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Az első húsvéti asszony hálaéneke 

 
„Örömöt szerzett szívemnek az ÚR,  

(…) mert szabadításodnak örvendezhetek.” 
(1Sám 2,1) 

 
A húsvéti evangélium személyes mondanivalójának megértésében, egy ószövetsé-
gi imádságrészlet segít bennünket. „Ószövetségi húsvét?” – értetlenkedésünk jogos, 
hiszen az ilyen állításokra szoktuk azt mondani, hogy anakronizmus – azaz kor-
szerűtlenség, nem a történelmi kornak megfelelő állítás. Az ószövetségi Anna több 
ezer évvel Jézus Krisztus születése, földi élete előtt élt. Húsvét pedig Krisztus fel-
támadásának eseményét jelöli. Ezt a páratlan eseményt Anna még csak nem is 
sejthette.  

Ennek ellenére mégis átélte azt, ami a húsvéti eseményben érte el a célját. 
Átélte Isten szabadítását, megtapasztalta Isten jelenlétét, hatalmát, erejét és szeretetét az 
életében. Ennek az örömének adott hangot ebben a gyönyörű imádságban. És ez 
már húsvét felé mutat, ahol minden ember számára megragadhatóvá vált Isten 
szabadítása. Még közelebb hozza számunkra a feltámadás ünnepének mondaniva-
lóját, ha figyelembe vesszük azt, hogy Anna életében Isten szabadítása annyira 
visszás helyzetből indul ki, hogy talán még azt is furcsának találhatjuk, hogy egy-
általán helyet kapott a Bibliában. 

E hétköznapi történetben három ember 
szerepel: Elkána, a férj és két felesége, Pennina és 
Anna. Feltűnő, hogy egy férfiről és két nőről van 
szó, ez már önmagában kész konfliktusforrás. És 
valóban, a két asszony versengése tele van fájda-
lommal, küzdelemmel, reménnyel, és bűnnel. Az 
alapkonfliktus egyetlen mondatban összefoglal-
ható: „Penninának voltak gyermekei, de Annának 
nem voltak gyermekei” (1Sám 1,2b) 

  

 
 

 

Elkána,  Pennina és Anna  
középkori kéziraton 
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Ez a mini-dráma olyan csodálatos érzékenységgel bontakozik ki, hogy 
nem hiszem, hogy lenne olyan ember, aki ne ismerne magára. Van itt szó szerelemről, 
megvetettségről, versengésről, gyermektelenségről, párhuzamos kapcsolatokról, megalázta-
tásról. És mindez nagyon koncentráltan.  

És a sok fájdalom és csalódás mellett – vagy inkább felett – megjelenik a 
kegyelem is. Anna gyermektelensége óriási szégyen volt abban az időben. Mivel 
férjének voltak gyermekei a másik asszonytól, így egyértelműen vele volt a baj, 
azért „zárta be a méhét az ÚR”, ezt a helyzeti előnyét – ahogy az már lenni szokott – 
a másik asszony kihasználta és folyamatosan bosszantotta Annát, aki emiatt de-
pressziós lett. Azt olvassuk róla, hogy „csak sírt és nem evett semmit – valamit szomo-
rú volt az arca” (vö. 1Sám 1,7). 

Egyszer azonban történt valami, Anna fölkelt és elment a Silói szentélybe, 
és „lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az ÚRhoz és keservesen sírt.” (2Sám 1,10) Mert 
szabad sírni az ÚR előtt. Nem csak ujjongani lehet. Anna sírt, elsírta az egész életét 
az ÚRnak. Majd fogadalmat tett, hogy ha fiút ad neki az ÚR, azt ő visszaadja Neki 
és az ÚR szolgálatára szenteli.  

Éli főpap messziről látta az asszony síró könyörgését és azt hitte részeg, 
meg is intette emiatt. De Anna azt mondta neki: „Bánatos lelkű asszony vagyok. Nem 
ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az ÚR előtt.” (1Sám 1,15) 

Isten szabadítása mindig azzal kezdődik, hogy valaki kiönti a lelkét az 
ÚR előtt. Nem tagad, nem magyarázkodik, nem hárít, hanem mindent elmond 
Istennek úgy, ahogy van. Ez ugyanis minden esetben azt jelenti, hogy már nem 
maga akar cselekedni, hanem várja az Isten szabadítását. Ez áll a folytatásban: 
„Azután elment az asszony [Anna] a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az 
arca” (1Sám 1,18b) Még nem fogant meg a gyermek, még nem teljesült, amit kért, 
de már minden megváltozott. Mert ez a békesség független a körülményektől. 
Ezután: „az ÚRnak gondja volt rá.” (1Sám 1,19b) Megszületett Sámuel, akit az ÚRtól 
kért Anna. 

Ezt követően tört fel a szívéből ez az Istent magasztaló ének. Mert Isten 
szabadítása nem légüres térben hangzik el, steril körülmények között, hanem az 
életünk közepén. Ott ahol a tragédiák érnek, ahol a kérdéseink vannak, ahol a 
kísértésekkel harcolunk, és ahol a rossz döntéseink következményeit hordozzuk. 
Mindig éles helyzetekben tapasztaljuk meg a szabadítást. 

Jézus Krisztus feltámadásával az Isten szabadítása minden ember számá-
ra elérhetővé vált. Húsvét hajnala óta abban is biztosak lehetünk, hogy még a halál 
sem választ el bennünket Isten szeretetétől. Így szólal meg ma a húsvéti evangéli-
um ebben az ószövetségi imádságban. Abban a helyzetben szólít meg bennünket, 
amelyben éppen vagyunk. Nem nekünk kell változnunk először, csak engednünk, 
hogy a húsvéti örömhír megváltoztasson, hogy aztán hangot adhassunk a szabadí-
tás örömének, és meghívjunk minél többeket erre az örömre.  
 

Grendorf Péter                                                                                                               
lelkész 
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

1517-2017 
A reformáció jubileumi éve 

 
Ebben a naptári évben az ünnepi megemlékezés és megújulás esélye kapcsán 
újságunkban kiemelten foglalkozunk a minket érintő eseményekkel, lehetősé-
gekkel. Ebben a lapszámban Lászlóné Agod Anett beszámolóját olvashatjuk 
egy, a gyülekezetünkben közelmúltban megtartott könyvbemutatóról, illetve 
pár mondatban bemutatkozik a szerző lelkésznő és családja. Aktuális olvasmá-
nyok mellett pedig már jó előre bevéshetjük naptárainkba az év kiemelkedő 
jubileumi alkalmait. 

 
Csak Krisztus légyen Mesterünk Angyalföldön 

 
Lassan második éve járunk az an-
gyalföldi gyülekezetbe férjemmel, 
Virgillel, és kislányommal Mária 
Szófiával. A közösségből sokakat 
ismertünk már, mielőtt ide tartoz-
tunk volna. A gyülekezet lelkészhá-
zaspárja, Péter pásztor és Melinda, 
férjem évfolyamtársai voltak a teoló-
gián, én is ott ismertem meg őket. 
Virgil a Rózsák terei evangélikus 
kollégiumban is dolgozott egyetemi 
tanulmányai mellett, ezért ismerős 
arcok innen is akadtak. Lelkésszé szentelésünkkel különböző szolgálati helyekre 
kerültünk, férjem jelenleg az EHE újszövetségi tanszékének oktatója, én pedig a 
rendszeres teológiai  tanszék doktorandusz hallgatója vagyok. Örömmel tölt el 
minket, hogy egyetemünk több diákja és tanára is ebbe a gyülekezetbe jár. Kislá-
nyunk két éves, vele igyekszünk csendesen részt venni a baba-mama körön és a 
vasárnapokon.  

Február 12-én, a vasárnapi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Reuss András 
professzor úr, gyülekezetünk presbitere látta el. Alig-alig fértünk el a templom 
fűtött előterében, de a záróének után sem állt fel senki. Először Szeverényi János, 
egyházunk missziói lelkésze beszélt az Evangélikus Missziói Központ és a Magyar 
Evangélikus Rádiómisszió Csak Krisztus légyen Mesterünk. Ötszáz idézet Luther Már-
ton írásaiból a reformáció 500. évfordulójára 1517-2017 című kiadványról. Ajánlójában 
elmondta, hogy a könyveknek majdnem a fele elfogyott még a bemutató előtt.  
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Részletesebben a művet összeállítója, az idézetek 
válogatója, szerkesztője, Reuss András mutatta be. 
Megtudtuk tőle, hogy az 500 idézet kiválasztása nem 
kis feladat volt, hiszen Luther életműve hatalmas és 
tartalmas. Az idézeteket a Kiskáté beosztása alapján 
rendszerezte, azon belül címszavakkal látta el. Min-
den szakasz után fel van tüntetve, hogy a teljes élet-
műben hol találunk rá, hogy megkereshető legyen a 
tágabb szövegösszefüggés. A válogatás előnye, hogy 
van lehetőségünk lassan, ízlelgetve olvasgatni refor-
mátorunk teológiai gondolatait. Professzor úr felol-
vasott egy-egy idézetet is, hogy közelebb kerülhes-
sünk a reformáció legnagyobb hatású személyének 
gondolkodásához.  

A könyvhöz előszót dr. Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkájá-
nak segítéséért felelős miniszteri biztos írt. A kiadvány célja, ahogyan elhangzott 
és a szerkesztői előszóban írásban is olvasható: „A reformáció evangéliumi örökségét 
akkor őrizzük meg hűségesen és megindulásának évfordulójára akkor emlékezhetünk méltó-
képpen, ha megismerjük, ismerjük és élünk is vele.”  
A könyvbemutató végén sokan vásároltunk is az elhozott példányokból. Remél-
jük, hogy a Szentírás olvasása mellett a teológiai irodalom is arra segít bennünket, 
amely a kiadvány címe is, s amelyet el is énekeltünk istentiszteletünkön a 232-es 
énekünkben: Csak Krisztus légyen Mesterünk! 
 

dr. Lászlóné dr. Agod Anett 

A könyv korlátozott példányszámban megvásárolható 800 Ft-ért a lelkészi hiva-
talban vagy megrendelhető az Evangélikus Misszió Központ elérhetőségien 
(1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 38-40, 06 1 400 3057, evmis@lutheran.hu). 

 
  

Jó szívvel ajánljuk a Missziói Központ másik 
friss kiadványát, a Híd magazin  idei első 
számát. Fókuszban: a reformáció ma.  Töb-
bek között  Magvetés Bibliakörünk és a 
gyermekbibliakör hűséges szolgálattevője, 
Nádas Kinga gondolatait is olvashatjuk egy 
„új reformációról” a magazinban. Az év első 
száma ajándék plakáttal és korábbi lapszá-
mok rendelhetőek az Evangélikus Misszió 
Központ fenti elérhetőségien . 
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A REFORMÁCIÓ JUBILEUMI ESEMÉNY-
SOROZATA MIATT GYÜLEKEZETÜNKBEN 

PÜNKÖSD MÁSODIK NAPJÁN NEM TARTUNK 
KÜLÖN ISTENTISZTELETET! 

 
BEHARANGOZÓ 

 

Reformáció500 
Pünkösd a Reformáció Parkban 

2017. június 5-én 10-17 óráig 
 
Pesti evangélikusok és Erzsébetváros protestáns gyülekezetei együtt ké-
szülünk közös ünnepre, egész napos színes programmal. A reformáció 
üzenetét közvetítő Parkban, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 
és templom épülettömbjében lehetőség lesz találkozni, ünnepelni, lelkiek-
ben erősödni, akár rossz idő esetén is. 

11 órakor kezdődő istentiszteleten Gáncs Péter elnök-püspök hirdeti 
Isten igéjét. 

A gyermekeknek egész napos programot biztosítunk; állatsimogató, 
ugrálóvár és felfújható mobiltemplom várja a legkisebbeket. 

Evangélikus és református fenntartású iskolák diákjai készülnek be-
mutatkozókkal, a hittanos korosztály számára sok meglepetéssel. 

A nap programjában változatos koncertekkel, fórumbeszélgetéssel és 
könyvvásárral minden korosztály számára lesz felfedezni való. 

Találkozzunk 2017. június 5-én a Városligeti fasorban  
a Reformáció Parknál!  
További információ: facebook.com/bpfasor/events 
 
 

További, kiemelt őszi alkalmak: 
2017. október 14. Országos evangélizáció 

(Budapest–Deák tér)  

2017. október 31. Ünnepi istentiszteletek ország-

szerte, állami ünnepség a Papp László Budapest 

Sportarénában  

2017. november 11. A jubileumi év evangélikus 

központi ünnepsége (Budapest–Deák tér)  
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A helyes megfejtők jutalomban részesülnek, ha a gyermekbibliakörök 

egyikén a megoldásokat leadják! 

 
 

 
Játékos feladat kicsiknek 
Egy befejezetlen Luther-rózsával van dolgunk. Kösd össze a szaggatott 
vonalakat, majd színezd ki a képet egy felnőtt segítségével! A szomszéd 
oldalon lévő kép segít! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fejtörő nagyoknak 
Reformátorunknak, Luther Mártonnak sokoldalú  a munkássága, erről 
sokat tanultunk az őszi gyermekbibliakörök során. Tudjuk,, hogy kitűnő 
énekszerző is volt, az Énekeskönyvünkben számos ének fűződik az ő ne-
véhez. Most lapozd fel az énekeskönyvedet a 214-es számú húsvéti ének-
nél, és egészítsd ki a hiányos énekszöveget! 
 

1. Jézus Krisztus, Üdvözítőnk, _____________ megmentőnk, Élet-
re _____________: Dicsérjük Atyánkat! Jézus, _____________ ne-
künk! 
 
2. Néki semmi bűne nem volt, S vétkünkért ő lakolt. Békénk-
nek ára _____________, szent halála. Jézus, irgalmazz nekünk! 
 
3. Élet, halál Ura ő már, Menedék, _____________. Száll örömé-
nek: _____________az örök élet! Jézus, irgalmazz nekünk!  

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Gyermekrovat 



 

7 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

Ünnepi istentiszteleteink 
 

Április 9. Virágvasárnap  
 de. 10 óra: istentisztelet 
Április 13. Nagycsütörtök  
 du. 6 óra: úrvacsorás istentisztelet  
Április 14. Nagypéntek  
 de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet,   
 du. 6 óra: passióolvasás 
Április 16. Húsvét ünnepe 
 de. 8 óra: – Frangepán utcai református templom:  
   úrvacsorás istentisztelet  
 de. 10 óra: úrvacsorás gyermekbarát istentisztelet  
Április Húsvét 2. napja 
de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet  
 

 Húsvét vasárnapi gyerekbarát istentiszteletünkön   

(április 16-án  10 órakor) két korcsoportban készülünk   

meglepetésekkel a gyermekek számára! 

KÉRJÜK, RENDELKEZZEN ADÓJA 1%-ÁVAL AZ EVAN-
GÉLIKUS EGYHÁZ JAVÁRA!  TECHNIKAI SZÁM: 0035 
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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 

Körlevelünk évente három 

alkalommal jelenik meg.  

Készült: a  Bookpress Kft. 

nyomdájában. 

Szerkesztette:  

Grendorf-Balogh Melinda 

Állandó alkalmaink 

Istentisztelet 
Minden vasárnap 10 órakor a templomban, egyéb egyházi ünnepeken aktuá-
lis 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 az órarendbe építve az első, második,  
harmadik, negyedik, ötödik  és hetedik osztályos tanulóknak. 

Nyugdíjasok  
bibliaórája 

Csütörtökönként  
10 órától 

Az Ószövetség nagy 
alakjai 

Gyermekbibliakör 
Vasárnaponként  
párhuzamosan  

az istentisztelettel 
Utazz velünk! 

Fiatal  
felnőttek  

Bibliaköre 
Csütörtökönként  

18 órától 
Magvetés  
Bibliakör 

Baba-mama kör 
Hónap 2. és 4.  

péntekjén 11:00-tól 
A szerető Isten és mi, 

gyermekei - bálvá-
nyaink leküzdése  
A szerető Isten és 

gyermekeink  
– hitre segítés  

Imakör 
Vasárnaponként 

9 óra 30-tól 
Imakérések leadá-

sára a templomban 
van lehetőség 

Házaskör 
Záróalkalom:  
április 29-én  

16 órától 
Mitől működik jól 

egy család? 


