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A kő el van hengerítve 
„Amint felnéztek [az asszonyok], látták,  

hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. 
(Mk 16,4) 

 

„Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?” – ez a kérdés foglalkoztatta az 
asszonyokat húsvét hajnalban, JÉZUS sírja felé menet.  

„Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?” – ez a kérdés minden 
ember életében – kimondva vagy kimondatlanul – de válaszra vár. Ott van ez a 
kérdés minden gondolat mélyén, belevegyül minden örömünkbe, igazolja önzé-
sünket, ezzel magyarázhatjuk csalásainkat. Életünk végén ott van a nagy kő, a 
halál, ami mindent lezár. Nem kell kereszténynek lenni ehhez, nem kell hinni Is-
tenben, sőt akár tagadni is lehet a személyes Isten létezését, de akkor is ott az élet 
végén a kő. Márk evangélista még azt is hozzáteszi, mintegy nyomatékosítva az 
elmúlás kérlelhetetlen valóságát: „Pedig [az a kő] igen nagy volt.” 

Az a kő igen nagy. És mindent meghatároz. Beleütközhetünk úgyis, hogy 
valakit elveszítünk, akit szerettünk, és nem tudunk mit kezdeni a hiányával. Vagy 
egy betegség döbbent rá minket életünk végességére, és igazságtalannak érezzük. 
Az asszonyok kérdésében ott van a kínzó tapasztalat: a tehetetlenség. Sőt esélyte-
lenség. Mert a halállal szemben nincs esélyünk. De mi végre mindez? Heine írja 
Lazarushoz című költeményében: Szimbólumból, szent példából, / Untig elég volt 
már végre! / Ne kerteljünk. Válasz kell 
a / Kínos átkozott kérdésre! // Mért 
hordozza szenvedésnek / Keresztjét az 
igaz ember, / Mikor lovon pöffeszke-
dik / Győzelmesen a gazember? // Hol 
a hiba? Netán kétes / Isten mindenható 
volta? / Vagy ő maga csúfolkodik? / Ó, 
ez gyalázatos volna. // Ezt kérdezzük 
éjjel-nappal / Keservesen, amíg szá-
raz / Földdel be nem tömik szájunk, – / 
Uramisten – hát az válasz?! 
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Igen, valamiképpen rendeznünk kell magunkban ezt a kérdést, különben 
az egész életünket megnyomorítja. Nem elégedhetünk meg felszínes válaszokkal. 
A kérdés adott és válaszra vár! „Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?” – 
így figyeljünk most a húsvéti történetre. Hiszen ezzel a megoldhatatlannak tűnő 
kérdéssel a szívükben mentek a szombat elmúltával az asszonyok, hogy megadják 
Jézusnak a végtisztességet. Meg akarták kenni Jézus holttestét a kor szokásának 
megfelelően. 

Így készülnek sokan ma is húsvét ünnepére. Templomba mennek a halott 
Krisztus iránti kegyeletből, egy nagy történelmi személy tragikus történetére em-
lékezve. Biztos vagyok benne, hogy sokan át tudjuk érezni ezeknek a húsvéti asz-
szonyoknak a helyzetét. Ezek az asszonyok már hajnalban felkelnek, hogy leg-
alább a végtisztességet megadják szeretett mesterüknek. Nekik is halott Jézusuk 
van, de nem futnak el gyáván, vagy temetkeznek önsajnálatba, mint a férfitanítvá-
nyok.  

Az nem kérdés, hogy ezek az asszonyok nem számítottak semmi rendkí-
vülire. Vannak kérdések, problémák, akadályok, de majd csak megoldódnak. 
Azonban az, amit a sírnál tapasztaltak, minden képzeletet felülmúlt. A húsvéti 
esemény lényegéhez tartozik ez a váratlan jelleg, ami felülír minden addigi ta-
pasztalatot és újraértelmezi az egész életet.  

Mert úgy folytatódik a történet, hogy „Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el 
van hengerítve.” – ez a húsvéti evangélium. Ez Isten válasza, ami feleletet ad a mi 
múltunkat, jelenünket és jövőnket meghatározó kérdésre. Mert húsvét hajnala óta 
nem az a kérdés, hogy ki fogja elhengeríteni a követ, hanem az, hogy mit válaszo-
lunk arra a tényre, hogy a kő el van hengerítve! És mi mindannyian válaszolunk 
rá: nem feltétlenül szavakkal, hanem egész életünkkel. Azzal, ahogyan a végső 
kérdések felől gondolkodunk. Az egész életünket átszövi az erre a kérdésre adott 
válasz. Benne van kapcsolatainkban, a leghétköznapibb döntéseinkben. 

A húsvéti evangélium éppen arról szól, hogy a húsvéti hit útjában álló 
akadályokat maga a Feltámadott szünteti meg. A követ nem az asszonyok henge-
rítik el. Erre képtelenek is lennének. Hiszen igen nagy az a kő. A sír azonban üres, 
hiába keresnénk Jézust a halottak között. Hiába keressük Őt a múltban. Hiába 
keressük Őt a történelem nagy alakjai között. Ha ezt tesszük, akkor is eljutunk a 
kőhöz, ami el van hengerítve, és csak a küldött szava hangzik felénk: „Feltámadt, 
nincsen itt.” – mert Jézus nincs a sírban, nincs a múltban, nincs az elmúlásban, 
nincs a hagyományban, vagy az ünnepben. Ő él! 

Ma számunkra is megszólal a húsvéti evangélium, ki tudja hányadszor, 
és ki tudja meddig még? De ma még hirdetteti Isten: „A kő el van hengerítve!” – 
számunkra is. 

Grendorf Péter 
lelkész 
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Szót kér a felügyelő 
 
Kedves Testvéreim! 
Nagy öröm számomra, hogy beszámolhatok gyülekezetünk növekedéséről, fejlő-
déséről. Lelkipásztorunk, Grendorf Péter ideérkezése előtt, első találkozásunkkor, 
arról beszéltem neki, hogy az lenne a jó, ha itt, a gyülekezetben sokféle alkalom, 
programlehetőség (nyelvórák, baba-mama kör, énekkar, előadások, kirándulások 
stb.) lenne. Ez vonzóvá tenné gyülekezetünket, és aki eljön „csak meghallja az igét 
is”. Lelkészünk ezt másképp gondolta. Pontosan fordítva. Mindenekelőtt az evan-
géliumnak kell tisztán és frissen megszólalnia, és amikor – a Szentlélek Isten mun-
kálkodásának hatására – egyre többen lesznek a gyülekezetben az elkötelezett, 
megújult életű emberek, akkor majd – a maguk természetességében – kialakulnak 
a sokszínű gyülekezeti programok is.  Megvallom, hogy akkor nem hittem ebben. 
Ma már belátom, neki lett igaza. Vasárnaponként a Biblia tanításához hűséges 
igehirdetés, és az ennek hatására kialakult családias közösség vonz ide sokakat. 
Akár bánat, fájdalom, betegség vagy öröm ér bennünket, amikor közösségünkben 
hallgatjuk Isten igéjét, megtapasztaljuk Jézus Krisztus Urunk jelenlétét, vigaszta-
lását, áldását. 
 Röviden szeretnék tájékoztatást adni egyházközségünk gazdálkodásáról is: 
az egyházfenntartási hozzájárulásoknak, az adományoknak és a vasárnapi 
offertóriumoknak köszönhetően eredményesen zártuk a 2015-ös gazdasági évet. 
2016-ban sem változik az egyházfenntartási hozzájárulás mértéke: nyugdíjasok-
nak havi 500 Ft, azaz évi 6000 Ft. Aktív dolgozóknak havi 1500 Ft, azaz évi 18.000 

Ft. 2015. év végi zárásnál az elektromos hálózat felújítására 760.000 Ft céladomány 
gyűlt össze, ami a mai napig folyamatosan emelkedik. Legyen Isten áldása az 
adományozókon és adományaikon. 
 A 2015-ös gazdasági évben önerőből sikerült felújítanunk a két földszinti 
szolgálati lakást, amelyek bérleti díja gazdálkodásunk részét képezi. Mindkét la-
kásba új lakók költöztek: egy fiatal evangélikus házaspár, akik aktív gyülekezeti 
szolgálatot is vállalnak; valamint két fiatal lány, akik szintén kiveszik részüket a 
templom és parókia körüli teendőkből.  
 Ebben az évben az elektromos hálózat felújítása és a templom pad-
fűtésének megvalósítása a tervünk. Mindezek, a mi számunkra óriási – tíz millió 
forintot is meghaladó – kiadást jelentenek, ezért szeretnénk pályázati lehetőségein-
ket kihasználni mind az országos egyház, mind az önkormányzat felé. 
 Szeretném még a Testvéreknek elmondani, hogy a mellettünk lévő ingat-
lan eladó. Presbitériumunk kifejezte határozott szándékát, hogy egyházunk tulaj-
donába kerüljön, így akár egy angyalföldi Insula Lutherana (evangélikus sziget) 
lehessen templomunkkal egységben. Ráépítéssel elképzelhető lett volna akár 
egyetemi kollégiumnak is. Eddig terveink nem kaptak támogatást. 
 Végezetül Isten iránti hálával köszönöm meg mindenkinek, aki kiveszi 
részét a gyülekezeti szolgálatokból. Így ajánlom Isten szeretetébe lelkészünket és 
feleségét; presbitereinket; pénztárosunkat, kántorainkat, a gondnoki és egyházfi 
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feladatokat ellátó testvéreinket, a gyermek-bibliakör vezetőket, az istentisztelete-
ken perselyezésben, pénzszámolásban segítőket, az oltárterítőket rendben tartó 
asszonytestvérünket, a gyülekezetünkben rendszeresen szolgáló nyugdíjas lelké-
szeket, és minden egyéb szolgálatvállalót. Ezután is kérjük és várjuk a szolgálókat! 

Isten szeretetébe ajánlom minden Testvérünket!  
Pál apostol szavaival zárom: „Nem számít sem az, aki ültet, sem az, aki öntöz, 

hanem csak a gyarapodást adó Isten.” (1Kor 3,7) 
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok gyülekezetünk minden tagjának! 

Gaál Jánosné  
felügyelő 

 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Gyülekezeti körkép 4. 
 

Egy éve indult új rovatunkban közösségünk hűséges, illetve viszonylag újonnan bekapcso-
lódott tagjait szeretnénk bemutatni.  Ebben a lapszámban egy olyan fiatal házaspárt muta-
tunk be,  akikkel már több gyülekezeti rétegalkalmunkon is találkozhattunk. Balázsi Tamás 
és felesége, Balázsiné Meleg Ildikó a nyár folyamán kezdtek el istentiszteleteinkre járni, 
Ildikó tagja baba-mama körünknek, és családostul érkeznek új gyülekezeti alkalmunk, a 
házaskör alkalmaira. 

-Meséljetek, kérlek pár dolgot magatokról! 
-2012 nyarán ismerkedtünk meg, ami előtt 
mindketten sokszor imádkoztunk, hogy 
megtaláljuk a párunkat, majd 2015 júniu-
sában össze is házasodtunk. Mind a ketten 
nyíregyházi származásúak vagyunk. Tomi 
egy amerikai multinacionális cégnél dol-
gozik pénzügyi területen, én pedig egy 
energetikai cégnél pályázatokkal és közbe-
szerzésekkel foglalkoztam, jelenleg pedig 
a mindjárt három hónapos kisfiúnkkal 
töltöm a mindennapjainkat. 

-Hogyan kapcsolódtatok be gyülekezeti életünkbe? 
-Egyikünk életében sem történt meg a keresztség gyermekkorban, de mind a ket-
ten éreztük, hogy szükségünk van Isten vezetésére a közös életünkhöz, továbbá 
mindkettőnk számára fontos volt, hogy az Úr előtt kössük össze az életünket. Mi-
vel Nyíregyházán találtuk meg először a mindkettőnk számára szimpatikus pász-
tort, ezért ott kezdtünk el az evangélikus gyülekezetbe járni, és az ottani lelkész 
biztatására kezdtük el keresni Budapesten a mi „lelki otthonunkat”. Több gyüleke-
zetben és alkalmon jártunk és az angyalföldi gyülekezetnél éreztük, hogy ez a mi 
helyünk. Egy idő után minden bátorságunkat összeszedve beszéltünk Péterrel, 
hogy „akkor mi már szeretnénk hivatalosan is a gyülekezethez tartozni”. 
-Annyira nagy volt bennetek az elszánás, hogy „el is kezdtétek rágni a fülünk”, hogy szer-
vezzünk egy olyan alkalmat is, ahol házaspárként tudtok feltöltődni. Gyülekezetünkben  
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több házaspárban is megfogalmazódott ez az igény, és február első hétvégéjére meg is hir-
dettük az első házaskört.  Milyen benyomásokat szereztetek eddig ezeken az alkalmakon? 
 -A házaskör indításának nagyon örültünk, hiszen amikor csatlakoztunk a gyüle-
kezethez, imádkoztunk azért, hogy legyen egy olyan alkalom is, amelyen mi is 
részt tudunk venni. Továbbá az is örömmel töltött el minket, hogy sok más házas-
párnál is hasonló fogadtatásban részesült az alkalom indítása. Mindemellett fon-
tosnak tartjuk, hogy érdeklődő vagy már élő hitű keresztényekkel együtt vehe-
tünk részt ezeken az alkalmakon. 
- Tizenhárom jegyes-, illetve házaspár fordult meg az eddigi három alkalommal. Sokan 
vagyunk, sokféle háttérrel, ahogy mondtad is. Vannak, akik még a húszas éveikben járnak, 
de többen képviseltetik magukat a középgenerációból is. Ti friss házasok vagytok, korban a 
két csoport között. Ti mit tudtatok eddig magatokkal hazavinni? 
-Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó iránymutatásokat kapunk mind a házasságunk 
szerkezete, mind a családunk vezetése tekintetében. Követendő példákat látha-
tunk magunk előtt, hogy hogyan is működik egy keresztény család és melyek az 
Isten által kijelölt szerepek. Szeretnénk, ha életünkkel, példamutatásunkkal és 
nevelésünkkel taníthatnánk gyermekünket és leendő gyermekeinket Krisztus kö-
vetésére, és ebben nagyon nagy segítségünkre van a házaskör, továbbá a lelkész 
házaspárunk vezetése. 
-Miért/hogyan ajánlanátok más jegyes- vagy házaspárnak az alkalmat? 
-Miért ajánljuk? Mert úgy gondoljuk, továbbá látjuk is sok esetben a környeze-
tünkben, hogy csak és kizárólag Isten vezetésével működhet egy házasság. Na-
gyon fontos, hogy ne csak készüljünk a házasságra. Ha már házasok vagyunk, 
akkor se vegyük természetesnek, hogy a boldogság és harmonikusság adott és 
állandó. Azért folyamatosan tenni kell, és kérni Isten vezetését hozzá. Ezek az 
alkalmak pedig mindenkinek segíthetnek ennek elérésében. 
 

 
További tervezett házaskör  
időpontok a tavaszi negyedévben  
(a változtatás jogát fenntartjuk):  
 
2016. április 2. A házasság évszakai 
2016. április 16. Konfliktusok megoldása házasságban 
2016. április 30. Nehézségek, veszteségek, szenvedés  
feldolgozása a  családi közösségben 
2016. május 14. Mi a boldogság? Boldog vagy velem?  
 
Találkozásaink során a téma előterjesztése mellett interaktív 
feladatokat oldunk meg, amelyek elősegítik a továbbgondolást, 
gyakorlatban való alkalmazást, és kötetlen beszélgetésre is biz-
tosítunk lehetőséget. Az alkalmakat kéthetente szombaton-
ként 16 órától tartjuk, további részletekről érdeklődni a lel-
készházaspárnál lehet. 
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A helyes megfejtők jutalomban részesülnek, ha a gyermekbibliakörök 

egyikén a megoldásokat leadják! 

 
 

 
Bibliai fejtörő kicsiknek és nagyoknak 
Az alábbi kép az első húsvét hajnalát ábrázolja. Valami nagyon hiányzik 
róla, rajzold rá, és utána színezd ki a képet, ha még nem jársz iskolába! 
Ha már tudsz olvasni, keresd meg a képen elrejtett tíz visszafele leírt szót, 
írd le őket  helyesen a vonalra, és karikázd be a kakukktojást, ami nem 
illik a húsvéti ünnepkörbe! 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Gyermekrovat 

Örömhírek a gyermekbibliakör tájáról 
2015 őszi hónapjaiban az elmúlt évekhez képest rendszeresebbé vált az 
alkalmak látogatottsága,  és nagyobb lett a korosztályi szórás is, így 
beálltak új, egyetemista szolgálattevők is  a hatékonyabb tanítás érde-
kében. 2016 őszétől  további újításokat szeretnénk bevezetni, erről rész-
letesebben a következő számban olvashatnak. 
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Visszatekintés 

 
A böjti időszak 3. vasárnapján, gyülekezetünk lelkésze és a Magvetés Bibliakör 
négy egyetemista korú tagja – köztük két, lelkészi szolgálatra készülő teológiai 

hallgató – Sárszentlőrincen szolgált az evangélikus gyülekezetben.  
 

 
 
 
 
 
 
 

A délelőtti istentiszteleten igehirdetéssel, bizony-

ságtétellel és énekkel dicsérték az Urat, a közös 

ebéd után pedig bibliaiskola keretében tanúskod-

tak Jézus Krisztus életváltoztató hatalmáról és 

szeretetéről. Utána lehetőségük nyílt megnézni 

Lázár Ervin nagy szederfáját (képünkön), és Illyés 

Gyula születési helyének emléket állító kopjafát is. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Előretekintés 

Ünnepi istentiszteleteink 
Március 20.  Virágvasárnap de. 9 és 10 óra: istentisztelet 
Március 24. Nagycsütörtök du. 6 óra: úrvacsorás istentisztelet  
Március 25. Nagypéntek de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet,   
         du. 6 óra: passióolvasás 
Március 27. Húsvét ünnepe 
de. 8 óra: – Frangepán utcai református templom:  
  úrvacsorás istentisztelet  
de. 10 óra: úrvacsorás gyermekbarát istentisztelet  
Március 28. Húsvét 2. napja 
de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet  

   Húsvét vasárnapi gyerekbarát istentiszteletünkön  

(március 27-én  10 órakor) meglepetésekkel készülünk a gyermekek számára! 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 és hatodik osztályos tanulóknak. 

Nyugdíjasok  
bibliaórája 

Csütörtökönként  
10 órától 

2. Korinthusi levél 

Gyermekbibliakör 
Vasárnaponként  
párhuzamosan  

az istentisztelettel 
Bibliai kezes-lábas 

Fiatal felnőttek  
bibliaköre 

Szerdánként  
18 órától 
Magvetés  
Bibliakör 

Baba-mama kör 
Hónap 2. és 4.  
péntekjén 10 

órától 
Hitünk  

alapkérdései 


