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Miért keresitek a holtak között az élőt?  

Nincsen itt, hanem feltámadt! Lk 24,5-6 
 

Húsvéti miértek... 

 

MIÉRT A HOLTAT KERESITEK AZ ÉLŐ HELYETT?  

Húsvét hajnalán az asszonyok  a temetőbe mentek.  Jézust akarták felkeresni - nem az 

élőt, hanem a holtat. Így tervezték, ebben a tudatban indultak. Céljukat egyértelműen 

jelzi, hogy a holttest „ápolására” illatos keneteket vittek magukkal.  

A húsvéti örömhír elhangzása után 2000 évvel sokan még mindig csak - vagy már csak - 

a holt Jézust keresik fel az ünnepi istentiszteleten a templomban. Sokan az ünnep kuliná-

ris élményei között testetlen emlékké, „szent” érzületté lényegült - vagy inkább silányí-

tott - Jézust keresik és csupán a vallási szokásokban mumifikálódott Krisztushoz érkez-

nek meg.  Vajon eljönnek-e ma is a húsvéti angyalok, hogy bele harsogják kriptaszagú 

ájtatosságunkba az eszméltető kérdést: 

 

MIÉRT A HOLTAK KÖZÖTT KERESITEK AZ ÉLŐT? 

Kik a holtak? Akik a temetőben vannak, már bizonyosan azok, de a holtak itt „élnek” 

köztünk is. Erkölcsi, lelki holtak között élünk és olykor talán mi is meghalunk, amikor 

hitünk lángja kialszik, vagy elakad a lelkünk lélegzetvétele az imádság.  

Keresd az ÉLŐT az élők között! Jézus él! Ha szólsz hozzá, válaszol, ha keresed, szembe 

jön veled. Támadj fel új életre már, Krisztus meglankadt népe! 

 

Virágban áll a rét, virágos úton át 

valaki jön feléd, valaki jön feléd. 

Föltámadt, halleluja! 

 

Virágban áll a rét, virágos úton át 

Jézus jön feléd, Jézus jön feléd!  

Föltámadt, halleluja! 

Győri Gábor 

 A hónap igéje - 2017. április 

A Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség havi körlevele 
1183 Bp., Kossuth tér 3. TEL.: 290-6408 E-MAIL: pestlorinc@lutheran.hu;  

WEB: http://elokovekgyulekezet.hu ; Bankszámlaszám: 117-18000-20328597  
Lelkészek: Győri Gábor (20/824-2410); Dr. Korányi András (20/824-6410);  

Horváth-Csitári Boglárka (20/499-72-12) 

Feltámadt! Valóban feltámadt! 
Feltámadt! Valóban feltámadt? 

 

Sokszor ismételt fontos felkiál-
tás ez. Hiszen a leghatalma-

sabb kinyilatkoztatásban erősít 
meg, ami alapjaiban rengette 
meg a világot közel 2000 évvel 
ezelőtt. Született valaki, aki 

bármire képes volt! A betegnek 
gyógyulást adott. A megvetettet felemelte. A kétkedőt hittel 

ajándékozta meg. Gyűlöletre szeretettel válaszolt, halálra, élet-
tel. Mindent megtett, a legvégsőkig elment, hogy nekünk  

örök életünk legyen. 
Azóta sok minden történt! Az emberi történelem végeláthatat-
lan eseményeket élt meg. Háború és béke. Szenvedés és jólét. 
Divathullámok jöttek-mentek. Emberek születtek és meghal-

tak. Változás, változás után. De vajon mi változunk-e. Képesek 
vagyunk-e a változásra. Szükség van-e a változásra? Mennyire 
mondjuk szívből, meggyőződésből: Feltámadt! Valóban feltá-
madt! Mennyire valóság a mi életünkben ez a rövid, de annál 

markánsabban megfogalmazott néhány szó? Ami a lényegre, az 
egyetlen igazi jó hírre, ajándékra koncentrál? Képesek vagyunk
-e a mindig változó világ után, most a változatlanra tekinteni? 
Húsvét felé közeledve, az ünnep kapujában most egy pillanatra 
megállhatunk és megadhatjuk a választ! Vallod-e, hogy feltá-
madt? Érted, a te életedért! Vagy még mindig csak tétovázol a 
kapuban állva, kérdően nézve: Valóban feltámadt? A választ 
magadban keresd! A változás megéri, hiszen a mindig változó 
világban meglelheted azt, aki soha nem változik! Jézus Krisz-
tust, aki feltámadt! Valóban feltámadt!!!     

      
      Horváth-Csitári Boglárka 
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Jézus követésében a keresztény egyház az embert mindig élete összetett sokfé-

leségében igyekezett megszólítani – lelki és testi, e világi és üdvösséges rászo-

rultságában egyszerre sietni a segítségére. A lutheri reformációt mégis gyakran 

érte az a vád, hogy a hit hangsúlyozásával a jó cselekvését háttérbe szorította, 

holott Luther erről egészen világosan tanított: „A keresztény ember szabad ura 

mindennek, és nincsen alávetve senkinek. A keresztény ember készséges szol-

gája mindennek, és alá van vetve mindenkinek.” A hitből fakadó jó cselekede-

tek tanítása az evangélikus egyházakban elsősorban a szeretetszolgálat és a hu-

manitárius hozzáállású misszió terén valósult meg. A 20. században is voltak 

olyan kiemelkedő evangélikusok, akik hitükről elsősorban a gondoskodás és 

segítőkészség eszközeivel tettek bizonyságot. 

Világszerte ismert Albert Schweitzer (1875-1965) emberbaráti szolgálata, amit 

evangélikus lelkészként, orvosként és misszionáriusként végzett Afrikában. 

Emellett jelentős teológus és orgonaművész is volt, fontos írásai jelentek meg 

Jézus életének történeti kutatásáról, Johann Sebastian Bach életéről, az élet fel-

tétlen tiszteletének az etikájáról. 1913-ban indult először szolgálatba a fekete 

kontinensre, de az első világháború idején francia fogolytáborba hurcolták. Ez-

után újraalapozta egzisztenciáját, és 1924-ben visszatért Afrikába, ahol több 

ezer ember befogadására alkalmas kórházat épített fel, többek között leprás be-

tegek számára. Ezt az intézményt folyamatos európai előadások és orgonakon-

certek bevételeiből tartotta fenn, ide-oda utazgatva a két kontinens között. Fel-

szólalt a háború, az atomfegyverkezés ellen, sokoldalú tehetsége és hatalmas 

műveltsége révén hatalmas nemzetközi tekintélyre tett szert. Együttes orvosi és 

lelkészi szolgálatát Jézus követéseként határozta meg, amellyel azonban jóvá-

tenni is igyekezett az európai gyarmatosítás során elkövetett sokféle igazságta-

lanságot és gaztettet is. 

Hazánkban az embermentés szimbólumaként lett ismert Sztehlo Gábor (1909-

1974). Evangélikus lelkészi pályáját 1932-ben kezdte – templomépítőként, finn 
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MISSZIÓI KONFERENCIA  

PILISCSABA  2017. júl. 2 – 5. 

Szervező: Szeverényi János 

https://www.google.hu/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.evangelikus.hu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Farticle_large%2Fpublic%2Fesztus.jpg%3Fitok%3DKKHFVe4y&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.evangelikus.hu%2Fcikk%2Fdr-fabiny-tam%25C3%25A1s-esztus&docid=AxRr8o
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BEHARANGOZÓ  

Reformáció500 

Pünkösd a Reformáció Parkban 

2017. június 5-én 10-17 óráig 
 

Pesti evangélikusok és Erzsébetváros protestáns gyülekeze-

tei együtt készülünk közös ünnepre, egész napos színes 

programmal. A reformáció üzenetét közvetítő Parkban, a 

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium és templom épü-

lettömbjében lehetőség lesz találkozni, ünnepelni, lelkiekben 

erősödni, akár rossz idő esetén is. 

11 órakor kezdődő istentiszteleten Gáncs Péter elnök-

püspök hirdeti Isten igéjét. 

A gyermekeknek egész napos programot biztosítunk; ál-

latsimogató, ugrálóvár és felfújható mobiltemplom 

várja a legkisebbeket. 

Evangélikus és református fenntartású iskolák diákjai ké-

szülnek bemutatkozókkal, a hittanos korosztály szá-

mára sok meglepetéssel. 

A nap programjában változatos koncertekkel, fórumbeszél-

getéssel 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 
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kapcsolatai révén pedig népfőiskolák szervezőjeként tette próbára sokoldalú 

tehetségét. 1944-től – Raffay Sándor püspök megbízásával – látott neki élet-

mentő szolgálatához: 32 otthonban több száz zsidó származású gyermeket, majd 

a háború hadiárváit vette védelem és gondozás alá. Híres Gaudiopoliszában a 

fiatalok nemcsak ellátást kaptak, hanem „gyermekköztársaságot” épített fel a 

felnőtt életre, közösségi felelősségre érésük segítésére. Intézményeit 1950-ben 

államosították, azután gyülekezeti lelkészi szolgálatban állt és szeretetotthono-

kat alapított. 1961-ben – infarktusa után – Svájcba emigrált családjához távo-

zott, és élete végéig ott állt szolgálatban. 

Andorka Eszter (1970-2003) fiatalon elhunyt evangélikus lelkészünk nevét ma 

is kevesen ismerik. Tudós édesapja, Andorka Rudolf elkötelezett evangélikussá-

ga nyomán teológiát tanult az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, ahol – 

hollandiai tanulmányait követően – újszövetségi területen folytatott tudományos 

munkát. Gyülekezeti lelkészi szolgálata mellett nagy érzékenységgel fordult a 

szegények, a kirekesztettek felé, állami gondozásból kikerült és cigány fiatalok 

sokaságának nyújtott segítséget az életkezdéshez, hátrányos helyzetükből való 

kitöréshez. Életének is ennek a segítő szolgálatnak a során vetett véget egy álta-

la felkarolt fiatalember Budapesten. 

Az önfeláldozó szeretetszolgálat a reformáció kora óta töretlenül – a misszió és 

az oktatás-nevelés mellett – az evangélikus egyház meghatározó elkötelezése. 

Ebben a szolgálatban Jézus szavainak folyamatos beteljesedését látjuk: „ha 

megtettétek eggyel a legkisebbek közül, velem tettétek meg”. 

 

Dr Korányi András 

Megismerésre ajánljuk: 
Andorka Eszter: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet” – Andorka Eszter emlék-

könyv (2007) 

Keveházi László: 100 éve született Sztehlo Gábor. (Luther Kiadó, 2011) 

Albert Schweitzer: Életem és gondolataim (Gondolat Kiadó, 1981) 
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01szo DÉLI KERÜLETI MISSZIÓI NAP - BONYHÁD 

02.va Böjt 5. vasárnapja  

 10.00  - Istentisztelet + úrvacsora 

03.hé 17.00 - Tere-Tori 

04ke 18.00 - Férfi kör 

05.sze 18.00 - Énekkar 

06.csü 15.00 - Bibliaóra 

07.pé 18.00 - Imakör 

08.szo KONFIRMANDUS TÁBOR 

09.va Böjt 6.  Virágvasárnap  

 10.00  - Istentisztelet 

  Gyerekeknek bábjáték 

 Születésnaposok köszöntése 

10.hé 17.00 - Tere-tori 18.00 - Női kör 

12.sze 18.00 - Énekkar 

13.csü 18.00 - NAGYCSÜTÖRTÖK 

 „Élet kenyere” - rendhagyó úrvacsora 

13.pé 10.00 -  NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET (úrvacsora) 

 18.00 - PASSIÓ 

16.va HÚSVÉT –1. 

 05.00 - Hajnali virrasztás 

 9.30 - Grádics éneklés  

 10.00  - Istentisztelet + úrvacsora 

17.hé HÚSVÉT –2. 

 10.00  - Istentisztelet + úrvacsora 

18.ke 18.00 - Férfi kör 

20.csü 15.00 - Bibliaóra  

21 pé 18.00 - Imakör 

22.szo 10.00 - Konfirmációi óra 

23.va Húsvét után 1. vasárnapja  

 10.00  - Istentisztelet 

24.hé 17.00 - Tere-Tori, 18.00 - Női kör 

27.csü 15.00 - Bibliaóra  

28 pé 18.00 - Imakör 

29.szo 10.00 - Konfirmációi óra 

30.va Húsvét után 2. vasárnap 

 10.00  - Zenés istentisztelet 

2017.ÁPRILIS 
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02. va Böjt 5. vasárnapja 

 8 óra Istentisztelet + Úrvacsora 

 (Református templom) 

05. sze 14 óra Bibliaóra 

09. va Böjt 6. vasárnapja 

 8 óra Istentisztelet (Református templom) 

13. csü Nagycsütörtök 

 18 óra Istentisztelet + úrvacsora 

 (Cserkész ház) 

14. pé Nagypéntek 

 10:30 Istentisztelet (Cserkész ház) 

16. va Húsvét ünnepe 

 4:30 Hajnali interaktív istentisztelet  

 (Református templomnál) 

 10:30 Istentisztelet + úrvacsora 

 (Cserkész ház) 

17. hé Húsvét 2. napja 

 10:30 Istentisztelet + úrvacsora 

 (Cserkész ház) 

19. sze 14 óra Bibliaóra 

20. csü 18 óra Asztali beszélgetések 

 (Luther-ház) 

21. pé 17 óra IFI (Luther-ház) 

22. szo 10-15 óra VÉDŐHÁLÓ (Luther-ház) 

23. va Húsvét utáni 1. vasárnap 

 10:30 Gyermek Istentisztelet 

 Születésnaposok köszöntése 

 (Cserkész ház) 

 15-19 óra Társasjáték klub 

 (Cserkész ház) 

26. sze 14 óra Bibliaóra 

E Ö 

K K 

V 

 

P 

 

2017.ÁPRILIS 


