok beszedésében, a gyermekekkel való foglalkozásban és a többi szolgálatban. Egyben legyen ez a hívogatás alkalma is: aki szívesen vállalna szolgálatot gyülekezetünkben, jelentkezzen, és megbeszéljük, hogy
milyen területen tudna bekapcsolódni a gyülekezeti munkába.
Advent végén járunk, ne hagyjuk, hogy az ajándékozás mámora legyen
csak úrrá rajtunk, hanem várjuk minél bensőségesebb szívvel az eljövendő
Krisztust. Boldog karácsonyt kívánok!
Gaál Jánosné

Gyermekrovat
Bibliai feladat kicsiknek
Több karácsonyi történetben is fontos szerepet kapnak az angyalok. Színezd
ki ezt a vidám hírhozót, és rajzolj mellé valakit, aki találkozott angyallal/
angyalokkal Názáret vagy Betlehem környékén!

Hát én immár mit válasszak…?
Gyülekezeti rétegalkalmainkról röviden
Aki érdeklődéssel figyeli gyülekezeti életünkben történő változásokat, annak
már több szervezési dolog is felkelthette a figyelmét. Az elmúlt négy évben
nemcsak megnőtt a hétközi gyülekezeti alkalmaink száma, hanem tematikus
rendbe is kerültek. Ezeket igyekszünk több fórumon hirdetni, és személyes találkozásainkkor felhívni a figyelmet a különböző részvételi lehetőségekre. Mégis a legtöbb alkalmon rendszertelen a látogatási kedv és alacsony a részvételi
arány. Miért nem élnek gyülekezeti tagjaink ezekkel a lehetőségekkel? – tesszük
fel a kérdést gyakran egymásnak férjemmel.
A Budapesten élő, bármilyen korosztályú embert programdömping veszi
körül, olyan ingyenes és belépődíjas rendezvényeken vehetünk részt, ahol egymást tapossák az emberek. A Hát én immár mit válasszak… ?- kérdést az egyházi alkalmakra már fel sem teszi a legtöbb ember. Ha mégis ad egy esélyt valamelyiknek, a lelkesedés komolyabb nyitottság vagy személyes kapcsolatok kialakulása híján hamar elmarad. Emberi mivoltunkból fakad, hogy tele vagyunk fellángolásokkal és nem is mindig alakul ki kölcsönös szimpátia. Urunk számára
azonban nincs lehetetlen, bárcsak mernénk ezt az állítást a személyes életünkre
nézve is érvényesnek tartani…
Úgy látom, még egy jelenség gyengíti meg rétegalkalmainkat: a tévhitek,
félelmek. Beszélgetések világítottak rá arra, hogy többen tévesen úgy vélik,
hogy a bibliakörökön kötelező megszólalni; a baba-mama körön a kisgyermekek
fegyelmezetten kell, hogy üljenek; a gyermekbibliakörön nem lehet jelen a szülő
a beszoktatásnál. És még sorolhatnám.
Gyülekezetünkben jelenleg több korosztályt hívogatunk, hogy a keresztyénségünk segítség lehessen a legkülönbözőbb életszakaszokban. Ahogy azonban a mondás is tartja, aki lemarad, az kimarad.
A lélektani kutatások egyértelműen kimutatják , hogy a rendszeresség és
következetesség biztonságot teremt egyéni életünkben. Egyházi szinten és
Urunkkal való kapcsolatunkban ezt én két szóval tudom lefedni: hűség és elkötelezettség. S ugyanakkor az a meggyőződés, hogy tudom, Uram számon tart, és
a gyülekezeti tagok közül is biztos van legalább egy, akinek feltűnik a hiányom,
ha még nem is meri szavakba foglalni. Igaz, ha egyre többen mernénk, talán
többen is lennénk.
Grendorf-Balogh Melinda
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Játékos fejtörő nagyoknak
Jézusnak sok nevét, megnevezését ismerjük a Szentírásból. Az egyik legszebb hangzású az Immánuel, amely születése egész világnak szóló üzenetét
is magában hordozza. A jelentés első betűje V. A hiányzó betűket összeszedheted az alábbi betűsorból, ha minden harmadikat bekarikázod! Az örömhírt
oszd meg másokkal is!

GTERZLÜÁÜÚZNMPKCO
ATHZAOIPUSEITVIESPN
__________________
A helyes megfejtők jutalomban részesülnek,
ha a gyermekbibliakörök egyikén a megoldást leadják!
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