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Az Isten MOSTja
Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2b)
Még nincs szenteste, amikor ezt az újságot a legtöbben kezükbe veszik.
És valószínűleg sokan hálásak is ezért. Még sok a teendő. Amikor nyomaszt bennünket „a sosem készülünk el” érzése, tudunk-e az apostol szavára figyelni? Akarunk-e egyáltalán megállni egy kicsit néha halaszthatatlannak tűnő feladataink
közepette? Az üdvösség-kérdés sosem marginális, az üdvösség napja már lehet a
mai nap is számunkra – erre emlékeztet bennünket a fenti ige.
Egy kedves ismerősöm örömmel újságolta nemrég, hogy már november
végén letudta az ünnepi készülődés legstresszesebb részét, az ajándékok beszerzését. Ha MOST lenne szenteste, akkor neki már nem kellene izgulnia, hogy szerettei
közül kinek hogyan csal örömöt az arcára. Talán többen irigykedve olvassuk ezt
az előre látó szervezést, és szívesen kérnénk tanácsokat is.
Az előrelátó tervezés nagyon megkönnyítheti a mindennapjainkat, és a
MOST-ban, nem várt szituációkban könnyebb újratervezni is. Ha tudatosan élünk,
ha számolunk azzal, hogy vannak múlandó és visszatérő időszakok is az életünkben, akkor a bennük rejlő lehetőségekkel is tudunk jól élni.
Az adventi időszak is évről évre visszatér
az életünkben, majdnem egy hónapig tart és megmozgat bennünket. Az ajándékozás, a dekorációs
és gasztronómiai lehetőségek, az ünnepi találkozások a stressz mellett örömforrást is jelentenek a
számunkra, ezért is várjuk minden évben. Legalábbis a legtöbb ember így van vele. Azzal azonban már biztosan mindenki egyetért, hogy a menynyiségi idő csak minőségi tartalommal válik értékessé. Hiába lapulnak már MOST becsomagolva az
ajándékok a nagyszekrényben vagy áll össze fejünkben az ünnepi menüsor, ha azok nem érnek
célba. Az igazi beteljesedéshez, szakrálisan megfogalmazva az áldáshoz megújulásra is szükség van:
tudni kell, hogy az, amire a másik júniusban vágyott, azt szeretné még decemberben is megkapni

vagy az ételallergia és intolarencia virágkorában mindenki számára fogyasztható lesz-e a többfogásos ebéd, vacsora. A változó MOST-ra fel vagyunk-e
készülve? Folytatunk-e igazán mély és őszinte beszélgetéséket azokkal, akikkel
ünnepelni szeretnénk? Vagy tulajdonképpen mindegy, próbálunk a felszínen maradni, és apró sikerekkel is beérjük?
Isten nem aprózza el az örömöket, Ő teljességre törekszik. Az első adventet évszázadokon át szervezte, a proféták sorra adták át egymásnak a stafétabotot, hogy felkészítsék a kiválasztott népet az Isten inkarnációjára, Jézus születésére. De a végeredmény mégis sokkoló. Hiszen Jézus és földi családja még alig
szoknak össze, már menekülniük kell Egyiptomba az uralkodó Heródes haragja
elől. Talán Isten rosszul csinált valamit? Vagy a próféták nem voltak elég felkészültek? Egyikről sincs szó. Az emberek szívében nem gyökerezett meg Isten ígérete. Hiszen az elnyomó római hatalom, a családi krízisek, a mindennapi megélhetés gondja volt a legtöbbször a MOST megoldandó feladat, nem pedig egy régi, de
visszatérő ígéretbe való belekapaszkodás. Az nem a realistáknak, hanem az álmodozóknak való – gondolhatjuk.
A realista ember, aki két lábbal a földön jár, szigorúan beosztja idejét,
pénzét, energiáját az ünnepi időszakban is. Az álmodozó pedig úgy gondolja,
majd lesz még jövőre is lehetőségem, én MOST csak úgy spontán érzem jól magam. A hívő ember se nem realista, se nem álmodozó. A hívő ember szilárd tényekre építi az életét és valódi reménységgel néz a holnap elé: az üdvösségre és
annak szerzőjére tekint. És tudja, hogy a MOST is az Isten ajándéka.
Isten velünk akar ünnepelni ezen a karácsonyon, és együtt akar készülni
velünk az idei adventben is. Mert MOST még megtehetjük. Még élünk, még vannak lehetőségeink. Azt gondoljuk, ez természetes, pedig korántsem az. Lelkészként az ember rengeteg olyan történetet ismer meg, amelyben családok élete nem
várt módon és időben változott meg egyik napról a másikra, és szűntek meg korábban természetesként megélt lehetőségek.
Istennek csodás terve van minden szentestére, amíg tart a kegyelmi idő,
amíg újjá nem teremti ezt a Földet. Ő már mennyiségi időből rengeteget fordított
ránk egyen-egyenként, a minőséget pedig a világ fennállása óta garantálja. Töltsünk vele az adventi időszakban is már mennyiségi és minőségi időt, hogy felkészültek legyünk az ünnepre, be tudjuk fogadni szenteste csodáját, hogy az tartós
öröm és erőforrás lehessen az életünkben! Még MOST tart a kegyelem ideje.
Kérhetjük Isten erejét a felkészüléshez, minden vele való találkozáskor a
gyülekezeti közösségben és egyéni elcsendesedéseinkben (mert mindkettőre szükségünk van a lelki növekedéshez, megerősödéshez). Hiszen a gyermekek nem
szófogadóbbak ebben az időszakban, a munkatársak nem elnézőbbek, a szomszéd
ritkán lesz csöndesebb, a szolgáltatások még inkább döcögősek túlteherétségre
hivatkozva, és mi magunk is cipeljük ugyanúgy az életben már eddig összegyűjtögetett batyunkat, amely valahogy mégis meg tudja nehezíteni ezt az amúgy szépnek tervezett időszakot. A hasznos praktikák mellett ne felejtsük el a legnagyobb
lehetőséget a MOST Urát segítségül hívni!
Grendorf-Balogh Melinda
lelkész
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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)
Somi Gyöngyi sz. Balecki Gyöngyi (52), Antal Imre (88), Tóth Kálmánné sz. Köves
Sára (77), Maros Sándorné sz. Skrada Anna (94), Kárpáti Lajosné sz. Radó Denise
(88), Móri Ferencné sz. Horsa Eszter (75), Dr. Győri János (65), Hachbold Ferencné
sz. Farkas Ilona (91), Ács Antalné sz. Vass Irén (99), Alrett József Ferencné sz. Joó
Klára (77), Karácsony Tibor Mihály (77), Nargang Lajosné sz. Pintér Éva (96),
Rosenblum Béláné sz. Hettinger Margit (93), Móró Károlyné sz. Udvarhelyi Piroska (86)
Akik a keresztség szentségében részesültek
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket” (Mk 10,14)
Zsákai Linett, Kolozsi-Laász Mihály, Dobos Flóra Luca, Simon-Baranyai Fanni,
Hadházi Amira Bianka, Blaubacher Bence, Blaubacher Marcell, Ágoston-Tényi
Lilla, Nagypál Lenke, Bódis Bendegúz, Csobán Julianna Minka, Radics Loretta
Éva, Ezenwata-Csercsa Benett
Akik házasságukra Isten áldását kérték
Jézus mondja: „Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza”
(Mt 19,6b)
Karis István – Borsy Katalin; Mészáros László – Lázár Gyöngyi; Florian Hennies –
Farkas Nóra; Márkus Tamás András – Nádas Kinga Mária
▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Angyalföldi Advent 2017
Magnificat: Advent a Szentlélek iskolájában
„Az ilyen megtapasztalás a Szentlélek iskolája. Nélküle csak üres
szó és fecsegés, amit tanítunk” (Luther Márton: Magnificat)

Az adventi időszak 1. vasárnapja: „Íme, mostantól fogva”
2017. december 3. Lk 1,46-48
Az adventi időszak 2. vasárnapja : „Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre”
2017. december 10. Lk 1,49-50
Az adventi időszak 3. vasárnapja: „Hatalmasokat döntött le – megalázottakat
emelt fel” 2017. december 17. Lk 1,51-53
Az adventi időszak 4. vasárnapja: „Amint kijelentette Ábrahámnak és az ő utódjának” 2017. december 24. Lk 1,54-55
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Ünnepi istentiszteleteink
December 24. Advent 4. vasárnapja de. 10 óra: istentisztelet
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 napja de. 10 óra: hálaadó 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.

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,
harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és nyolcadik osztályos tanulóknak.
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

4

Körlevelünk évente három
alkalommal jelenik meg.
Készült: a Bookpress Kft.
nyomdájában.
Szerkesztette:
Grendorf-Balogh Melinda

