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Karácsonyi fényforrás 
 

Amikor (a bölcsek) meglátták (a csillagot), igen nagy volt az örömük.   
(Mt 2,10) 

 
A bibliaolvasó Útmutató december havi igéje odafordítja tekintetünket 

karácsony ünnepére, azon belül is fényére.  Talán azt gondolhatja az olvasó, hogy 

igazából erre nincs is szükség, hiszen december az év azon hónapja, amikor fény-

árban úszik a főváros, és legtöbbünk otthona is, és sok helyen akad egy-két betle-

hemi csillag is a díszkivilágításban. Az ünnepi fények a gyönyörködtetés, az ünnep-

re hangolódás mellett azonban fontos üzenetet is hordoznak, még akkor is, ha 

ebbe nem gondolunk bele nap mint nap.  

Az adventi vasárnapokon a gyermekekkel há-

rom rövid jelenetet tartalmazó darabbal készülünk 

szentestére. Középpontjában az első advent ünnepi 

fényei vannak. A többesszám  elsőre nem indokolt egy 

olyan korban, ahol a világítástechnika még gyerekcipő-

ben sem járt. Viszont a csillagászat annál inkább volt 

magas színvonalú. Így jutottak el a távoli országból 

Palesztinába a bölcs tudósok követve a bolygók együtt-

állásából fakadó különleges égi fényességet, amelyet 

aztán kérésükre a jeruzsálemi főpapok a próféciák alap-

ján Betlehembe lokalizáltak.   
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De nem ez volt az első keresztyén karácsony igazi fényessége. Hanem az 

elmúlhatatlan, örök világosság földre jövetele, Jézus Krisztus megtestesülése, ami  

kortól, helytől független fényforrás minden ember számára. A pogány bölcsek 

nagy örömét is útjuk beteljesedése okozta, eljutottak oda, ahol a legfényesebben 

ragyogott a betlehemi csillag.  De a csillag csak egy jel volt. És küldetésük nem 

sikerült volna a próféták jövendölésének megismerése nélkül. Az égi jelenség el-

múlt, a bölcsek hazatértek, de Jézus jelenlétének következtében nem maradt a föld 

lelki sötétségben vagy a tudatlanság bizonytalanságában.  

Hiszen János evangélista pedig így definiálja az ünnepet: Az Ige testté lett, 

közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét (Jn 1,14a).   Minden, amit Isten addig tett 

a zsidóságért, és az emberiségért Jézusban csúcsosodik ki. És aki megismeri Őt, 

megismeri Istent és mindent, amire az életben valóban szükség van. Jézus azt 

mondta magáról: Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétség-

ben, hanem övé lesz az élet világossága (Jn 8,12). Nemcsak a mindennapi életben 

való tájékozódáshoz, hanem életünk minden döntéshelyzetében szükségünk van 

világosságra, világos látásra. Ezt mi, posztmodern emberek nehezen fogadjuk el, 

hiszen folyton látjuk, hogyan válnak régi elméletek érvénytelenné világunkban. 

Jézus kijelentése arról, hogy Ő a világ világossága, azonban nem egy elmélet, ha-

nem a hívő emberek számára évszázadok óta a hétköznapok és a ünnepek öröm-

forrása. 

Karácsony öröme átlagosan addig tart az életünkben, amíg nem okozunk 

csalódást egymásnak ajándékainkkal, nem rontjuk el az ünnepi menüt, nem beteg-

szik le valaki a családból, vagy ha sikerül mindezeket megúszni, akkor amíg világí-

tanak az ünnepi dekorációk.  Ezek a múlandó dolgok hozzá tartoznak múlandó 

életünkhöz. Azonban az már döntés kérdése, hogy meglátjuk-e az ünnep fényei 

között az igazi fényforrást. Aki képes megvilágítani életünk legsötétebb helyeit, 

segít döntéshelyzetekben egyértelművé tenni a különbséget jó és rossz között, 

illetve megérthetjük vele életünk történéseit Isten nagy tervében. 

A gyerekekkel a próbákon nemcsak a jeleneteket sajátítjuk el, hanem a 

karácsonyi történetek részleteit is felidézzük.  Mert a teljességhez ismernünk kell a 

részleteket is. De a legfontosabb, hogy feltegyük mindannyian a kérdéseket: Mi az 

ünnepünk igen nagy örömforrása, és megmarad-e az igazi világosság fényessége 

az életünkben az ünnepnapokon túl is? 

Grendorf-Balogh Melinda 
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„Szív-közelben” 
Reménykeltő másodlelkész iktatás Angyalföldön 

Reménykeltő istentisztelet zajlott 2018. szeptember 

29-én, szombaton, Angyalföldön. Azon a napon, 

amikor a zsinaton, az egyik jelentésben megfogal-

mazódott az „egyes helyeken kétségtelenül fájdal-

mas lelkészhiány” a Budapest-Angyalföldi Evangéli-

kus Egyházközségben ifj. Cselovszky Ferenc, a Pesti 

Evangélikus Egyházmegye esperese másodlelkészi 

tisztségébe iktatta Grendorf-Balogh Melindát.  

 

Az iktatás meghívóján két igevers szerepelt, az egyik a 

Példabeszédek könyvéből, az iktatási igehirdetés alap-

igéje: „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az 

élet!” (Péld 4,23) „A szerető szív dobbanásaiból megnyugvás és békesség támadhat.” 

– mondta az esperes igehirdetésében. Ahogyan az édesanya szívverése megnyug-

tatja a kisgyermeket, úgy Isten gyermekeinek, Isten szívhangja ad egyedül valódi 

békességet. „Jó dolog szív-közelben lenni” – a szeretteink, a gyülekezetünk, lelkész-

társaink és Isten szív-közelében. „Amit szív-közelben átél az ember, amit az Isten 

szívdobbanásként elindított bennünk, azt doboghatjuk tovább.” – zárta személyes 

hangú igehirdetését Cselovszky Ferenc.  

Az iktatási liturgia előtt, az angyalföldi templomban tavaly felszentelt Peskó-

Székács orgonán, Németh Zsuzsanna és Németh Sándor különleges négykezes-

lábast adott elő. Az iktatás keretében, az evangélikus lelkészkollégákon kívül, a 

helyi református és baptista gyülekezetek lelkipásztorai is áldást kértek a beiktatott 

másodlelkészre. A confirmát húsz lelkész énekelte. 

„Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.” (Lk 12,34) – Ez a jézusi mondat 

volt a meghívón szereplő második ige, amelynek alapján a másodlelkész szószék-

foglaló igehirdetése hangzott. „Az én életem mérföldköveit mindig szíves igék hatá-

rozták meg” – kezdte, majd felidézte életének meghatározó pontjait, amikor meg-

tapasztalhatta Isten jelenlétét és vezetését. Kiemelte a Deák Téri Evangélikus    

Gimnáziumban töltött meghatározó éveket lezáró ballagási istentiszteletet,          

és id. Pintér Károly akkori igehirdetését, amely által Isten erősítette az Evangélikus 
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Hittudományi Egyetemen töltött évek alatt is. Igehirdetését, családi életükből vett 

példákkal tette személyessé.  Az igehirdetés végén utalt arra, hogy a Biblia leg-

újabb magyar fordításában, a keresőprogram szerint 436  „szíves ige” van, így még 

van remény, újabb útmutatásra, reményforrásra, ahogy fogalmazott „reménységem, 

hogy az Úristen igéje által gyülekezeti szolgálatomban és családi életemben ezután 

is vezetni fog”.  

Az istentiszteletet követő közgyűlést Gaál Jánosné, az angyalföldi gyülekezet felü-

gyelője nyitotta meg, és elsőként köszöntötte személyes szavakkal a lelkésznőt, 

akit a gyülekezet már nyolc éve ismer és szeret, hiszen férje mellett, sokszor észre-

vétlenül, de annál kézzelfoghatóbb módon szolgált a gyermekek és az édesanyák 

között, a 13. kerületi evangélikusok közösségében. A felügyelő ezután gyülekezeti 

elnöktársának, e sorok írójának adta át a szót, aki házastársa és munkatársa volt 

eddig is Melindának. Köszöntőjében Grendorf Péter kiemelte a lelkésznők egyhá-

zunkban való szolgálatának jelentőségét, amely már önmagában azt hirdeti, hogy 

a gyülekezeti életnek és a családi életnek szoros összhangban kell lennie, egyedül 

így lehet hiteles és Istentől megáldott a gyülekezeti szolgálat. A lelkész köszönté-

sét Csermely Péter akadémikus, a gyülekezet presbitere követte, aki három hálára 

indító pontban fogalmazta meg a gyülekezet imádságát Melindáért, és kért továb-

bi áldást Istentől az ő szolgálatára. Az egyházközség köszöntését a gyülekezet ka-

marakórusának éneke zárta. A beiktatott másodlelkészt köszöntötte még       

Smidéliusz Gábor, a Deák téri gyülekezet igazgató-lelkésze, egykori hatodéves 

mentora, az egyházmegye lelkészei nevében. A helyi önkormányzat képviselője, dr. 

Tóth József polgármester jókívánságait adta át. A köszöntéseket Brebovszkyné Pin-

tér Márta, egyházunk női missziói referen-

se folytatta, aki a lelkésznők nevében szó-

lalt meg, de átadta szülei áldáskérését is. 

Végül a család nevében Korenné Turán 

Gyöngyi, a Csővári Evangélikus Egyházköz-

ség felügyelője, a lelkésznő keresztmamája 

kapott szót, aki személyes köszöntőjében 

felidézte Melinda megkeresztelésének 

napját is.  

A közgyűlés után szeretetvendéggel zárult a reménykeltő iktatási ünnep. 

gr  
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„Nagyobb van itt a templomnál” 
Hálaadás az angyalföldi evangélikus templom  

felszentelésének 80. évfordulóján 
 

1938. október 30-án, Raffay Sándor püspök felszentelte,  

az éppen abban az évben létrehozott 13. kerület evangélikus templomát,  

amely Sándy Gyula tervei alapján épült. 2018. október 14-én,  

vasárnap mondott templomszentelési emlékáldást Kondor Péter püspök,  

a templom és a kerület 80. évfordulóján. A gyülekezeti nap keretében,  

minden korosztály megtalálhatta az ünneplés módját.  

 

    „De mondom nektek, nagyobb van itt a templomnál!” 

    (Mt 12,6) A templomszentelési hálaadás meghívóján 

szereplő ige, Jézus Krisztus Urunk szava, meghatároz-

ta a gyülekezet ünneplését. Kondor Péter püspök en-

nek alapján hirdette Isten igéjét, és kiemelte, hogy az 

igeválasztás akár ünneprontó is lehetne, de sokkal 

inkább a mindenkori gyülekezet hitvallását szólaltatja 

meg. Nem épületet, nem falakat ünneplünk, hanem 

azt a Megváltót, aki az elmúlt nyolc évtizedben szá-

mos alkalommal ajándékozta meg jelenlétével, igéjé-

vel, áldásával, vigasztalásával az angyalföldi evangéli-

kusokat, istentiszteletek, esküvők, keresztelők, konfir-

mációk alkalmával. A templom azért épült, hogy         

    a nagyobbal találkozhassanak, akik belépnek kapuján. 

    Aki nagyobb a mi terheinknél, kérdéseinknél, bűneink-

    nél, gyászunknál és magányunknál. 

 

Az istentisztelet liturgiájában Grendorf Pé-

ter helyi lelkész, e sorok írója vett részt.     

A zenei szolgálatban Szarka István trombi-

taművész és id. Németh Csaba magánéne-

kes vállalt szerepet, emelve az ünnep fé-

nyét. A templom Peskó-Székács-orgonáját 

Németh Csaba orgonaművész szólaltatta 

meg.  
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Az istentiszteletet követő közgyűlést Gaál Jánosné, a 

gyülekezet felügyelője vezette, Székács Dóra jegyző-

vel. A templom első ötven évét Reuss András profesz-

szor ismertette, aki 1984 és 1989 között a gyülekezet 

lelkésze volt. Utána, angyalföldi utódja, Kendeh 

György idézte fel emlékeit, személyes hangú hozzá-

szólásában. Ő 1989 és 2008 között volt az angyalföldi 

evangélikusok lelkipásztora. A sort a jelenlegi lelkész 

zárta.  

 

 

Az istentisztelet alatt a hittanos és gyermek-

bibliakörös gyerekek, összesen harmincné-

gyen, játékos vetélkedőben vettek részt a 

templomkertben, Grendorf-Balogh Melinda 

másodlelkész és segítői vezetésével, amely-

nek keretében a templommal kapcsolatos 

feladatokat kellett megoldaniuk, illetve kre-

ativitásukat is kipróbálhatták gyülekezeti 

logós pamuttáska és cédére gyurmázott 

Lutherrózsa elkészítésével. 

 

A közgyűlés után a templomkertben ebéddel folyta-

tódott az ünneplés, majd a gyülekezet asszonyai által 

készített süteményeket fogyaszthatták el a jelenlé-

vők, köztük Aradi Mihályné tiszteletbeli presbiter már 

hagyományosnak mondható ünnepi tortáját             

és Karácsony Tiborné és lánya, Ágnes által készíttetett 

különleges születésnapi cukrászsüteményt.  

A hálaadó nap orgonakoncerttel zárult, amelynek 

keretében Bán István, a budavári evangélikus temp-

lom orgonistája játszott romantikus és posztromanti-

kus szerzők műveiből.  
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Kazuális szolgálatok 2018. 
 

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) 

Sajben János (86), Dr. Németh Frigyes (85), László József Szepi (65), Dr. Szöllősi 

László (66), Hajdu Péter Mihály (75), Salamon József (76), Sümegi Jenőné sz. Baráth 

Piroska Margit (80), Horváth Miklósné sz. Kósa Gizella (92), Oláh Gergelyné sz.  

Lakatos Lujza (88), Pesti Kálmán (76), Dr. Pulszky Gyula Jánosné sz. Szederkényi 

Lívia (89) 

 

Akik a keresztség szentségében részesültek 

 

Gyermekek 

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket” (Mk 10,14) 

Koppány Péter, Barabás Bertalan, Máris Mira, Zsigri Botond, Iszli Adél, Kun 

Szebasztián Lajos, Káldy Kata, Győri Benedek Mihály, Reich Zelma Emília, Jónás 

Lóránt, Bódis Barnabás 

 

Felnőttek 

Jézus mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül, aki pedig nem hisz 

elkárhozik” (Mk 16,16) 

Gáspár Attila, Dr. Káldyné dr. Forgó Brigitta 

 

Konfirmációi fogadalmat tettek 

Felnőttek 

Jézus mondja: „Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját”  

(Jel 2,10) 

Gáspár Mónika sz. Demkó Mónika 

 

Akik házasságukra Isten áldását kérték 

Jézus mondja: „Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne                   

válassza” (Mt 19,6b) 

Hegedűs Sándor – Hadnagy Viktória Valentina, Kisantal Máté – Papp Ágnes 
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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 

Németh Csaba orgonaművész, kántor:  

+3620-824-8600, csaba.nemeth3@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 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! 

 
 
 

 

Ünnepi istentiszteleteink 
 

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 2. napja de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet   

December 31. Óév napja de. 10 óra: hálaadó istentisztelet   

Január 1. Újév napja du. 18 óra: úrvacsorás istentisztelet  

Január 6. Vízkereszt ünnepe de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet  

Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy gyermekbarát szentesti  
istentiszteletünk minden korosztálynak szól,  

megjelenítéssel és igei üzenettel várunk mindenkit az alkalomra.  


