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Húsvét az élet közepén 

Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovászta-

lanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már feláldoztatott. 

(1Kor 5,7) 

 

Pál apostol húsvéti evangéliumot hirdet az élet közepén. Nem istentiszteleten hang-

zott el, ünnepi körülmények között ez a rövid levélrészlet, hanem ott, ahol az em-

ber az életét éli. És nekünk erre van igazán szükségünk: húsvétra az életünk köze-

pén. 

Legtöbbször éppen úgy tűnik, hogy mi ezt akarjuk a legkevésbé. Sokkal 

kényelmesebb az evangéliumi történeteket a múltban tartani. A húsvéti történet 

veszélye, hogy olyanná válik, mint egy régi fényképalbum. Néha elővesszük, lepo-

roljuk és megmutatja nekünk a múltat, fekete-fehér állóképben, kicsit idealizált, 

beállított, ünneplőbe öltözött emberekkel, akik állítólag rokonaink, de már régen 

nem így néznek ki, vagy nem is élnek már. Tudjuk, hogy fontos, de úgy igazán  

nem jelent semmi valóságosat. Inkább csak egy érzés, egy hangulat. A két na-

gyobb lányom nagyon szeret régi fényképeket nézegetni. Közben kérdezgetnek, 

hogy ki kicsoda a képen, de aztán hamar megunják, főleg, ha kedvenc meséjük 

kezdődik a tévében. Olyankor már nem érdekes a fényképalbum, fontosabb a va-

lóság, majd folytatjuk, ha kedvünk lesz. 

Így ünnepeljük mi húsvét ünnepét. Van nekünk egy húsvéti képesköny-

vünk. Itt a képek nem is fényképek, még annyi közük sincs a valósághoz. Évezredes 

régi történet ez, más kor, más világkép, persze fontos tanulságokkal, patetikus 

üzenettel. Igen, lényeges, és mi ezt tudjuk – de vajon valóságos, érvényes ez még 

ma? Fontos megvizsgálnunk, hogy van-e helye húsvétnak az életünk közepén, 

vagy csak egy nagyon kitüntetett helyen, de nem mindent meghatározó helyen 

van helye az életünkben? 
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A korinthusi keresztyén gyülekezet hasonló helyzetben volt, mint vagyunk 

mi most, nem erőltetett a párhuzam, mert sok jelenség van, ami nem változik az 

évszázadok folyamán. Ismerték a húsvéti evangéliumot és annak jelentőségét, de 

mindez – bár időben közel volt hozzájuk – mégsem volt valóságos, életformáló erő 

az életünkben. 

Ebben az esetben nem arra volt szükség, hogy az apostol megismertesse 

az evangéliumot a gyülekezettel, hanem hogy annak következményére hívja fel a 

figyelmet. Húsvét határhelyzetet teremtő valóságára mutasson. Nem szólaltatja 

meg a húsvéti történetet, hanem a jelenben rámutat a húsvéti Bárányra, Jézus 

Krisztusra. Teszi ezt egy ünnepi szokáson keresztül, a pászka megünneplésének a 

zsidó nép körében, sőt a messiáshívő zsidók között is mind a mai napig elterjedt 

szokásán keresztül.  

Ez az ünnepi rend nagyjából így zajlik le mind a mai napig: a széder va-

csora során a ház asszonya férje kezébe ad egy lúdtollat, egy fakanalat és egy 

konyharuhát. Ezekkel az eszközökkel kell az Egyiptomból, a szolgaság házából való 

szabadulás ünnepére készülve kitakarítani, megtisztítani a házat a régi kovásztól. A 

férfi a tollal rásepregeti a fakanálra a kovászt, bebugyolálja a konyharuhába úgy, 

hogy nem érintheti a kovászt és tűzbe veti, hogy megsemmisüljön. Majd kijelenti: 

ha maradt volna valami kovász a házban, azt a föld porának minősítem. Ennek a 

szimbolikus cselekedetnek nagyon mély tartalma van. Sokkal többet jelent mintha 

pusztán szavakkal mondanák el a történetet. 

Az apostol ezzel világosan rámutat: a húsvéti esemény határhelyzetet te-

remt. Világosan megkülönböztethető az előtte és az utána, az egykor és a most, a 

régi és az új. Itt nem valami elméleti igazságról van szó, egy általános tanításról 

Jézus Krisztus feltámadásának jelentőségéről, hanem az apostol az élet közepén 

szólal meg. „A mi húsvéti Bárányunk, a Krisztus – írja Pál – pedig már megáldozta-

tott.” Itt elsősorban Jézus halálára mutat – ez már megtörtént – és annak következ-

ménye mind a mai napig érvényes. Nem évült el, nem kell megismételni, de fontos 

befogadni és megerősödni benne. A húsvéti Bárány Jézus Krisztus halála és ettől 

elválaszthatatlanul a feltámadása – mindent új összefüggésbe helyez.  

Ehhez szükséges felismernünk, hogy nem ünnepelhetünk a régi kovásszal. 

Pál világosan fogalmaz: „Takarítsátok ki a régi kovászt!” – mert bármi megmarad a 

régiből, az megfertőzi az újat. Nem összeegyeztethető a kettő. „Takarítsátok ki a 

régi kovászt, hogy új tésztává legyetek” – ez nem egy megvalósítandó feladat, ha-

nem egy, a húsvéti eseményből következő állapotnak a megvalósulása. „Hiszen ti 

kovásztalanok vagytok – jelenti ki az apostol – mert a mi húsvéti Bárányunk, a 

Krisztus már megáldoztatott.” Nem akkor ünnepeljük méltóképpen a feltámadás 

ünnepét, ha emlékezünk arra, ami történt egykor, hanem akkor, ha a feltámadott 

Jézussal élő kapcsolatban éljük mindennapjainkat.  

Így jelenhet meg a húsvéti evangélium a mi életünk közepén is! 

Grendorf Péter 

lelkész 
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Képes beszámoló a Peskó-Székács orgona szenteléséről 

A képeket Nagypál Szilárd készítette. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Általános tisztújítás 2018.  

 
2018. március 25-én, virágvasárnap, az istentiszteletet követően közgyűlés 

 keretében megválasztjuk egyházközségünk tisztségviselőit és elöljáróit,  

egyszóval: a presbitériumot.  Az alábbiakban röviden bemutatjuk a jelölteket:  

 

Tisztségviselő jelöltek:  

 

Gaál Jánosné – felügyelő  

A Vas megyei Csöngéről származik. Nyugdíjas, végzettsége szerint könyvtár és 

pedagógia szakos tanár. Korábban mindkét budapesti evangélikus kollégium igaz-

gatója volt. A Németh László Alapítvány, az Országos Evangélikus Bíróság, és a 

Luther Otthon Alapítvány titkára volt. Házas, két felnőtt gyermeke, és négy unokája 

van. Huszonnégy éve presbiter, tizennyolc éve a gyülekezet felügyelője.  

 

Kovács Levente – másodfelügyelő  

Angyalföldön él kisebb-nagyobb megszakításokkal születése óta. Az evangélikus 

gyülekezet pedig lelki otthona, ahova járt vasárnapi iskolába (1948-1956), ahol 

konfirmált 1954-ben. A 70-es évek elejétől kapcsolódott be újra a gyülekezeti éle-

tébe. Nyugdíjas, okleveles villamos és gazdasági mérnök. Nős, három felnőtt gyer-

meke és tizenkét unokája van. Évtizedes presbiteri múlttal rendelkezik, egy ciklus-

ban felügyelő is volt. A gyülekezet minden eddigi lelkészét személyesen ismerte.  

 

Székács Dóra – jegyző  

Mosonmagyaróváron született, 1951 óta lakik a 13. kerületben, 1956 óta a gyüle-

kezet tagja. Bátyjával együtt itt konfirmált, azóta benne van az egyház vérkeringés-

ében. Édesapja a legnehezebb időszakban volt presbitere az egyházközségnek. 

Bátyja évtizedekig volt a gyülekezet kántora, presbitere, később a számvevőszék 

tagja. Nyugdíjas, korábban az Országos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Intézet szám-

viteli osztályán dolgozott, mint főosztályvezető. Még javában aktív volt, amikor a 

80-es évek közepén dr. Reuss András lelkész felkérte presbiternek, amit hálás szív-

vel vállalt. Berkesi Sándor jegyző adta át neki a tisztséget, amit azóta hűségesen 

betölt. Emellett a számvevőszék tagja.  

 

Guáthné Bókkon Tünde – számvevőszéki elnök  

Lelkészcsaládból származik, 1989 óta tagja egyházközségünknek. Házas, három 

felnőtt gyermeke van, akik mind a gyülekezet gyermek- és ifjúsági alkalmainak 

lelkes résztvevői voltak Kendeh György szolgálati ideje alatt. 2000 óta presbiter, 

2006 óta a gyülekezet, 2012 óta a Pesti Evangélikus Egyházmegye számvevőszé-

kének elnöke.  
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Aradyné Szűsz Gyöngyi – pénztáros  

A 14. kerületben született evangélikus családba. A helyi evangélikus gyülekezetben 

részesült a keresztségben és ott is konfirmált. A zuglói templomban kért áldást 

házasságára, és fiát is ott keresztelték. A Budapesti Evangélikus Középiskolai Kollé-

giumban volt pénzügyes 13 évig. Gyülekezetünkben három éve látja el a pénztáro-

si tisztséget. Tanácskozási joggal tagja a presbitériumnak. 

 

Presbiterjelöltek:  

 

Bódi Emese  

Kerületünkben nőtt fel, templomunkban konfirmált. Teljesen vakon született, kis 

látása többszöri operációknak köszönhető. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán, 

nappali tagozaton szerzett történelem szakos, valamint latin nyelv- és irodalom 

szakos tanári diplomát. Jelenleg az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója, 

latin nyelvet, művelődéstörténetet és patrisztikát tanít. Kutatási területe a klasszi-

kus görög és római irodalom története. 2012 óta a gyülekezet presbitere, többször 

szolgált istentiszteleten igehirdetéssel.  

Gyurikné Bókkon Erika  

Lelkészcsaládban nőtt fel, testvérével együtt, aki gyülekezetünk számvevőszékének 

elnöke. 1989 óta lakik a kerületben és tagja egyházközségünknek. Óvodapedagó-

gus. Házas, egy felnőtt lánya van. Férje és lánya is gyülekezetünk elkötelezett, aktív 

tagjai. A vasárnapi gyermekbibliakör vezetőjeként szolgál hűségesen.  

Lovas-Jonák Mariann  

Közel harminc éve tagja az angyalföldi evangélikus gyülekezetnek. Itt járt hittan-

órára, itt konfirmált. Tizennyolc éve presbitere gyülekezetünknek. Közgazdász. Há-

zas, három gyermek édesanyja. Elsősorban a gyermekmunkában vesz részt, de 

szívesen vállalt szolgálatot más területen is. Presbiteri szolgálatához választott ve-

zérigéje: „Az ÚR minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövet-

ségét és intelmeit.” (Zsolt 25,10)  

Dr. Kelényi Ferenc  

Sopronban született, evangélikus értelmiségi családban. Egyetemi tanulmányai 

elvégzése után szülővárosában helyezkedett el, mint ügyvéd. 1988-ban költözött 

Budapestre, 1992 óta lakik a kerületben, és tagja a gyülekezetnek, 2006 óta presbi-

ter. Nős, egy lánya van.  

Dr. Malkovits Márta  

Gödöllőn született, de a 13. kerületben nőtt fel, általános- és középiskolai tanulmá-

nyait itt végezte. Gyülekezetünkben konfirmált. 1989-ben végzett a Semmelweis 

Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán. Azóta Óbudán, a gyermekfogászaton 

dolgozik. 1983-as házasságkötése után Rákospalotára költözött. Két gyermeke a 

rákospalotai evangélikus templomban részesültek a keresztség szentségében, 

majd ott is konfirmáltak. 2003-ban elvált. A 2000-es évek közepétől édesanyjával 

hűségesen vesz részt gyülekezetünk életében.  
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Dr. Győri Zsuzsanna  

Közgazdász, a Budapesti Gazdasági Egyetem főiskolai docense. Bár anyai ágon 

református családból származik, gyermekkorában nem kapott vallásos nevelést. 

Hitre jutásában nagy szerepe volt későbbi férjének, Nyerges-Bognár Attilának, akit 

a gimnáziumban ismert meg. Ő vitte el a dunakeszi evangélikus ifjúság közösségé-

be. 19 éves volt, mikor Mónus László megkeresztelte. Férjével, 2012 karácsonya óta 

a gyülekezet tagjai, három gyermekük van: Barnus, Dani és Sára.  

Varsányi Réka  

Evangélikus lelkészcsaládból származik. Pécsett nőtt fel, végezte iskoláit és az 

egyetemet, ahol közgazdász diplomát szerzett. Férjével, Reiter Simonnal, az egye-

temen ismerkedtek meg. 2010 óta élnek a 13. kerületben. Két gyermekük van: Vil-

mos és Júlia. Aktívan az ő születésük után kapcsolódtak be az agyalföldi gyülekezet 

életébe. 2017 februárja óta a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájá-

nak Pályázati és Fejlesztési Osztályán dolgozik pályázati referensként.  

Dr. Káldy Péter  

Pécsett született evangélikus családba, 2012 óta él Budapesten. Jogász. Feleségé-

vel, aki szintén jogász, templomunkban kértek áldást házasságukra. Kislányuk, Kata 

tavaly született. 2016-ban kapcsolódtak be aktívan a gyülekezet életébe. Fontosnak 

tartja, hogy mindig jusson ideje arra, hogy önzetlen munkával másért, másokért 

tegyen, ezért is foglalkoztatta az utóbbi időben sokat, hogy milyen módon kapcso-

lódhatna be jobban gyülekezetünk, egyházunk életébe. Megválasztása esetén 

örömmel vesz részt a presbitérium munkájában és képviseli gyülekezetünket az 

Egyházmegyei Közgyűlésben is.  

Károlyfalvi Zsolt  

Orosházán született, ahol az evangélikus gyülekezet közössége meghatározó ha-

tást gyakorolt gyermek és ifjúkorára. 1991-ben konfirmált, ezt követően tíz évig 

presbitere volt az orosházi gyülekezetben. 2001-ben a Szegedi Tudományegyetem 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán, testnevelés-rekreáció szakos tanári dip-

lomát szerzett. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a tanulmányait 2002-ben 

kezdte meg teológus-lelkész szakon. Egyetemi tanulmányai alatt nevelőtanárként a 

MEE Budapesti Kollégiumában dolgozott. 2014-ben kapcsolódott be az angyalföldi 

gyülekezet életébe. Jelenleg az Evangélikus Középiskolai Kollégium igazgatója.  

Dr. Csermely Péter  

Apai ágon sok generációra visszamenő evangélikus (kántor-tanító és presbiter) 

család tagja. Az angyalföldi gyülekezetben keresztelték, majd később itt is konfir-

mált. 40 éve zuglói lakos. Biokémikus, a Semmelweis Egyetem professzora, akadé-

mikus. Kutatási területe a komplex rendszerek adaptációjával és a hálózatokkal 

kapcsolatos. 1995 óta számos tehetséggondozó mozgalmat indított el. 2006-tól tíz 

éven át a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alapító elnöke, 2012 és 2020 között az 

Európai Tehetségsegítő Tanács elnöke. Több mint egy éve minden nap legalább 

egy órát imabeszélgetésre fordít. 2017 karácsonya óta a hit kérdéseivel foglalkozó 

blogot indított (http://csermelyblog.hu).  
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VASÁRNAPI ALKALMAINK 

Egyházmegyei közgyűlési küldött jelölt: Dr.Káldy Péter, Károlyfalvi Zsolt [póttag] 

 

Tiszteletbeli presbiter javaslatok:  

„A közgyűlés az idős koruk miatt aktív szolgálatot már nem vállaló presbiterek közül 

tiszteletbeli presbitereket választhat, akik a presbiteri üléseken tanácskozási joggal 

vesznek részt. A tiszteletbeli presbiterek megválasztása határozatlan időre szól.”  

[a Magyarországi Evangélikus Egyház Törvénykönyvéből]  

Tiszteletünk, szeretetünk és megbecsülésünk kifejezéseként a következő testvére-

ket javasoljuk a tiszteletbeli presbiteri címre:  

Aradi Mihályné, Barabás Sándorné, Blahota Judit, Kertész Géza , Kovács Jolán, 

Dr. Reuss András,  Rinth Kamillóné 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

HÉTKÖZI ALKALMAINK 
 

Magvetés Bibliakör Szerdánként 18 órától   

Az 501 éves reformáció és az örök evangélium  

 

Bibliaóra nyugdíjasoknak – Csütörtökönként 10 órától   

A középpontról Luther írásmagyarázatával 

 

Baba-mama kör – Kéthetente csütörtökön 10 órától   

Megújuló kapcsolataink a Biblia tükrében 

 

 

 

Énekkar – 8:30-tól  

 

Imakör – 9:30-tól – A templom-

ban elhelyezett imadoboz kéré-

seinek, hálaadásainak alapján 

 

10:00-tól  tematikus istentisztelet 

 

Kisebbek gyermekbibliaköre  

párhuzamosan az istentisztelettel  

– Bibliai számtan 

 

Nagyok gyermekbibliaköre 

párhuzamosan az istentisztelettel  

– Felfedezés betű-rendben 
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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 

 

Istentisztelet 

Minden vasárnap 10 órakor a templomban, egyéb egyházi ünnepeken aktuális 

kiírás szerint. 

Lelkészi hivatal 

Állandó időpontban tartott fogadóórát 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. 

 
Ünnepi istentiszteleteink 

 

Március 29. Nagycsütörtök  

 du. 6 óra: úrvacsorás istentisztelet  

Március 30. Nagypéntek  

 de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet,   

 du. 6 óra: passióolvasás 

Április 1. Húsvét ünnepe 

 de. 8 óra: – Frangepán utcai református templom:  

   úrvacsorás istentisztelet  

 de. 10 óra: úrvacsorás gyermekbarát istentisztelet  

Április 2. Húsvét 2. napja 

 de. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet  

 

 Húsvét vasárnapi gyerekbarát istentiszteletünkön   

(április 1-jén  10 órakor) két korcsoportban készülünk   

meglepetésekkel a gyermekek számára! 


