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A közel két órás program zenei előadásokat,  
színdarab részletet, díjátadót és közös éneklésre  

való lehetőséget tartalmaz.  
Az alkalom igehirdetője Gáncs Péter elnök-püspök. 

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,  

ANGYALFÖLDI ÖRÖMHÍR 
A Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség  

Reformáció500 ünnepi körlevele 

2017. október 

EVAMI – Üdvösségünk helyhatározója 
„A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk” (Zsolt 46,12) 

 
„Erős vár a mi Istenünk, Péter bácsi!” – köszönt rám az egyik felső tagozatos hittanos 
fiú az iskolában, két évvel ezelőtt. Az egyik osztálytársa gondolván úgysem hal-
lom meg, felnevetett és gúnyosan mondta neki: „Nektek vár az Istenetek?” – abban a 
pillanatban, amikor kimondta, észrevette, hogy én is meghallottam, kínos csend 
lett, mindkét fiú várta, hogy mondjak erre valamit.  

Végigfutott az agyamon, hogy ha nem mondok semmit az biztos nem jó, 
ha fölényeskedem, kihasználva státuszomat, tanulmányaimat, tapasztalatomat, 
amivel ő nem rendelkezhet, pusztán a kora miatt, az szintén nem célravezető. 
Nem vagyunk egy súlycsoportban, de erről ő nem tehet. A feszült csendben,végül 
azt mondtam: „Igen, nekünk vár az Istenünk, két értelemben is: „erős vár”, amely 
védelmez; valamint „türelmesen vár a mi Istenünk” – még azokra is, akik gúnyolód-
nak vele. Ez a – csak a magyar nyelvben jelen lévő – homonímia komoly biblikus 
mondanivalót hordoz. Ennyit a gúnyolódókról! 

Az evangélikus köszönés azonban nem csak emiatt különleges, hiszen – 
ellentétben a többi felekezetével – nem egy kérést, kívánságot fogalmaz meg, hanem 
egy hitvallást. Erős vár a mi Istenünk! – azaz, ahogyan a 46. zsoltárban olvassuk, 
aminek alapján írta Luther Márton a köszöntéssé vált éneksorokat: „Isten a mi oltal-
munk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” 

Igen ám, de a vár, különösen, ha erős várról van szó, nem csak védelmet 
nyújthat, hanem gátolhat is a szabadságban. A kettő közötti különbség pedig 
egyedül attól függ, hogy kívül vagyunk ezen a váron, vagy benne vagyunk a vár-
ban. Aki kívül van: azt gátolja – aki benne van: azt védi. 
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Végső soron csak kétféle ember létezik: aki az ÚRban van, a várban; vala-
mint aki Isten nélkül a váron kívül. És ez független a felekezeti hovatartozástól. 
Az is meghatároz minden embert, hogy mindegyikünk az erős váron kívül kezdi, 
még a jó nevű, hívő, evangélikus szülők gyermekei is. Itt a testi származás semmit 
nem számít. Senki sem születik az erős várba, oda csak földi életünk ideje alatt 
lehet bekerülni. Erre mindnyájunknak ugyannyi esélye van: semmi. Ugyanis az 
erős várba senki sem kerülhet be, az Istennel való közösség számunkra lehetetlen. 
Ide egyedül—meg nem érdemelt—kegyelemből, és egyedül Jézus Krisztus halálá-
ba és feltámadásába vetett hit által juthatunk, a víztől és Szentlélektől való újon-
nan születés következtében. „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt” (Zsid 
11,6a) 

Luther zsoltárparafrázisa minden esetben a hit vallomásának ad hangot: 
Erős vár a mi Istenünk – azaz az ÚRé vagyok, aki nem arannyal sem ezüsttel, ha-
nem drága vérén, ártatlan szenvedésével és halálával váltott meg engem. Az Övé 
vagyok – Őbenne vagyok! A többes szám is nagyon fontos: nem vagyok egyedül, 
soha nem vagyok egyedül a várban. És nem csak evangélikusokkal vagyok együtt, 
hanem mindazokkal, akiket a Szentlélek eljuttatott erre a hitre, és újonnan szült 
élő reménységre.  

Szükségünk van Istenre, mint erős várra, mert sok támadásnak vagyunk 
kitéve—kísértéseknek, hazugságoknak, a sátán csapdáinak—amelyek gyengíteni akar-
ják a hitünket és élő Isten-kapcsolatunkat. Milyen pontosan fogalmazza meg Lu-
ther evangélikus himnuszunkban: „Erőnk magában mit sem ér” – „Az ősellenség most 
is üldöz még” – „E világ ura gyúljon bosszúra – nincs ereje már, reá ítélet vár – rajtunk 
nincs hatalma” – mert mi az erős várban vagyunk – az ÚRban, Jézus Krisztusban, a 
mi Megváltó Istenünkben.  

Végül szükségünk lesz erre az erős várra az ítéletben is, az utolsó napon. 
Akkor majd nem tudunk mire hivatkozni és nem tudunk mivel dicsekedni, de 
akik az erős várban, az Úr Jézus Krisztus megváltó vére alatt vannak, azoknak 
örök élete van!  

A fiatalabb generáció gyakran használja hitvalló betűszóként: EVAMI – 
azaz Erős Vár A Mi Istenünk! Köszönésünk legyen bátor bizonyságtétel,           
üdvösségünk helyhatározója!  

Grendorf Péter 
Lelkész 

 
 
 

Erős Vár a Mi Istenünk! 
 

A képen Wartburg vára látható, ahol 
1521-22-ben Luther Márton német 

nyelvre fordította  az Újszövetséget. 
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Hétközi alkalmaink 
 
 

Kéthetente csütörtökön 10 órától   
Megújuló kapcsolataink a 
Biblia tükrében munkacím-
mel tartjuk összejöveteleinket 
várandós és kisgyermekes 
édesanyák számára. 

Csütörtökönként 10 órától   
A középpontról Luther írásmagyarázatával 
várjuk nyugdíjas testvéreinket bibliaórára. 
Az alkalmakon Mózes 2. könyvét, Isten 
vezetését népének életében ismerhetjük 
meg fejezetről fejezetre. 

Szerdánként 18 órától   
Az 500 éves reformáció és az örök 
evangélium mottóval várjuk az 
egyetemista  vagy dolgozó felnőt-
teket közös bibliatanulmányozás-
ra, éneklésre, testvéri együttlétre. 

Alkalmaink logóit gyülekezeti tagunk, Papp Ágnes,  
a MOME (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) mester szakos, 
végzős formatervező hallgatója készítette.  
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 Hónap negyedik vasárnapján (kivételt képez az, ha az éves munkarend felül-
írja a vasárnap jellegét) pedig Áldó istentiszteletet  tartunk. Ez azt jelenti, hogy a 
gyülekezet lelkésze személyes igei megerősítésben részesíti azokat, akik örömük-
kel, gondjukkal, valamilyen kérdésükkel vagy lelkiismereti terhükkel az oltár elé 
járulnak.  
 
A tematikus istentiszteletek is a régi rend szerint 10 órakor kezdődnek (előre 
jelezzük, hogy az adventi időszakban idén is külön sorozattal készülünk, erről 
később küldünk értesítést). 
 
A gyermekek számára az istentisztelettel párhuzamosan két korcsoportban készü-
lünk foglalkozásokkal. Az idei év tematikája: 
Kisebbek gyermekbibliaköre:  Bibliai számtan 
Nagyok gyermekbibliaköre:  Felfedezés betűrendben 
 
Változatlanul várjuk a testvéreket az istentisztelet előtt, Vasárnaponként 9:30-tól 
Imakörre,  a templomban elhelyezett imadoboz kéréseinek, hálaadásainak alap-
ján. 

 

BEMUTATKOZIK GYÜLEKEZETÜNK  
ÚJ SZOLGÁLÓ KÖZÖSSÉGE: AZ ÉNEKKAR 

 
Isten segítségével 2017. szeptember 17-én indult el gyülekezetünk kórusa, igen 
magas létszámmal, melyért nagyon hálásak vagyunk. A próbák minden vasárnap 
reggel fél 9-kor kezdődnek a zongorás teremben, amelyre nagy szeretettel várunk 
további lelkes és Istent dicsőíteni vágyó embereket. Kórusunk október harmadik 
vasárnapján mutatkozhatott be első alkalommal. A gyülekezeti tagok aznap két 
ifjúsági dalt hallhattak: Velem vagy mindig, illetve Úr Jézus, Megváltóm. Mindkét 
ének négy szólamban hangzott el gitár, cselló illetve zongorakísérettel. További 
terveink között szerepelnek még négyszólamú korálok, és komolyabb kórusmű-
vek is. Első külsős fellépésünk december 7-én lesz, egy területileg közeli idősek 
otthonában, ahol adventi művekkel kedveskedünk. 

Hálás a szívünk ezért a kórusért, kérjük, kí-
sérjék imában további működésünket. 

A sorok írója a kórus vezetője Aranyos Domi-
nika Fanni, ének szakos tanítónő, az  Evangé-
likus Hittudományi Egyetem kántor szaká-
nak első évfolyamos hallgatója. 

Az énekkar  következő próbája  az őszi szü-
net miatt november 12-én lesz fél 9-kor! 
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

1517-2017 
A reformáció jubileumi éve 

Fizikai, külső megújulás gyülekezetünkben 
 

Tavasszal került átadásra templomunk új villamossági hálózata,  
amelynek egyik látványos eredménye a sok korszerű világítótest.  

Oltárképünk is sokkal jobban látható ennek következtében. 

 
Az ősz folyamán készült el templomunk padfűtése, amely azt jelenti, 

hogy a hideg, téli hónapokban sem kell a gyülekezetnek  
behúzódnia a karzat alatti leválasztott helyiségbe.  

  

 A padokra rögzített ülőpárnákba 
épített diszkrét, elektromos fűtési tech-
nológiát, mindkét oldalon az első kilenc 
padsorba helyezték el. Az első évben 
különösen is kérjük és várjuk gyülekeze-
tünk templomlátogató tagjainak vissza-
jelzését. Ebben az esetben semmiképpen 
ne döntsünk addig, amíg meg nem győ-
ződtünk a gyakorlatban a kiépült rend-
szer hatékonyságáról.  

 Gondoljunk arra, hogy tavaly a szentesti istentiszteletről két családnak 
haza kellett mennie, mert már állóhelyük sem volt. Az adventi és böjti időszakban 
is több olyan istentiszteleti alkalom volt, amikor a fiatalabbaknak állniuk kel-
lett,vagy egyenesen két istentiszteletet kellett tartanunk a helyhiány miatt, ami 
kényszerűen osztotta meg Isten népének egységét.  
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A nyár végén  elkezdődött az egykori budavári Peskó-orgona korszerű-
sítéssel egybekötött felépítése templomunkban. A tervek szerint még 

ebben az egyházi évben megszólal templomunk új hangszere.  
Az ünnepi orgonaszentelés alkalmáról külön meghívót küld  

gyülekezetünk vezetése minden nyilvántartott testvérünknek. 

 Az orgona körüli építési felada-
tokat a Varga Orgonaépítő Kft. végzi. A 
munkálatok több ütemben zajlanak. A 
megvalósuláshoz a Déli Egyházkerület, 
a Pesti Egyházmegye, az Egyházzenei 
Bizottság és a XIII. Kerület Önkormány-
zata mellett 43 gyülekezetünkhöz kötő-
dő család, illetve magánszemély járult 
hozzá eddig. A további fejlesztésekre és 
fenntartásra köszönettel fogadunk ezután is 
adományokat! 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Kiállítás látogatás gyülekezeti szervezésben  

A Magyar Nemzeti Múzeum IGE-IDŐK idő-
szaki kiállítását látogatta meg gyülekezeti 
szervezésben szeptember 30-án közössé-
günk tíz tagja. A reformáció jubileumi évére 
készült összeállítás többek között a magyar-
országi reformáció történetének összetett 
viszonyaival ismerteti meg a látogatókat. Az 
installáció november 5-ig látogatható meg, 
az utolsó hetekben immár ingyenesen. 

Hálaadás az Asztali Beszélgetéseken 

Reformációi beszélgetések az asztal körül 
elnevezésű, havi rendszerességű  sorozatot 
indítottunk el október 14-én.  
 Az első alkalmon Luther és a Szent-
írás témáját jártuk körül, majd a gyülekezet 
lelkésze megköszönte a gyülekezetben kü-
lönböző szolgálati területeken dolgozó fér-
fiak munkáját is. 
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

1517-2017 
A reformáció jubileumi éve 

Lelki, belső megújulás gyülekezetünkben 
 

TEMATIKUS ISTENTISZTELETEK 
 

Ebben a munkaévben kezdtünk el már  több, régóta tervezett  alkalom  bevezeté-

sét. Az első ilyen nagy lépés a tematikus istentiszteletek meghirdetése.  

 A hónap első vasárnapján tartunk úrvacsorás istentiszteletet a gyülekezet  

több évtizedes hagyománya szerint.  

 A második vasárnapon kerül sor a családi  isten-

tiszteletre.  Ezen az alkalmon igyekszünk minden 

résztvevőt, különösen a kisgyermekes családokat 

megszólítani az egyszerűsített és könnyen követhető 

liturgiával, fiatalos zenei kísérettel.  A istentisztelet 

tematikája a reformáció szellemiségéből merít, az 

októberi alkalom a Hitből élünk címet viselte.  Az 

istentiszteleten invitálunk mindenkit egy kis teázásra, 

kávézásra, és egy csak erre az alkalomra készülő  

Lutherrózsás sütemény elfogyasztására. 

 Zenés istentiszteletet  minden 
hónap harmadik vasárnapján tartunk, többek 
között gyülekezetünk új énekkarának 
szolgálatával.  

 


