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15 éves a budahegyvidéki evangélikus templom 

 

„Meghallgattam imádságodat és kiválasztottam magamnak ezt a helyet” 
(2Krón. 7,12) 

 

 HÚSVÉTI HARANGSZÓ
Kék Golyó utcában futó gépko-
csik zajába, az arra sétálók be-
szélgetésébe egy ideje olykor-

olykor templomi harangszó is vegyül. 
Ismeretlen volt itt eddig ez a hang - talán 
távolabbról, a Városmajorból vagy újab-
ban a Böszörményi útról sodorta ide a 
kósza szellő. Most közelebbről, jól hall-
hatóan, hívogatón szólal meg. Az autó-
sok nem fékeznek le, de a járókelők meg-
megállnak és keresik, vajon honnan érke-
zik.  

Újonnan épült evangélikus templo-
munk tornyának harangja ez. Új helyen, 
de a Tartsay Vilmos utcában megszo-
kott, régi hangján hívogat istentisztelet-
re, testvéri közösségbe, a napi hajszából 
való elcsendesedésre, lelki elmélyülésre. 
Ha kicsiny is, nem hivalkodó, hangja az 

apró kerti harangláb után a magasabb to-
rony tetejéből, reméljük, messzebbre el-
hallatszik majd – akár a húsvéti harang-
kondulás. Mikor hangzott először hús-
vétkor harangszó és mely táján a keresz-
tény világnak – nem valószínű, hogy 
krónika őrzi. Mikor hallatszott a hegyvi-
déki evangélikus közösségben, szeretett 
gyülekezetünkben – erre a köztünk élő 
kortársak is emlékezhetnek még. Most 
újra megszólal, Isten közelébe hívva-
vonzva időset és fiatalt. Ahogy a hang 
áthatol a levegőn és a harang szava eljut 
értelmünkig, szívünkig, húsvétkor úgy 
törte át Krisztus az ég zárt ajtaját (Ev. 
Ék. 149.). János evangélista írja: "Bár az 
ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt 
középen, és ezt mondta: »Békesség nék-
tek«" (Jn 20,26). 

 A



 

Bezárt ajtók... Vajon mögéjük hatol-
e, átszűrődik-e rajtuk a húsvéti harang-
kondulás? Vajon át tudja-e törni őket a 
feltámadott Krisztus? Ma azon tanako-
dunk inkább, hogyan tudnánk biztonsá-
gosabban bezárkózni, szigorúbban őrizni 
azt, ami a mienk. Az előtt tárunk ajtót, 
aki, ami nem jelent felesleges kihívást, 
terhet, odaadást, anyagi, lelki és idői ál-
dozatot. A húsvéti harangszó kimozdít 
megszokottságból, unott egy helyben 
maradásból, fáradt tétovaságból, békét-

lenségből, közönyből és magányból és 
más programokra indultunkból is hívo-
gat a nyitott templomkapuk felé – az idei 
nagyhéten és húsvéton; budahegyvidéki 
evangélikus templomunk várakozón nyi-
tott kapuja felé is. Vajon eljut-e hozzánk 
új lelki otthonunk régi harangjának fel-
támadást üdvözlő, ünnepi áhítatra szólí-
tó szava? 

 

DR. BÁCSKAI KÁROLY 2001. április 10. 

 
*** 

Egy másik Anna  

okszor gondolok arra, milyen sze-
rencse, hogy nőnek születtem. 
Férfiként – úgy hiszem, egyetlen 

példaképem lenne, Jézus Krisztus, Isten 
és ember egy személyben – így bizonyára 
sokszor érne csalódás az önvizsgálat so-
rán. 
       De nőként megadatott számomra, 
hogy felszabadultabban elmélkedhessek 
az evangéliumi nőalakokon, megtalálva 
bennük a saját, földi természetemhez kö-
tött énem legkülönbözőbb szegmenseit 
is. Ebből a perspektívából nézve Jézus a 
csodálatos, szépséges Isten, a legyőzhe-
tetlen uralkodó, a dicsőséges és szerető 
társ, aki magához emel. 

  

       Az evangélium nőalakjaival kapcso-
latban számtalan felszínes magyarázat él 
a köztudatban, melyek előszeretettel 
emelik ki a szűz, az anya és a prostituált 
háromszögét, miközben a Szentírásban 
megjelenő asszonyok, lányok egyrészt 
ugyanolyan árnyalt, sokszínű karakterek, 
mint a hétköznapi, valóságos nők – más-
részt az erős női önbizalommal rendelke-

ző nőket egyáltalán nem sérti a gondolat, 
hogy a női létezés valamennyi aspektusa 
megtalálható bennük. Magam részéről 
kizárólag egyetlen „szerepet” nem sze-
retnék átélni, ez pedig az özvegyasszony 
fájdalma.  
       És mégis! Meglepő módon hetek, 
hónapok (?) óta pontosan egy ilyen bib-
liai özvegyasszony élete foglalkoztat: 
Anna, az Isten Lelke által megragadott. 
A megkegyelmezett. A prófétanő, akiről 
Lukács így ír: „Volt ott egy prófétanő is, 
Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. 
Nagyon előrehaladott korú volt; csak hét 
évig élt férjével hajadonkora után, és már 
nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. 
Nem távozott el a templomból, mert 
böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel 
és nappal. Abban az órában ő is odaállt, 
hálát adott az Istennek, és beszélt róla 
mindazoknak, akik várták Jeruzsálem 
megváltását.” Lukács 2,36-38 
       Ez a néhány mondat olyan mennyi-
ségű tudást, bölcsességet, tapasztalatot 
zúdít ránk, hogy, őszintén bevallom, 

S 
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csak a legnagyobb alázattal merek egyál-
talán hangosan elgondolkozni e sorok 
tartalmán, és itt kérem Istent, áldja meg 
az általam leírtakat. 
       Mert mi tárul a szemünk elé? Egy 
olyan asszony élete – akit a kis Jézussal 
való találkozás előtt is már a teljes jeru-
zsálemi gyülekezet prófétanőként tisztelt. 
Idős korára pedig az Istennek szentelt 
élet mintegy megkoronázásaként tanús-
kodhatott a Messiásról. Ezzel Anna pró-
fétanő abban az órában, amikor odaállt 
Simeon mellé, beavatkozott a történelem 
folyásába, hiszen az emberek számára 
abban a pillanatban új horizont nyílt 
meg, az új szövetség ígérete. Ez megmá-
síthatatlan tény, erről számol be a Biblia. 
Érdekes aspektus, hogy a Lukács evangé-
lista tollából származó idézet stílusa akár 
tárgyilagosnak is mondható, leíró jellege 
miatt. Megkockáztatom, hogy a szavak 
mögött rejlő valódi jelentés csak ebben a 
mértékletes stílusban elviselhető, mint 
ahogyan az asszony személyes boldog-
ságélménye is csak sejthető az olvasó 
számára.  
       Mit tudhatunk meg biztosan Anná-
ról? Ismerjük a származását. Áser törzsé-
ből való (Áser jelentése: boldog, szeren-
csés), Fánuel leánya (Fánuel jelentése: Is-
ten megjelenése), Anna pedig héberül: a 
megkegyelmezett. Bizonyosan nagyon 
fiatalon férjhez adták, szinte még gyerek-
lányként, ha nyolcvannégy évet töltött a 
templomban. Özvegysége után már nem 
kereste többé a világi életet. Nem távo-
zott el többé a templomból, böjtölt és 
imádkozott. Ennek egyetlen oka, hogy 
addigra Isten őt már közvetítőjeként ki-
választotta, Anna pedig meghallotta Is-
ten elhívását, megfogadta és magáévá 

tette azt, majd ennek tudatában rendezte 
be az életét.  
       És most egy hirtelen gondolatugrás-
sal tegyük fel magunkban a kérdést: va-
jon nekünk, mai nőknek vonzó lenne egy 
ilyen élet? A látszólagos magányban? 
Férj, család nélkül? Munkahelyi kihívá-
sok nélkül? Női traccsolások és csevegé-
sek nélkül a templom csendjében? Elvet-
ve minden kulináris és egyéb élvezetet, 
szigorú szabályokat követve? 
       Ha pedig ezekre a kérdésekre azon-
nal tudjuk a választ, és csak úgy egysze-
rűen tovább lapozunk a Bibliában, mint 
akiket egy ilyen lemondásokkal teli léte-
zés egyáltalán nem érint, hiszen nekünk 
más a feladatunk…  
       Akkor én most mégis azt mondom – 
utalva a világi nőnapunkra is, amelyet 
minden évben a mi ünneplésünkre meg-
tartanak–, hogyha tudjuk is magunkról, 
hogy áthághatatlan a távolság, amely el-
választ minket egy prófétanőtől, annyit 
mindenképpen meg tudunk tenni – és itt 
most elsősorban önmagamról beszélek-, 
hogy a legnagyobb tisztelettel, a szentség 
iránt érzett megrendültséggel a szívünk-
ben elgondolkozunk egy ilyen asszony 
életén.  
       Hol vagyok én tőle?    
       Most becsukom a szemem, és át-
gondolom, átélem, beleszívom magam 
abba a légkörbe, abba a megmásíthatat-
lan, felemelő, minden világi örömöt 
egyetlen mozdulattal háttérbe szorító 
boldogságba, amely Annát érhette. Meg-
látta és felismerte a Megváltót. Legyőzve 
így nemcsak a halált, hanem az életet is.  
 

BÜKY ANNA
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VISSZAPILLANTÓ

ÉGIGÉRŐNK 2015. évi adventi számának megjelenése óta a gyülekezetben történt számos 
eseményről olvasóink részére rövid összefoglalót készítettünk. 

 
Útibeszámolóval kezdjük az összefogla-
lót: 12 konfirmandusunk Keczkó Szilvia 
lelkész és Simonfay Dávid egyházfi veze-
tésével finn testvérgyülekezetünk meghí-
vására november 12-e és 16-a között 
Finnországba utazott. Turkuban keresz-
tény könnyűzenei fesztiválon voltak, 
majd Tuusulában ismerkedtek a testvér-
gyülekezet fiataljaival és a látnivalókban 
gazdag tóparti várossal, ahol az evangéli-
kus templomban vasárnapi istentisztele-
ten is részt vettek. Élményekkel gazda-
gon érkeztek haza. 
 
Ezzel egy időben, november 15-én va-
sárnap este gyülekezetünkben zenés áhí-
taton Erdődy János orgonaművész 
hangversenyén Keczkó Pál tartott ige-
magyarázatot. 
 
A november 23-án tartott Keresztyén 
Értelmiségi Fórumon Máger Ágnes fes-
tőművész, gyülekezetünk képzőművész 
tagjának édesanyja tartott a „Lélek és test 
összhangja” címmel színes előadást, amit 
megbeszélés követett.  
 
Első adventi esténken, december 1-én 
Smidéliusz Gábor Deák téri lelkész volt 
az igehirdető. Advent ősi énekeit és az 
azokra épülő orgonaműveket dr. Ecsedi 
Zsuzsa, gyülekezetünk kántora és liturgi-
kus kórusunk adta elő. Az áhítatot köve-
tő szeretetvendégségen budakeszi és du-
nakeszi testvéreink voltak a vendégeink. 

 
December 5-én délután a hittanos 
gyermekek énekét és Keczkó Szilvia áhí-
tatát hallgattuk meg a XII. kerületi Ön-
kormányzat mellett kialakított új téren, 
amit adventi gyertyagyújtás követett, 
majd lelkészeinkkel együtt mondtuk el a 
Miatyánk imádságot. 
 
A második adventi esten, december 8-
án dr. Bácskai Károly teológiai tanár, 
gyülekezetünk korábbi lelkésze volt az 
igehirdető. Németh Sándor orgonajáték-
kal, Eredics Béla énekszámokkal keretez-
te az igehirdetést. 
 
December 10-én Büky Anna írónőnek, 
gyülekezetünk tagjának a Centrál Kávé-
házban tartott könyvbemutatóján vet-
tünk részt. A „Megtérés” c. könyv 21 in-
terjút tartalmaz, közöttük gyülekezetünk 
több tagjának a bizonyságtétele is olvas-
ható. 
 
December 12-én a Kós Károly általános 
iskola tartotta templomunkban adventi 
hangversenyét, akiket Keczkó Pál kö-
szöntött. Több hittanos gyermekünk is 
ebbe az iskolába jár, akiknek a hangsze-
rekkel kísért énekét örömmel hallgattuk. 
A gyermekek szüleiből és tanáraikból álló 
alkalmi kórus az idén is karácsonyi ének-
számokkal lepte meg a hallgatóságot. 
 
December 13-án az istentiszteletet kö-
vetően lelkészeink vezetésével helyeztük 
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el a testvérek által készített szép betlehe-
mi jászlat a templomunk közelében lévő 
közterületen. 
 
December 19-én tartottuk gyülekeze-
tünk karácsonyi szeretetvendégségét, 
ahol a gyermekekkel együtt legalább 
250-en vettünk részt. Keczkó Pál beveze-
tő áhítata után lelkészeink rendezésében 
és betanításával az idén a gyermekek 
mellett a fiatal felnőttek is előadtak egy 
jelenetet; énekkarunkat Hikisch Zoltán 
karnagy vezette. Ez alatt a gyermekeknek 
Domonkos Béla, az Állami Bábszínház 
művésze bábelőadással kedveskedett. 
 
A karácsonyi ünnepek után december 
30-án délután ifjúságunk „előszilveszter-
rel”, lelkészeink áhítattal búcsúztatták az 
óesztendőt. 
 
A 2016. január 17-e és 24-e közötti 
ökumenikus imahéten négy keresztény 
felekezet hívei és lelkészei és papjai – 
evangélikusok, reformátusok, római ka-
tolikusok és görög katolikusok – együtt 
imádkoztunk a krisztushívők egységéért. 
A nyitó alkalom 17-én vasárnap temp-
lomunkban volt, ahol Lőrincz Zoltán Pé-
ter római katolikus káplán hirdette Isten 
igéjét, majd szeretetvendégségen talál-
kozhattunk más felekezetű barátainkkal 
és gyülekezetünk tagjaival. 19-én lelké-
szünk, Keczkó Pál volt az igehirdető a 
Felső-Krisztinavárosi római katolikus 
templomban. 
 
Január 25-én Keresztyén Értelmiségi 
Fórumon dr. Szabó Ferenc jezsuita 
szerzetes tartott ismertető előadást a 

2015. évi püspöki szinódusról, amit 
megbeszélést követett. 
 
Február 7-én Tabajdi Ádám orgonaestje 
volt templomunkban. A fiatal zeneaka-
démiai hallgató műsorán barokk, roman-
tikus és 20. századi szerzők művei voltak. 
A böjti időszak küszöbén tartott esten 
Keczkó Szilvia hirdette Isten igéjét. 
 
Február 12-e és 14-e között a fiatal csa-
ládosok balatonszárszói csendes hét-
végéjén közel száz résztvevő volt. A fel-
nőttek számára dr. Frenkl Sylvia pszicho-
lógus tartott pszichodráma foglalkozást 
„Szeretetkapcsolataink a családban” 
címmel. Lelkészeink áhítatokkal és va-
sárnapi istentiszteleten szolgáltak. A kis-
gyermekek és fiatalok számára Felegyi 
Mária és Németh Mihály teológusok já-
tékos programokat és kézművességet ve-
zettek. A szombat esti vetélkedőről idén 
is a Mohai házaspár gondoskodott. A 
hétvége megszervezéséért, lebonyolításá-
ért köszönetet mondunk Mihályi Sza-
bolcs másodfelügyelőnek!  
 
Február 22-én Keresztyén Értelmiségi 
Fórumon Cselovszkyné dr. Tarr Klára, 
az Európai Protestáns Egyházak Közös-
sége elnöke előadása „A protestáns egy-
házak helyzete Európában és ökumeni-
kus kapcsolatairól” címmel hangzott el. 
Az előadást megbeszélés követte.          
 

  
 
 

Összeállította: 
KÉZDY PÁL 

 



 

Ha február, akkor Szárszó! 
 

  

eglepődve számoltam ki, 
hogy bizony idén negyedik 
alkalommal vettünk részt a té-

li gyülekezeti családos hétvégén, Balaton-
szárszón. Már a családi élet rendszeres 
részévé vált, hogy február közepén leuta-
zunk a Balatonra, hogy együtt legyünk a 
számunkra kedves, igazi lelki társainkkal, 
és így a tél végén hitben és lélekben 
megerősödve feltöltődjünk közös együtt-
létben, imádságban, elmélyülésben és vi-
dámságban. Így volt ez idén is, amikor 
február 12-én, pén-
teken épp vacsora-
kezdésre megérkez-
tünk, és leültünk 
pontosan ahhoz az 
asztalhoz, és ahhoz 
a családhoz, akik 
mellől tavaly vasár-
nap ebédnél elbú-
csúztunk. Mintha 
ma lett volna, és a beszélgetés szinte 
ugyanott folytatódott. Sokunk nem is ta-
lálkozik egész évben, vagy csak néhány 
alkalommal, egy-egy rövid beszélgetésre, 
köszöntésre, de a kötelékek ennél erő-
sebbek. És ezt nemcsak mi felnőttek, ha-
nem gyermekeink is így látják és így ér-
zik. Hogy is lehet-
ne másként, ha a 
családok bemutat-
kozása – merthogy 
minden évben jön-
nek új családok – 
Szilvi kedves és vi-
dám játékán keresz-
tül folytatódik esti 
programként: min-

den családról elhangzik két, rájuk nagyon 
jellemző mondat. Ki kell találni, ma-
gunkra kell ismerni. Bizony, a lelkészünk 
a tenyerén hord minden családot, a szí-
vén viseli és ismeri sorsunkat, életünket! 
Az ismerkedős estre lassan megérkezik az 
összes család, családtag, közel százan va-
gyunk, egész pontosan 99-en! És mégis 
sikerül szép csendben imádkozni és 
meghallgatni az esti áhítatot, gyertya-
fényben. Lelkem megnyugszik. 
       Már minden fiú és leány is pontosan 

tudja, hogy a 
szombat délelőtti 
fontos program a 
foci! Akinek nincs 
kedve labdát rúgni, 
az sétálhat az eső-
ben vagy kézmű-
veskedhet a nagy 
ebédlőben, ahol 
mindenféle varázs-

eszköz került elő idén is, például az ed-
dig számomra és többek számára is isme-
retlen „zsugorka”. Gyermek és felnőtt 
szorgos kezek színezték a szép mintákat 
egy-egy fólián, melyből sütőben kisütve 
aprócska, fényes csoda-ékszerek szület-
tek!  

       A hétvége 
fénypontja mégis 
mindig a délutáni 
előadás és közös 
beszélgetés! Most 
már lányunk is na-
gyobbacska és szé-
pen eljátszik a többi 
gyerekkel, így 
mindketten aktívan 

 M
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részt tudunk venni az idei igen lebilincse-
lő és „kalandos” lélekbúvárkodáson, me-
lyet dr. Frenkl Sylvia pszichológus veze-
tett „A szeretetkapcsolatok megélése a 
családban” címmel. Örök téma, és ahány 
család, ahány esemény, megannyi él-
mény: együtt sírás és együtt nevetés. A 
tartalmas délutánt követően nehéz rá-
hangolódni a vacsorára, de azért meg is 
éheztünk bizony! Gondunk nem lehet, 
az ellátás tökéletes! Az este csapatos ve-
télkedővel, a gyerekeknek esti mesével 

folytatódott, és miután a gyerkőcök lefe-
küdtek aludni, társasjátékkal, beszélgetés-
sel repült el az este, éjszaka! De jó, hogy 
másnap nem kell korán kelni! Vasárnap 
11-től istentisztelet! És idén még egy 
csoda, egy közös öröm: egy család négy 
gyermekének, négy testvérnek a kereszte-
lője. Köszönjük, hogy mi is részesei le-
hettünk ennek az áldásnak, hogy ott le-
hettünk Veletek! Köszönjük, Istenünk! 

 
TURJÁN ILDIKÓ 

 
*** 

 

Egyházfenntartói járulékok, adományok kérése 
 
Gyülekezetünk teljes mértékben önfenntartó. Éves bevételeink legfontosabb 
anyagi forrása híveink adománya: a gyülekezeti irodában befizetett vagy 
számlánkra átutalt vagy csekken feladott egyházfenntartói hozzájárulás és az 
istentiszteleteken gyűjtött perselypénz. Ezek nélkül gyülekezetünk nem tudná 
ellátni feladatait (lásd: Hogyan működünk? Miből élünk? melléklet). 
 
Gyülekezetünk nem részesül állami vagy közegyházi forrásból. Híveink ado-
mányait az alapítványunkra befolyó 1 %-os felajánlások, a XII. kerületi Ön-
kormányzat céladományai és a bérleményeink kiadásából befolyó összegek 
egészítik ki. Legnagyobb bevételi forrásunkat azonban híveink adományai jelentik, 
amelyek gyülekezetünk pénzügyi stabilitását biztosítják. 
 
Híveink eddigi önkéntes adományait hálás szeretettel köszönjük, és kérjük további 
anyagi segítségünket ahhoz, hogy gyülekezetünkben fennakadás nélkül foly-
hasson lelkészeink és nem lelkészi munkatársaink munkája! Ezen a helyen sze-
retnénk megköszönni híveinknek evangélikus egyházunk, valamint a gyüleke-
zetünk alapítványa részére tett, személyi jövedelemadójuk 1 + 1 %-ára vonat-
kozó rendelkezését is (lásd. 1%-os rendelkezői nyilatkozat melléklet), melyeket 
az adóév végéhez közel a továbbiakban is változatlanul kérünk! 

 
A BUDAHEGYVIDÉKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ELNÖKSÉGE 
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Gyülekezeti alkalmak márciustól júniusig 

Hónap Nap Időpont Esemény 

m
ár

ci
us

 

19. szombat 09:00 Kerti és takarítási munkanap 

20. vasárnap 10:00 Virágvasárnap – istentisztelet 

24. csütörtök 18:00 Nagycsütörtök – istentisztelet 

25. péntek 10:00 Nagypéntek – istentisztelet 

25. péntek 18:00 Nagypéntek – passióolvasás 

27. vasárnap 05:30 Húsvétvasárnap – hajnali istentisztelet 

27. vasárnap 10:00 Húsvétvasárnap – istentisztelet 

28. hétfő 10:00 Húsvéthétfő – istentisztelet 

áp
ri

lis
 10. vasárnap 11:15 Közgyűlés 

10. vasárnap 17:00 Irodalmi délután 

15-17. péntek –
vasárnap Gyülekezeti csendesnap – Révfülöp 

m
áj

us
 

06-08. péntek –
vasárnap Családos és ifjúsági kirándulás 

14. szombat 17:00 Konfirmációs vizsga 

15. vasárnap 10:00 Konfirmációs istentisztelet –
Pünkösdvasárnap

16. hétfő 10:00 Pünkösdhétfő – istentisztelet 

28. szombat Gyülekezeti kirándulás 

jú
ni

us
 05. vasárnap 11:15 Tanévzáró családi istentisztelet 

11. szombat 16:00 Tanévzáró kerti összejövetel 

12. vasárnap 10:00 Tanévzáró istentisztelet 

A rendszeres alkalmak időpontjai a hátsó borítón olvashatóak. 

 
 
 
 



 
 

 

Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe nyári programjainkat: 
 
2016. május 28. Gyülekezeti kirándulás (Szekszárd, Gemenc) 
2016. július 1-3. „Akarattyai” családos és ifjúsági hétvége Révfülöpön 
2016. július 10-15. Gyülekezeti Gyermektábor Nagyveleg  
2016. július 25-31. Ifjúsági tábor és Szélrózsa találkozó a Mátrában  
                            (A szélrózsa Országos Evangélikus Találkozó 27-31-ig tart.) 
2016. augusztus 14-20. Gyülekezeti kerékpártúra 
2016. augusztus 23-27. Társasutazás (Aggtelek, Vizsoly, Sárospatak, Tokaj) 
 

A programokról a lelkészi hivatalban lehet érdeklődni, további információkat a 
honlapon teszünk közzé, illetve küldünk a gyülekezeti levelezőlistára. 

 

   

Gyûlekezeti gyermektábor Nagyveleg 
2016. július 10-15. 

 

 
 

Szeretettel várunk minden 6. életévét betöltött, 15. életévét még be 
nem töltött gyermeket idei gyermektáborunkba! 

 
Jelentkezni lehet: keczkoszilvia@gmail.com 

Tel.: 0620 8244377 
 

A tábor várható költsége kb. 15 000 Ft lesz. 
 

Vasárnap délutántól péntek délutánig leszünk együtt,  
6-8 ágyas szobákban a gyönyörűen felújított kastélyépületben! 

Az előző évekhez hasonlóan sok éneklés, játék, vetélkedő, beszélgetés, 
kézműves foglalkozás, kirándulás vár! 

 
Jelentkezési határidő: 2016. május 1. 
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Erdélyi Csaba 
 

Az első tanítványok 
 

Fáradtak voltak és csüggedtek. 
Egész éjjel hiába küzdöttek 
sötétséggel, vízzel, hálóval, hajóval, hallal. 
Most hálóikat mosták szótlanul, bajjal. 
Egyszer csak figyelni kezdtek: 
valaki szól. A parton sok-sok ember, 
szemlátomást hozzá gyülekeztek. 
S az idegent – de mintha lenne régi jó barát! –  
váratlanul feléjük indulni látták: 
a part szélére ment és kérte Simontól, 
vigyék kissé beljebb a parttól, 
hogy az öböl mentén álló sokaság 
jobban érthesse szavát. 
Egy Láthatatlan Országról szólt, 
mely most egészen közel érkezett, 
arról, hogy édesatyánk az Isten, 
nem ítél, hanem szeret, 
hogy boldogok, kik üres kézzel Atyjukhoz térnek 
és igazi javakat kérnek, 
mert mennyei kincset kapnak, 
s kicsinek, kisemmizettnek és  szegénynek 
könnyebb a dolga, mint nagynak, 
gazdagnak és hatalmasnak, 
hogy élet, eledel, öltözet felől ne aggódjanak: 
tegyék dolgukat hűséggel, s Atyjukban bízzanak, 
hogy az Atya gyermekei 
egymásnak mind-mind testvérei, 
s ki-ki a másikkal csak úgy cselekedjék, 
ahogyan várná, hogy vele is tegyék… 
 



                                                                           

                                                                                          ÉGIGÉRŐ | 2016. Húsvét | 11 

Simon és András ámulva hallotta, 
tikkadt lelkük szomjasan itta, 
s egész bensőjük visszahangzotta 
a Jó Szót. 
Sohasem éreztek még hasonlót: 
a Mester szavában erő volt s hatalom! 
Aztán elbocsátotta a sokaságot, 
és szólt a testvéreknek: 
a mélyre evezzenek, 
s ott vettessék ki háló, gyalom! 
A testvérek egymásra néztek, 
majd Simon felelt csendesen: 
„Uram, hiába fáradtunk egész éjjelen, 
de a Te szavadra megteszem.” 
És hemzsegtek a halak, szakadozott a háló, 
ahogyan húzni kezdték; 
döbbenten hívták a másik hajóval Jakabot, Jánost a parttól,  
de négyen nekifeszülve alig győzték, 
a két hajó már-már alámerült a haltól, 
mire a partot elérték. 
Simon az Úr elé esett és akadozva szólt: 
„Eredj tőlem, Uram, én bűnös ember vagyok!” 
De Jézus válaszolt: 
„Ne félj! Mostantól 
embereket halászol, 
s rájuk majd fény ragyog!” 
A hajókat partra vonták, 
azután hajót és vitorlát, 
evezőt, hálót és halat, 
kenyeret, eltelt éveket, 
feleséget és gyermeket, 
mind hátrahagyva, követték Őt. 
Ők voltak az elsők. 

 
(1997. április) 

 



 

  

Állandó gyülekezeti alkalmaink	
 

Istentiszteletek: Házaspáros kör: 
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával   A hónap harmadik csütörtökén  
 19.30-tól családoknál 

 Családi istentisztelet 
A konfirmált ifjúságnak és a A hónap első vasárnapján 11.15-kor 
középiskolás korosztálynak:  
Pénteken 17.30 órakor Zenés istentisztelet 

A hónap harmadik vasárnapján 11.15-
kor  

 
Konfirmációi előkészítés: 

 Csütörtökön 17.00 órakor 
Gyermek bibliakör:  
a vasárnapi 10.00 órai istentisztelettel 
párhuzamosan, azokon a heteken, 
amikor nincs családi vagy zenés isten-
tisztelet 

Énekkari próbák: 
   Pénteken 19.15 órától – gyülekezeti  
   kórus (az alagsori próbateremben) 

 
 Hittanórák: 
Bibliaórák: Gyülekezeti központ: 
Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti) Hétfőn 16.30 órakor óvodások és 
Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekeze-
ti) 

kisiskolások részére több csoportban 
 

 Baba-mama kör:  
Ifjúsági és fiatal felnőtt órák: Megbeszélés szerint kéthetente az alag-

sori kisteremben Fiatal felnőttek bibliaórája a hónap 
második és negyedik csütörtökén 
19.30 órakor családoknál 

 
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, megjelenik évente 4 alkalommal 

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/

