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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 

Grendorf-Balogh Melinda másodlelkész:  

+3620-770-3122 

melinda.grendorf@gmail.com 

Körlevelünk évente három 

alkalommal jelenik meg.  

Készült: a  Bookpress Kft. 

nyomdájában. 

Szerkesztette:  

Grendorf-Balogh Melinda 

 

Istentisztelet 
Minden vasárnap 10 órakor a templomban, egyéb egyházi ünnepeken aktuális 
kiírás szerint. 
Lelkészi hivatal 
Állandó időpontban tartott fogadóórát – az idei munkaévben az iskolai órarend-
ben 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 tartunk az órarendbe beépítve. 

 
Készülés a 80 éves jubileum ünnepségre 

 
 

Templomunk felszentelését 1938. 

október 30-án, 80 évvel ezelőtt  

végezte D. Raffay Sándor püspök. 

 

Erre emlékezünk 2018. október 14-én 

gyülekezeti nap keretében. 

Az ünnep igehirdetője  

Kondor Péter püspök. 

 

Az alkalomra külön meghívott  

küldünk szeptember második felében 

minden nyilvántartott  

testvérünk részére. 

 

ANGYALFÖLDI 

ÖRÖMHÍR 
A Budapest-Angyalföldi  

Evangélikus Egyházközség  

őszi körlevele 

2018. szeptember 

Leleplező evangélium 

Jézus Krisztus mondja: „Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne 

kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna.”  

(Lk 8,17) 

 

„Minden kiderült. Menekülj!” – mindössze ennyi állt abban a névtelen le-

vélben, amit a 20. század elején küldött egy neves angol író, tizenkét köztisztelet-

ben álló londoni férfinek – természetesen tréfából. A tizenkét ember közül nyolc 

még aznap elhagyta az országot, így ők csak később tudták meg az örvendetes 

hírt, hogy mindez csak ugratás volt, nem komoly üzenet.  

Ez a történet arra a jelenségre mutat, amit JÉZUS szavai kifejeznek. „Mert 

nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne”. Ez pedig a lelepleződés 

félelmetes megvalósulása. Ez az, amitől mindenki retteg, hogy egyszer kiderül, 

hogy egyszer minden kiderül, nem lehet tovább játszani, színlelni, hazudni, mert 

eljön az igazság pillanata. Mert addig csak arra kell vigyázni, hogy titokban marad-

jon.  

Ebben az évben múlt huszonegy éve, hogy leérettségiztem, de még élén-

ken él bennem a gimnáziumi évekből a feleltetést megelőző néhány perc. Azt nem 

tudom elképzelni, hogy most, amikor elektronikus napló van az iskolákban, hogy’ 

történik ez, de annak idején a tanár az óra elején elkezdte lapozgatni a naplót – a 

„no, ki feleljen ma?” – legkevésbé sem költői kérdésével. Ilyenkor ott volt bennem 

a görcs, hogy csak ne engem szólítson fel, mert akkor kiderül, hogy nem készül-

tem. Nem az fájt, hogy nem készültem, hanem, hogy kiderül. 
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A lelepleződéstől mindnyájan félünk. Mert mindnyájunk életében van 

takargatnivaló. Van rejtett dolog, ami talán már régóta el van temetve, vagy egy-

szerűen csak szégyenletes, és ugyan még mindig tart, de nem beszélünk róla. És 

ott van bennünk a félelem: jaj, csak ki ne derüljön. Mert akkor rögtön nem lennénk 

olyan irigylésre méltó, keresztyén emberek.  

Ezek után, talán úgy tűnik, hogy Jézus Krisztus Urunk is ráerősít erre a 

félelemre, amikor a fenti mondat elhangzik: „Mert nincs olyan rejtett dolog, amely 

napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne vál-

na.” – hát hol van ebben a féleleműző, görcsoldó evangélium? Hogyan találhatunk 

rá a felszabadító jó hírre Megváltó Urunknak ebben a kijelentésében?  

Induljunk ki abból, hogy a Szentírás: kinyilatkoztatás, Isten kijelentése, 

kinyilatkoztatása, ami a szó eredeti értelmében „leleplezést” jelent. Valami, ami 

addig le volt takarva, napvilágra kerül, láthatóvá válik.  A teljes Szentírás nem más, 

mint leleplezés. Kettős értelemben:  

Egyfelől leleplezi az embert. Leleplez minket. Megmutatja képmutatásun-

kat, romlott, Isten-ellenes természetünket, embertelenségünket. És téves gondol-

kodásunkat is. Mi azt gondoljuk, hogy Isten korlátozni akar bennünket, és mindent 

megtilt és elvesz tőlünk, ami jó, ami örömet, élvezetet jelent a számunkra.  

Másfelől a Szentírás kinyilatkoztatása leleplezi magát Istent is. Isten önma-

gát tárja fel számunkra az igében. Megmutatja hogyan viszonyul hozzánk. Leleplezi 

az Ő szeretetét. Ezért jött el Jézus. Aki a mi leleplezésünkkel nem fájdalmat akar 

okozni, nem az örömünket akarja elrontani, vagy félelmet kelteni, hanem megmen-

teni akar minket. 

E kettős leleplezés teljes mélységében a keresztben mutatkozik meg. A 

golgotai kereszt egyszerre tárja fel Istennek a bűnre adott válaszát, a bűn bünteté-

sét és a bűntől való szabadulás egyetlen útját, a menekülési útvonalat.  

JÉZUS arra hív mindnyájunkat, hogy engedjük, hogy az ige leleplezzen, 

megmutassa: kik vagyunk valójában, de azt is, hogyan lát minket a mi Urunk! Ma 

azt mondja nekünk az ige: „Minden kiderült. Menekülj!” – „Mert nincs olyan rejtett 

dolog, amely napvilágra ne kerülne” – ezzel leleplez, de aki mondja, a mi Urunk 

Jézus Krisztus, leleplezi Istent is, aki úgy szerette e világot, hogy Egyszülött Fiát 

adta, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Ez a leleplező evangélium! 

Grendorf Péter 
lelkész 
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A reggeli vizitnél kinyílt az ajtó, és tárt karokkal jött felém a sebész, aki a 

veséimet kivette. Annak idején a zárójelentésben, mind a kórház, mind az én tud-

tomra hozta, hogy nagy vágya lenne, hogy transzplantálhasson engem. Keserves 

sírásban törtem ki az éjszaka közepén, letérdeltem és zokogtam, kértem Istent 

tekintsen rám, és adjon tanácsot. Úgy éreztem magam, mint Péter, amikor kilépett 

a hajóból: sehol egy biztos pont, de hitte, hogy ez is lehetséges. Ott éjjel elenged-

tem mindent, és hagytam, hogy sodorjanak az események. Hat órakor már a klini-

kán voltam és elindult a folyamat…, de még mindig voltak kérdéseim, bár tudtam, 

innen nincs visszaút. 

Mindketten tudtuk, ez egy kedves, de lehetetlen kérés, hiszen nem tudjuk, 

mikor, kitől fogok vesét kapni, és akkor ő éppen hol lesz, esetleg már lejárt a mun-

kaideje és hazament, stb. Megdöbbenve néztünk egymásra: én akkor (hat órával a 

riadó után) kaptam meg Istentől a választ: „Igen ez a te veséd, és létrejöhet ez a 

műtét”. Én még ilyen Isteni vezetésben nem részesültem. Mintha láncok hullottak 

volna porba, úgy megkönnyebbültem. Békében és nyugalomban feküdtem a se-

bészkés alá. 

Ez volt 2017. november elseje a számomra. De nem csak ennyi volt, hanem 

sok könyörgés, kitartó imádság (különösen a fiatalok részéről, akik ismeretlenül is 

könyörögtek értem), látványos célba érése. 

Köszönöm mindenkinek, aki imádságban hordozott, szóban biztatott, és 

ezen a keserves úton velem volt. Szeretném hinni, hogy megtart az Úr ezen az új 

úton. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬  
ALKALMAINK 

Imakör  
9:30-tól – A templomban elhelyezett 

imadoboz kéréseinek,  
hálaadásainak alapján 

 
10:00-tól  Tematikus istentisztelet: 

Úrvacsorás, Családi, Zenés, Áldó  
 

Kisebbek gyermekbibliaköre  
párhuzamosan az istentisztelettel  –  
Milyenek az állatok Noé bárkájában? 

 
Nagyok gyermekbibliaköre 

párhuzamosan az istentisztelettel  –  
Megtalálod Jézust a Bibliádban? 

Hétközben 
 

Magvetés Bibliakör  
– Szerdánként 18 órától   

 
Bibliaóra nyugdíjasoknak  

– Csütörtökönként 10 órától   
 

Baba-mama kör  
– Kéthetente csütörtökön 10 órától   

 
Vasárnaponként 

 
Énekkar  
8:30-tól  
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬  
Mohar Márta bizonyságtétele 

 

Gyülekezetünkben az elmúlt néhány évben többször  

előfordult, hogy hosszú ideig imádkoztunk istentiszteleti 

keretben is egy-egy emberért, családért. Közéjük tarto-

zott egyházközségünk hűséges tagja, Mohar Márta is, 

aki évekig várt vesetranszplantációra, és helyzete az idő 

múlásával egyre kritikusabbá kezdett válni. Írásában 

közel egy évvel ezelőtti eseményekbe enged betekintést, 

amelyek által nyilvánvalóvá válhat számunkra imádsá-

gaink ereje és Megtartó Urunk végtelen irgalma. 

 

2017. november 1-jén történt a váratlan fordulat. Éjszaka, 3/4 2 –kor tele-

foncsörgésre ébredtem. 

Izgatott női hang kérdezte:  

- Jól van? Nincs megfázva? Jól érzi magát? 

- Persze-persze, de mi történt? 

- Lenne Önnek egy megfelelő vese. 

- Vese? Öt év várakozás, öt év dialízis, öt év szomorúság után, talán most 

véget ér? – gondoltam reménykedve. 

- A keresztpróba még hátra van: addig pakolja össze a holmiját - bár gon-

dolom - minden egybe van készítve, hiszen Ön rutinos.  

- Rutinos? - ismételgettem: „miben?” A vese eltávolításban - abban nagyon, 

egy hét alatt két műtéttel mindkettőtől megszabadítottak. Semmi nincs összeké-

szítve, utálom az egészet, egyébként is, nem nyaralni megyek, tíz perc alatt össze-

dobok mindent. Éjszaka van, és most van a „riadóm” (ezt úgy hívjak a transzplantá-

ció világában). Össze-vissza kavarogtak fejemben a gondolatok.  

És milyen az a vese? Kié volt? Szóbeszéd, hogy a kórházban, a darabszám 

teljesítése miatt, mindenféle veséket beültetnek, aztán lesz, ami lesz…, és ha ez is 

csak egy statisztikajavítás ? Uram, most hol vagy? Kaptam neveket és telefonszá-

mokat, akiket hívhatok, ha riadóm van. Most, éjjel telefonáljak? Ez komoly? Egy óra 

múlva jön a mentő, ami szirénázva visz majd be, reggel hat órakor. Uram most hol 

vagy? Segítséget adtál, ami használhatatlan.  

 

3 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬  
Tisztújítások egyházunkban 

Egyházunkban gyülekezeti, egyházmegyei és egyházkerületi szinten  

tisztújításra került sor. 

 

Gyülekezetünk új presbitériumának beiktatása  2018. április 22-én volt. 

 

A Pesti Egyházmegyét 

15 évig vezette Győri 

Gábor Ádám esperes, 

pestszentlőrinci lelkész.  

 

2018. május 12-én a 

Deák téri evangélikus 

templomban  

iktatták be utódját, 

 ifj. Cselovszky Ferenc 

Deák téri lelkészt.  

Szolgálatában Krizsán Zoltán egyházmegyei felügyelő segíti. 
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Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspö-

ke ez év májusában betöltötte 67. életévét, így egyhá-

zunk törvényei szerint 15 év vezetői szolgálat után 

nyugdíjba vonult. Búcsúztatása 2018. május 21-én, 

pünkösdhétfőn történt a Budapest – Pestszentimrei 

Sportkastélyban a Déli Evangélikus Egyházkerület csa-

ládi missziói napjának keretében.   

 

Elnöktársa, Radosné Lengyel Anna felügyelőasszony 

is befejezi szolgálatát, hivatalában  Font Sándor, az 

egyházkerület újonnan megválasztott felügyelője váltja 

2018. szeptember 22-től. 

 

Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület  

új püspökének bemutatása 

 

1968-ban született Szegeden. Orosházán, majd Szarva-

son nevelkedett, és a város Vajda Péter gimnáziumá-

ban érettségizett 1986-ban. Gimnazistaként fogadta el 

Krisztus érte is lehajló szeretetét, és kezébe téve továb-

bi életét jelentkezett az Evangélikus Teológiai Akadé-

miára. 1992-ben végzett, D. dr. Harmati Béla ordinálta.  

Az egyetemi évek alatt kötött házasságot Zuba Klárá-

val. Két gyermekük van.  

Lelkészi szolgálatát 1992-től 1996-ig a nagyszénás–

gádorosi társgyülekezetben, 1996–1998 között a 

szarvas-ótemplomi egyházközségben, 1998-tól 2001-

ig a kondorosi egyházközségben végezte, majd 2001 óta a békéscsabai egyház-

községben szolgál.  

További szolgálati területei: 1996–2000 között a Déli Egyházkerületi Bíróság elnö-

ke; 2000 óta a Kelet-Békési Egyházmegye esperese, a gazdasági bizottság tagja, 

majd 2012 óta elnöke. 2006-tól egyházunk országos presbitériumának tagja, vala-

mint zsinati tag. 2008 óta a Lelkészi Munkaközösségek Országos Szövetségének 

elnöke. 
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 Több evangélikus intézmény, így a békéscsabai és a mezőberényi gimnázium, 

óvoda és nyugdíjasklub, valamint a kondorosi nyugdíjasház igazgatótanácsi elnö-

ke, a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat vezetője. 

Tagja a Lelkészakadémia és a Rózsák terei Evangélikus Középiskolai Kollégium 

igazgatótanácsának, a lelkészi életpályamodellt és a választási törvény egyszerűsí-

tését előkészítő, valamint több más munkacsoportnak.  

Tizenöt éve szolgál a békéscsabai Keresztény Ifjúsági Egyesület lelkivezetőjeként.  

Kondor Péter a megválasztása utáni első mondataival megköszönte a bizalmat az 

egyházkerület gyülekezeteinek, a presbitériumoknak, az egyháztagoknak és a kol-

légáknak.  

„Nagy megtiszteltetés, de kihívás ez a szolgálat, hiszen olyan elődök nyomába kell 

lépnem, akik rendkívül sokat tettek az egyházkerületért.  

Azt remélem, hogy személyemmel a váltás nem jelent majd nagy változást az egy-

ház életében, hanem inkább egy hangszínváltást. Talán ezután kicsit más hangsze-

relésben hangoznak majd el ugyanazok az örök gondolatok, amelyekre minden 

időben szüksége van a mi szívünknek-lelkünknek” – mondta Kondor Péter. 

Első feladatairól így nyilatkozott az újonnan megválasztott püspök:  

„Elsőként át kell tekintenünk az egyházkerület életét – azokat a feladatokat, ame-

lyek folyamatban vannak. Melyek azok, amelyeket tovább kell vinni, melyek azok, 

amelyeket le kell zárni. Azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy a nagy változá-

sok, nagy dolgok nem hirtelen támadnak, hanem sokszor évek, évtizedek során 

mennek végbe. Nem álmodom arról, hogy egy szempillantás alatt csodát művel-

hetünk az egyházban. Sokkal inkább azt szeretném, és azt kérem Istentől, hogy 

mindabban, ami évek és évtizedek alatt épül, én is – mi is – segíthessünk, és az ő 

alkalmas eszközei lehessünk. Csak őt kérhetjük, hogy Lelke által formáljon és te-

gyen bennünket alkalmassá arra, hogy gondolatainkkal, érzéseinkkel, akár 

»gyermekálmainkkal«, akár öregkori áldásunkkal őt szolgáljuk. Egy Krisztus által 

vezetett egyházban szeretnénk élni, mert mi, vezetők változunk, de a mi Urunk 

örökké megmarad.” 

 

Beiktatása 2018. június 30-án Szarvason volt. 

 

Forrás: evangelikus.hu 


