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Simon Péter így felelt: 
„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” 

Mt 16,16

an bennünk hit. Valami bizo-
nyosan van, igen. Hiszen bí-
zunk, kapaszkodunk. Imádko-

zunk, fohászkodunk. Bűnt bánunk, bűnt 
vallunk. De kimondani vagy megfogal-
mazni azt, kiben, miben hiszünk: talán a 
legnehezebb feladat. Elmondani valaki-
nek, aki nem ismeri Jézus Krisztust, 
hogy kicsoda ő, egyáltalán nem könnyű 
dolog. 
       Tavaly nyáron néhány napot kórház-
ban töltöttem. Négyágyas kórteremben 
hárman voltunk, sokat beszélgettünk, és 
nagyon hamar kiderült, hogy mindhár-
man keresztyének vagyunk. Másnap kap-
tunk egy szobatársat, aki hallgatva be-
szélgetésünket, rájött arra, hogyan gon-
dolkodunk. Szeretett volna bekapcsolód-
ni a beszélgetésbe, és röviden, de 
határozottan elmondta álláspontját, mi-
szerint ő nem hisz Istenben, ez az egész 
egy nagy mese. Minket nem hagyott 
nyugodni a nekünk fájó vélemény, és 
gondolatainkat összeszedve elkezdtünk 

beszélni neki a hitünkről, arról, mit je-
lent ez számunkra és olyan sok ember-
nek, és miért nem mese... Emlékszem 
arra a lemondó sóhajra, mely a fiatal 
anyukából feltört a beszélgetés végén: 
„Jaj de jó nektek, hogy tudtok hinni Is-
tenben!” 
       Jó nekünk. Addig senki nem fogal-
mazott így, de akkor éreztem a szavak 
súlyos igazságát. Jó nekem. Bizony, na-
gyon jó nekem, hogy megkaptam a hit 
ajándékát, és az életemet Isten kezében, 
oltalmában tudhatom! Nagyon jó ne-
kem, hogy ismerem Jézus Krisztust, és 
megváltómnak tudhatom, vallhatom! 
       Elmondani mégsem tudtam, micso-
da hatalmas Úr az Isten, és mit tett az 
emberért, amikor odaadta egyszülött Fi-
át. Mert elmondtam ugyan, ennél sokkal 
többet is, de átadni a bennem lévő meg-
győződést már nem tudtam. Nem tudta 
egyikünk sem. Egyedül Isten Szentlelke 
az, aki az emberi erőlködést, a bizony-
ságtételt, életet formáló erővé teheti! Ő 

V 



 

  

tudja megmozdítani a megmozdulni 
nem akarót, ő tudja elindítani az ember 
szívében a változást. Az Ő munkája 
nyomán támadhat hit ott is, ahol hitet-
lenség és tagadás uralkodott. 
       Péter évek óta járt Jézus nyomában, 
elhibázott sok mindent, nem értett sok 
mindent, ámult sok mindenen, szerette 
Jézust végtelenül, de kimondani azt, 
hogy „Te vagy a Krisztus”, csak Isten 
Lelke által tudta. Ő munkálta benne a 
keresztyénség legelső hitvallását, melyben 
ott van minden lényeg, és amellyel olyan 
sokan vallották meg később hitüket. 
       Jézus megígérte és Isten elküldte 
nekünk a Szentlelket. A hallás és értés 
után szükségünk van a megvilágosodás-
ra, amikor  valami  kimondhatatlan öröm  
jár át, amikor a sajátunkká válik mindaz, 
amiről hallottunk, tanultunk, amiről 

prédikáltak nekünk: a Lélek munkájára 
bennünk. Ez az, ami élő hitet teremt, ki-
csiben és nagyban, szegényben és gaz-
dagban, betegben és egészségesben, a 
már sokat tudóban és az Isten dolgaival 
ismerkedőben. 
       Tudjuk mi is Péterrel együtt kimon-
dani, bárhol, bármikor, bárkinek, bármi-
lyen élethelyzetben, mi abban a Jézusban 
hiszünk, aki az élő Isten Fia, és akit az 
Atya feláldozott a mi bűneink miatt, és 
akit feltámasztott, hogy nekünk életünk 
legyen. Kérjük Isten Szentlelkét, hogy 
tegye élővé bizonyságtételünket, és tá-
masszon élő hitet ott, ahol bizonyságté-
telünk hangzik! 
       Ámen. 

 
KECZKÓ SZILVIA

 

*** 

Kardos Piroska presbiter bemutatkozása 
 

sokak által tisztelt és szeretett 
dr. Kardos Ernő bácsi leánya 
vagyok, Bakos Gyuláné Kardos 
Piroska. Ő volt gyülekezetünk 

első felügyelője ál-
dott emlékű első lel-
készünk, Danhauser 
László idején. 
       Laci bácsi bámu-
latos mágneses vonz-
erővel gyűjtötte ma-
ga köré az ifjúságot a 
legkeményebb Ráko-
si- majd Kádár-
rendszer ellenére. Szó 
szerint második ott-
honunk volt a gyüle-
kezet Tartsay Vilmos 

utcai kápolnája és kertje, ahová szinte 
naponta betértünk egy-egy jó beszélge-
tésre, pingpongozásra. Feledhetetlenek a 
közös kirándulások, táborozások, ame-

lyeken hetvenen, szá-
zan is részt vettünk. 
Szerelmek, házassá-
gok szövődtek itt, 
melyek máig is tar-
tósnak bizonyultak. 

Konfirmációmon 
(1956) negyvennél 
többen tettünk vallást 
hitünkről, így volt ez 
testvéreim esetében is 

(ikerbátyáimnál 
1954-ben, Gyöngyi-
nél 1957-ben).  

 A
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onfirmációs igém egész életemre elkí-

á-

atlakozhattam a 

p-

 

hogy fel-

ért, amelynek én is elfogadott tagja le-

 történt, hogy 2006-tól már a 

köszönetet mondok 

mi néni 

!

 
K
sért: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden 
hívtalak téged, enyém vagy!” (Ézs.43,1) 
       Mit jelentett ez nekem és koroszt
lyomnak? Reménységet, megtartó erőt, 
bizonyosságot a még nehezebb időkben 
(Laci bácsi kényszeráthelyezése, rafinált 
egyházüldözés), összetartozás-érzést, 
mély barátságokat, melyek sok-sok évti-
zed múltával is elevenen élnek bennünk, 
s a rendszerváltozás körüli időkben újra 
felszínre kerülhettek. 
       Így ismét cs
budahegyvidéki közösséghez Bácskai Ká-
roly lelkészsége idején, aktív pályafutá-
som végefelé (40 évig tanítottam ma-
gyart és történelmet az I. kerületben, 
zömmel a Lisznyai utcai általános iskolá-
ban, 2 évig a Petőfi gimnáziumban). 
       Feledhetetlen számomra a tem
lomépítés időszaka. Az őskeresztény ka-
takombákban tartott szertartásokra em-
lékeztetett az alagsori huzatos, néha eső 
verte, elektromos áram nélküli állapot a 
mobil barna székekkel, a közösség test-
melegével és a prédikációk elevenbe vágó 
mozgósító erejével, a közösségtől kapott 
sok-sok szeretettel.  De jó volt ismét va-
sárnaponként találkozni a hajdani ifjúság 
vezető generációjával: Kerekes 
Tituszékkal, Koczor Miklósékkal, Kézdy 
Paliékkal, Dobóékkal, Müllerékkel, 
Mihályiékkal, Széchey Bélával, Zulauf 
Évával, Korompay Klárival! Óriási él-
mény volt, hogy nem csak ők, hanem a 
számomra újak is milyen szeretettel vet-
tek körül. Persze ez bizonyára a szüleim 
iránti szeretet megnyilvánulása is lehe-
tett, inkább nekik szólt, mint nekem. Is-
tennek hála, hogy még sok évig együtt 
mehettünk az Úr asztalához is. 
       Ugyanakkor arra bíztatott, 
adatokat vállaljak ezért a remek közössé- 
 

 
g
hetek. 
       Így
második ciklusban vállaltam presbiteri 
szolgálatot, minden évben többször igei 
felolvasást, és 2007-től az áldott emlékű 
Csománé Forgács Emma néni hirtelen 
bekövetkezett halála miatt először csak 
„beugrásképpen”, később permanensen 
az irodalmi délutánok szervezését, szer-
kesztését gondozhatom.  Remek ember 
és szakember nyomdokába lépni szinte 
reménytelen vállalkozás. Megosztottam 
hát aggodalmaimat régi barátaimmal, 
akik az ügy mellé és mellém álltak. Így 
formálódott-alakult ki a hét éve tartó 
módszer: egy-egy témakör kerül közép-
pontba némi „közvélemény-kutatás” 
után; részletes műsorlap jelzi az egymást 
követő műveket és szereplőket, 4-5 ének, 
ill. zeneszám odaillően színesíti a prog-
ramot. Mécsesekkel emlékezünk drága 
Emmi néninkre. 
       Ezúttal is 
mindazoknak, akik hosszú évek, évtize-
dek óta gondos felkészülésükkel, ihletett 
versmondásukkal sikerre vitték eddigi 
előadásainkat: katolikus testvéreink: 
Bender Máté és Lakatos József; gyüleke-
zetünk tagjai: Bakosné Kenessey Erzsi, 
Binder István, Borókay Réka, Dobó Jó-
zsefné, Dobó László, Keczkó Szilvia, 
Özvegy Gergely, Ruttkay Fruzsina, Tóta 
Kinga és Judit, Széchey Béla; esetenként 
Horváthné Binder Magdi, Hefty Éva. 
Évekig sikerrel szerepelt nálunk Bencéné 
Szabó Márta és fia, Zsolt, köszönet érte! 
Külön köszönet Ecsedi Zsuzsa és a litur-
gikus kórus aktív részvételéért. 
       Öröm látni, hogy az Em
szórta magok jó földbe hullottak, gyüle-
kezetünk értékes hagyományává váltak az 
irodalmi délutánok.  
SOLI DEO GLORIA



 

  

Konfirmáció 2014 
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gazi örömünnep volt a gyülekezet-
ben április 27-én a konfirmációi is-
tentisztelet, ahol tíz fiatal testvé-

rünkre kértük Urunk áldását. Hosszú 
hónapok alatt megismerve őket válasz-
tottam ki mindenkinek a személyes igét, 
és ezen a szép alkalmon megerősödhet-
tek, gazdagodhattak hitükben. Családi 
okok miatt két héttel később konfir-
málkodott egy a csoporthoz tartozó ifjú, 
tehát összesen tizenegyen álltak meg fe-
hér ruhában az oltár előtt ezen a tava-
szon a konfirmandusok. 
       A felkészülés két ta

ládok előtt. Nem csak a tananyag mé-

néven keresztül 
zajlott. Ez volt az első csapat, akikkel 
ilyen hosszú ideig készültünk, de a ta-
pasztalat azt mutatja, érdemes volt, mert 
mindannyian jól felkészültek és igazán 
szép vizsgát tettek a gyülekezet és a csa-

lyebb elsajátítása miatt bizonyult jó dön-
tésnek, hogy hosszú volt a felkészülés, 
hanem a közösség formálódásának 
szempontjából is, hiszen nagyon jó kis 
csapat kovácsolódott a gyerekekből. 
Igen, gyermekként érkeztek ide 2012 
szeptemberében, és komoly fiatalokként 
álltak az oltár előtt 2014 tavaszán. Az 
összeszokást segítette és erősítette a két 
öt napos külföldi utazás, finn és német 
testvérgyülekezetünk vendégszeretetét 
élveztük a konfirmandusokkal. 
       Április 26-án, a vizsgán mindenki a 
választott témájáról számolt be, melyek-
kel a legtöbbet foglalkoztunk a két tanév 
során: Egyházi esztendő, ünnepek, 
imádság, templom, istentisztelet, kereszt-
ség, úrvacsora, keresztyén felelősségünk,  

I 
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keresztyén  közösségeink,  keresztyén  re- 
ménységünk és a reformáció. Mindenki 
tudta a tízparancsolatot, a missziói pa-
rancsot és a szerzési igéket is. A tárgyi 
tudás is sok mindent tükröz, de mégis 
azt gondolom, ennél is többet jelent, 
hogy két héttel később, a társuk konfir-
mációján, aki csak tehette, jelen volt és  
 
 
 

 
úrvacsorát vett, először a „kötelező” úr-
vacsoravétel után.  
       Az együtt töltött idő és a fáradozás 

KECZKÓ SZILVIA

 

meghozta gyümölcsét, hiszem, hogy a 
konfirmált fiatalok ifjúsági közösségként 
maradnak meg a gyülekezet tagjaiként, 
és az idén szeptemberben induló csoport 
fiataljai is hozzájuk csatlakozhatnak majd 
két év múlva.  

Tanévzáró istentisztelet és kerti összejövetel 
2014. június 15. 

 

A 10 órakor kezdődő istentiszteletünk egyben tanévzáró is lesz,  
melyre szeretettel hívjuk az ifjúságot  

és természetesen a gyülekezet minden tagját. 
A hagy rtjuk  ományos kerti összejövetelt is ezen a napon ta

16 órai kezdettel. 
 Erre is mindenkit szeretettel hívunk.  

(Süteményt és salátákat szívesen fogadunk.) 

 

VISSZAPILLANTÓ
 

ÉRŐ húsvéti számának megjelenése óta történt jelentősebb gyülekezeti események-Az ÉGIG
ről rövid összefoglalást adunk lapunk olvasóinak.  

 
Nemzeti ünnepünkön, március 15-én 

öjti áhítatokon március 18-án Poni-

Isten igéjét. Az igehirdetések után az első 

 

gyülekezetünk nevében – a társegyházak 
képviselőivel együtt – Kézdy Pál presbiter 
helyezte el koszorúnkat a Gesztenyés-
kertben lévő 1848-as emlékműnél. 
 
B
csán Erzsébet rákospalotai lelkész, április 
3-án Vető István cinkotai lelkész hirdette 

alkalommal Bajnóczi Orsolya hegedűn, dr. 
Ecsedi Zsuzsa orgonán adott elő Buxte-
hude és J. S. Bach műveket, a második 
estén pedig Németh Sándor orgonakísére-
te mellett Opicz József és Thurnay Viola 
vezényletével a Pax et Bonum kamarakó-
rus énekét hallgathattuk. 
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nos államtitkár 
 kormány családokat és nyugdíjasokat 

arítási munkanapon gyülekezetünk 
lnőtt tagjai és gyermekeik Simonfay 

nunk 
ervezője, rendezője és vezetője Bakos 

Schrobenhausenben bajor test-
érgyülekezetünknél tettek látogatást 

Keresztyén Értelmiségi Fórumon már-
cius 24-én dr. Fónagy Já
„A
segítő intézkedései” címmel tartott elő-
adást. Április 28-án Udvaros Béla színházi 
rendező, művészeti vezető, gyülekeze-
tünk tagja előadását hallgathattuk „Egy 
polgár vallomása – Márai est” címmel. 
Május 26-án Pokorni Zoltán XII. kerületi 
polgármester „Aktuális feladatok, fejlesz-
tési elképzelések” című előadása hangzott 
el. 
 
A március 29-én tartott tavaszi kerti és 
tak
fe
Dávid egyházfi testvérünk irányításával 
takarították és csinosították templomun-
kat, gyülekezetünk helyiségeit és kertjét. 
Az eredményes munkát a Keczkó lelkész-
házaspár által főzött, közösen elfogyasz-
tott finom babgulyás-ebéd zárta.   
 
Magyar Rapszódia összefoglaló címmel 
március 30-án irodalmi délutá
sz
Gyuláné Kardos Piroska presbiter testvé-
rünk volt, aki az idén is szép összeállítás-
sal örvendeztette meg a hallgatóságot. 
Keczkó Pál áhítata után a szavalatok és 
prózai részletek mellett Borókay Réka, dr. 
Ecsedi Zsuzsa és Tóta Kinga nagyon szép 
énekszólóit és liturgikus kórusát hallgat-
hattuk. 
 
Konfirmandusaink április 9-e és 13-a 
között 
v

Keczkó Pál lelkész és Molnár Lilla hatod-
éves teológus testvéreink vezetésével. 

 

 
A kétéves előkészítést lezáró konfirmá-
ciós vizsga április 26-án, a konfirmáció 
pedig 27-én és május 11-én volt temp-
lomunkban, ahol 11 konfirmandus fiatal 
kapott megerősítést evangélikus keresz-
tyén hitében, és először élhetett az úrva-
csora ajándékával. A konfirmáló Keczkó 
Szilvia lelkészünk Keczkó Pállal együtt 
áldotta meg az idei konfirmandusokat, 
valamint a korábban konfirmált jubilán-
sokat. 
Az idén konfirmált fiatal testvéreink: 
Bácskai Péter, Bánfi Barnabás, Binder 
Csaba, Bretz Bálint, Czakó Barnabás, 
Frizon Abigail, Roszik Andrea Niko-
letta, Somogyi Máté, Szalay Kristóf, 
Tarjányi György és Zsigmondy Álmos 
Bendegúz, akiknek életére Isten áldását 
kérjük! 
 
Ifjúsági és családi kiránduláson Zsig-
mondy Szabolcs testvérünk szervezésében 
gyülekezetünk 47 tagja volt a Nógrád 
megyei Terényben május 16-a és 18-a 
között, ahol más programok mellett lel-
készeink vasárnap istentiszteletet tartot-
tak a kiránduláson résztvevőknek. 
 
Május 18-án, cantate vasárnapján a Bu-
daörsi Gyülekezet templomában a Budai 
Egyházmegye többi énekkarával együtt 
Hikisch Zoltán karnagy vezetésével gyü-
lekezetünk kórusa adott kórushangver-
senyt Isten dicsőségére és a hallgatóság 
örömére. 
 

Összeállította: KÉZDY PÁL
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zák-Kocsis Pál 

Nem méla csendes áhítattal - 
do a 

sem ber 

nehéz álca-test-szkafanderrel, 

f  

Nem langy fuvallat - vad tűzvihar 

n  

     

amit dacára feledésnek 
még tett 

s r k 

a  

Nem hagy nyugodni andalodva, 

min t, 

vele láthat s érthet az ember 
mi l, 

 

 
Budapest, 2012. május 25. 

 

IV. EVANGÉLIKUS NAP 

 

S
 

ÉGI TŰZ 
 

gmák tört szavát zsolozsmázv
mindennapi jóemberekként,  
szavakból rótt lépcsőket járva 
lehet lépni boldog világba; 

mint sokszor hullt vesztes em
szokások kígyóölelésén 

s összetévesztve földi testtel 
égi lényét, anyag-világban, 
mindennapok káprázatában 
bódultan tapogatva járva, 
látni képtelen önmagába’, 
s a múlás foglyaként nézni  
a felszín ál-csalóka fényét, 
el nem ismerve isten-képét,

 

süvített le hozzánk az égből,  
em halk szavakkal, símogatva -
recsegve zengett láng hevétől, 

hol összegyűltek EGGYÉ válva 
megszentelt belső akarattal 
és megszólaltak telítetten 
távol-világi ős szavakkal 

is minden nyelven megér
sok ember elragadtatásban 
ajtuk két nyelvű lánggal égte
e jel-tüzek: tudás és szellem, 

kultúra, szeretet, ítélet; 
s prométheusi égi tűztől 
z örök Ember újra éledt...

 

mindig újabb tettekre sarkall, 
lelkekbe szikrát, ihletet gyújt  

új alkotásra égi angyal, 
szívek tüzét hevíti egyre 
t őrült fűtő bősz vaskazán

levisz a völgybe, s fel a hegyre 
előretol, majd visszaránt, 
viszi sodorral napjainkat  

s betölt vénen is új erővel, 

ndent bölcsen, szívvel, derűve
s mint vitorlát fú sós tenger-szél 
szájukból már nem ember beszél: 

s rég hallott, elfeledett szavak 
új próféciákká bomlanak... 

2014. október 4. szombat 
 

Vendégek: Dr. Fabiny Tamás püspök és Gryllus Dániel 
Már most jegyezze be naptárába! 



 

  

Állandó gyülekezeti alkalmaink	
 

Istentiszteletek: 
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával   
 
Családi istentisztelet 
A hónap első vasárnapján 11.15-kor 
Nyári szünet. Kezdés: 2014. szept. 7-én 
 
Zenés istentisztelet 
A hónap 3. vasárnapján 11.15-kor 
Nyári szünet. Kezdés: 2014. szept. 21-én 
 
Budakeszin 
a gyülekezeti házban  (Fő u. 155.): 
vasárnap és egyházi ünnepeken 9.30-kor  
(a hónap 2. vasárnapján családi, 
a 3. vasárnapon úrvacsorával) 
 
Gyermek bibliakör: 
Budahegyvidéken  
Nyári szünet. Kezdés: 2014. szept. 7-én 
Budakeszin 
az istentisztelettel párhuzamosan nyáron is. 
 
Bibliaórák: 
Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti) 
Nyári szünet. Kezdés: 2014. szept. 2-án 
Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti), a 
kiadott nyári program szerint. 
Hó első csütörtökén 18.00 órakor  
(középgeneráció) 
Nyári szünet. Kezdés: 2014. szept. 4-én 
 
 

Ifjúsági és fiatal felnőtt órák: 
Fiatal felnőttek bibliaórája csütörtökön   
(kéthetente) 19.30 órakor családoknál 
Nyári szünet. Kezdés: 2014. szept. 11-én 
 

Házaspáros kör: 
Minden hónap 3. csütörtökén 19.30-tól csa-
ládoknál 
Nyári szünet. Kezdés: 2014. szept. 18-án 
 

Konfirmált ifjúságnak és a középiskolás 
korosztálynak: Pénteken 18.00 órakor 
Nyári szünet. Kezdés: 2014. szept. 12-én 
 

Konfirmációi előkészítés: 
Nyári szünet. Kezdés: előre egyeztetett időpont-
ban 2014. október elején 
 

Énekkari próbák: 
   Pénteken 19.15 órától – gyülekezeti kórus 

(alagsori próbateremben) 
Nyári szünet. Kezdés: 2014. szept. 5-én 
 

Hittanórák: 
Gyülekezeti központ: 
Hétfőn 16.30 órakor óvodások és 
kisiskolások részére több csoportban. 
Nyári szünet. Kezdés: 2014. szept. 8-án 
 

Baba-mama kör:  
Minden hónap 2. és 4. szerdáján 
de. 10.00 órakor az alagsori kisteremben. 
Nyári szünet. Kezdés: 2014. szept. 9-én 

 

A hittan- és bibliaórákra, ifj. órákra, énekpróbákra bejárat az alsó udvari kapun.
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            Erős vár a mi Istenünk!                                               Égigérő 
            

 
A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lapja 

Kiadó: Keczkó Pál lelkész 
1123 Budapest, Kék Golyó u. 17. 

telefon: 224-0640; 20 824-3460  e-mail: pal.keczko@lutheran.hu 
Szerkeszti: Borókay Ferenc, Borókay Réka, Büky Anna, Keczkó Szilvia, Kézdy Pál  

Weboldal: http://hegyvidek.lutheran.hu 
Tördelés és nyomdai kivitelezés: Rózsa Gábor nyomdája 

A kiadvány megjelenését a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat támogatja.
 

http://hegyvidek.lutheran.hu/

