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„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfá-
radtatok és meg vagytok terhelve, és én meg-
nyugvást adok nektek.” 

Mt 11,28  

evallom, fáradt vagyok. És azt 
gondolom, nem őszinte az, aki 
május végén, június elején azt 

mondja, nem az. Fáradtak vagyunk. 
Nem csupán tanár és diák, de mindenki 
érzi ereje fogytát, mire a tanév véget ér. 
Persze tudom, én különösen fáradékony 
alkat vagyok, és talán az átlagnál több 
pihenésre és feltöltődésre, felfrissülésre 
van szükségem. A kérdés most bennem 
mégis úgy fogalmazódik meg, miféle 
nyugalomra, miféle megpihenésre vá-
gyom, vágyunk? Vízparti napozóágyra, 
pecabotra, túrabakancsra, semmittevésre, 
reggelente sokáig alvásra? Vagy valami 
belső nyugtalanság mondatja azt velünk, 
fáradtak vagyunk. 

Túlhajszolt életünkben, mindennap-
jainkban nem csupán azért vágyunk a 
nyári pihenésre, feltöltődésre, mert olyan 
rég nem volt megállás, hanem mert az 
Istentől kapható nyugalmat és békességet 

sem kértük már rég, időnk sem volt ke-
resni vagy kérni azt. Pedig ha testileg-
lelkileg leterhelt önmagunknak csak testi 
pihenést és felfrissülést készítünk elő, 
akkor korántsem várható teljes megúju-
lás. 

Amikor nyári időtöltésünket meg-
tervezzük, megvalósítjuk, halljuk meg 
Jézus hívó szavát, ne maradjon ki, sőt 
kezdődjön és végződjön vele a szünidő. 
A nyár folyamán is vegyük kézbe az Út-
mutatót, a Bibliát, utunk során térjünk 
be a templomokba, de ne csak a forróság 
elől menekülve, hanem az imádságért, az 
Isten előtt való elcsendesedésért. Fogal-
mazzuk meg kétségeinket, tegyük fel 
kérdéseinket, rendezzük Istennel rende-
zetlen dolgainkat ... 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan ...”- 
szülőfalum kis templomában minden 
istentiszteleten olvastam az oltárkép 
fölött a falon ezt az igét, és minden alka-
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lommal volt benne erő. Mert nincs olyan 
szakasza, periódusa egy ember életének, 
amikor azt mondhatná, neki nincs szük-
sége Istenre, mert minden olyan jól 
megy, hisz egyik nap így érzünk, de 
másnap már nem, és az ember nem fá-
radhatatlan. Az ember végső soron Isten 
közelségére, Isten kegyelmére szoruló 
teremtmény, akkor is, ha ezt nem haj-
landó tudomásul venni. 

Számomra a gyermek- és ifjúkori 
emlékek, igehallgatások miatt különösen 
fontos ez az ige, de azt gondolom, min-
denkinek azzá válhat, mert Isten igéje, 
Jézus hívó szava mindig, minden élet-

helyzetben, minden körülmények közt 
szól hozzánk. Vasárnapi istentiszteleten, 
temetésen, keresztelőn, bibliaórán, mun-
kaévben, nyári szünidőben. És most, 
amikor őszintén bevalljuk azt, hogy fá-
radtak vagyunk, különösen szól azért, 
hogy vegyük észre, fáradtságunk gyógyí-
tója nem csupán a semmittevés lesz, 
hanem az is, ha a hívó szóra felelünk, és 
valóban Jézusnál keressük a megnyug-
vást. És Nála bizonyosan megtaláljuk. 

 
Ámen! 
 

KECZKÓ SZILVIA 
 

*** 

(el)FOGYUNK? 
 

okakat késztettek írásra, megszóla-
lásra a „figyelmességből” nagypén-
teken nyilvánosságra hozott 2011-

es népszámlálási adatok, benne a keresz-
ténynek/ keresztyénnek vallók számának 
drámai csökkenése. Az adatokat kétségbe 
lehet vonni, a kérdések megfogalmazását 
lehet bírálni, a számadatok láttán követ-
keztetéseket lehet levonni, de a tíz év 
alatt közel 30%-os csökkenést hallva a 
döbbeneten, elkeseredettségen, elbizony-
talanodáson túl CSELEKEDNI is lehet. 
Ez a helyzet egy igazi „challenge” 
(cselendzs=kihívás), ahogy egy amerikai 
kommentálná.   

Az egyház tagsága, a hívek temp-
lom-látogatása, az egyházi alkalmakon 
való részvétel gyülekezeti szinten is látha-
tóan csökken. Még vannak ú. n. „élő 
gyülekezetek”, de egyre több helyen 
találkozunk a lassú elmúlás jeleivel.  

Vannak persze ötletek, egyházköz-
ponti és helyi kezdeményezések, Tamás-
mise, nyilvános gyülekezeti napok, stb. 
azonban a legfontosabb kérdés, hogy 
kiket és milyen formán célzunk meg, 
vagyis van-e erőt sugárzó belső és külső 
misszió? A misszió célja természetesen 
nem az, hogy minél többeket kössünk 
magunkhoz, a magunk szerény- és vall-
juk be a mai mediatizált világban nem túl 
hatásos eszközeivel, hanem hogy Jézust, 
a gyógyítót, a bűnből kiszabadítót, meg-
váltót és üdvöt adót ismertessük meg. 
Magát Istent, az elvesztett, de kegyelem-
ből visszanyerhető paradicsomot. Mert 
ha valakinek megnyílik a szeme, erre a 
„jobb világra”, ha megtér, visszatér az 
eredetileg teremtett istenkép ember-
lelkülethez, azt azután már nem csak egy 
futó élmény, hanem egy nem elszakítha-
tó „hármas kötél” (Préd.4,12.) fogja 
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tartani, és nem feltétlen mihozzánk köt-
ve, de az Úrhoz. Spirituális élmények 
kellenek szavaknál, daloknál is inkább, 
gyógyítások, lelki gondozások, vagyis 
megélt Pünkösd. Az ilyen inspirációval 
gazdag, pünkösdi lélek-áldotta emberek, 
– legyenek azok lelkészek, vagy „laiku-
sok” – gyarapíthatják az egyházat; kere-

teken belül és azon túl. Azt azért ne fe-
lejtsük el, hogy Isten a kövekből is tud 
támasztani fiakat és más népből is, ha 
nem leszünk méltók, ha a jó és rossz, a 
világosság és sötétség kozmikus küzdel-
mében vesztesekké válunk. 

 
SZÁK KOCSIS PÁL 

 
*** 

Szák Kocsis Pál 
 

Megkérdezted-e? 
 

Megkérdezted-e valaha a fákat, 
a tavasz duzzadó életét lelkesen lüktetőket, 

a kérges rostszövet-véredények 
nedvcsatornáin folyó életvíz-szürcsölőket? 
megkérdezted-e, hogy rózsás szűz-fehér 
ünnepi örömben dús virágba borulva 
milyen reménnyel hajtanak oly sok 

gyümölcsígéret-bimbót a tomboló tavaszba? 
Ég felé emelt ágkezeiken olvasófüzérek 

imádság szirmai bomlanak  hosszú sorba, 
míg csak felemelt kezeiket le nem húzza 
az érő gyümölcsök terhének édes súlya. 

 
Megértetted-e a levegő vidáman zengő,  

trillázó színpompás, félénk, égi repdesőit? 
a száraz fűhajszálak, vesszők, tollpihék,  

sárcseppek okos, és elszánt fészek-építőit, 
mennyi bizalommal rakják faágak gallyain  

ringó apró sajkákba a törékeny jövőt 
szép mívű tojásaikat, melyből remélve,  

az ösztön hűségével költik ki a sok új röpködőt 
gyűjtik a bogarat, férget, fáradhatatlan szorgalommal,  

óvva a még tehetetlen lehellet-életeket 
miközben szívüket ég felé röpítik,  

s zengik untalan az öröm-éneket horizontunk felett ... 
 



 

  

Visszatekintés egy életútra és hálaadás –  
Marietta néni 

 
yolcvanegy évemmel én vagyok 
az egyik legöregebb tiszteletbe-
li presbiter a gyülekezetünkben. 

Már elemi iskolás koromban elvitt édes-
anyám a vasárnapi iskolába, akkor így 
hívták a gyermek bibliakört. Minden 
vasárnap tanultunk egy aranymondást, 
amit otthon gyakoroltunk, s a következő 
vasárnap kikérdeztek.  

Ezek az Igék aztán felnőtt korunk-
ban lettek igazán élőkké. Nagy kincs a 
gyermekkorban megtanult Ige. Gyerme-
ki imáim, kéréseim után mindig elmond-
tam Jézus szavait: „De ne úgy legyen, 
ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy 
Te”. Ma is ezzel zárom 
imáimat.   

1946-ban konfir-
mált meg Danhauser 
Laci bácsi, szeretett 
lelkészünk. Konfirmáci-
ói Igém: „A jótéte-
ményben pedig meg ne 
lankadjunk, mert a maga 
idejében aratunk, ha el 
nem lankadunk” /Gal. 
6:9/ Szép emlékeim az 
ifjúsági órák, kirándulá-
sok Laci bácsival, a hit-
tanórák Ruttkay Elemér 
bácsival.  

Gimnazista éveimet 
a cserkészet és a sport 
töltötte be. Három 
egyesületben sportol-
tam: az egyikben atleti-

záltam, a másikban kosárlabdáztam, a 
harmadikban síeltem. Egy iskolai 
csendesnapon hallottam meg Isten szavát 
úgy, mint ami közvetlen nekem szól: 
„Légy hideg, vagy hév, mivel langymeleg 
vagy, kivetlek téged az én számból.” /Jel. 
3:16/ De felnőtt hitre csak 17 éves ko-
romban jutottam Győri János bácsi egy-
hetes evangelizációja alkalmával, amikor 
Ézsaiás 53. része alapján Jézus szenvedé-
séről prédikált. „Megvetett volt és embe-
rektől elhagyatott, fájdalmak férfija és 
betegség ismerője. ... Ő bűnhődött, 
hogy nekünk békességünk legyen, az Ő 
sebei árán gyógyultunk meg.” 

 N
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Felejthetetlen emlékeim az ifjúsági 
konferenciák: Szilvásvárad, Alcsút, Fót, 
Tahi, Gyenesdiás, Akarattya… 

Laci bácsi gyermek bibliakör veze-
tést is bízott rám. Az 1955-56-os évben 
a tervező vállalatnál, ahol rajzolóként 
dolgoztam, egy tervezői tanfolyamot 
végeztem el, amiben nagyon kifáradtam. 
Kértem a kultúrfelelőst, ha valaki vissza-
ad egy szakszervezeti beutalót, én szíve-
sen élek vele, mert pihenni szeretnék. 
Már június elején felajánlott egy siófoki, 
majd lellei beutalót. Én még nem fogad-
tam el, mert a gyermek bibliaköri mun-
kámat szerettem volna egy kis ünnepség-
gel befejezni a nyári szünet előtt. Abban 
az évben kedvenc Igém volt a Prédikátor 
3. rész 1. verse: „Mindennek rendelt 
ideje van!” S akkor kértem Istent, hogy 
akkor menjek és oda, amikor és ahova ő 
a legjobbnak látja. Mikor már mindennel 
elkészültem, adódott még egy lehetőség 
Balatonfenyvesre. Azt elfogadtam, annak 
ellenére, hogy a kollégáim leszólták, 
hogy az egy ócska hely, semmi élet nincs 
ott. Azt válaszoltam, nem baj, én aludni 
és olvasni akarok csak. És így ismerked-
hettem meg a későbbi férjemmel, aki bár 
katolikus volt, de beépült a gyülekezeti 
énekkarba is, mely Gárdonyi Hajna, 
majd Rezessy Laci bácsi vezetésével is 
nagyon sok szép zenei élményt nyújtott.  

Danhauser Laci bácsi esketett 1957 
nyarán a Tartsay utcai kápolnában.  

Nem is gondoltuk, hogy 2 év múlva 
eltávolítják gyülekezetalapító lelkészün-
ket és a Bakonycsernyére száműzik. Fér-
jem házasságunk 50. évfordulója előtt 
pár hónappal hunyt el 2007-ben.  

4 gyermekünk született. A legidő-
sebb fiam a pesthidegkúti gyülekezet 

gondnoka, a legkisebb fiam pedig gyüle-
kezetünk presbitere, a Pénzügyi Bizott-
ság vezetője, és az énekkar tagja volt, 
míg a munkája Pécsre nem szólította.  

Nyugdíjasként elvállaltam az egy-
házfenntartói járulék beszedését a gyüle-
kezetben. Először csak a Svábhegyi kör-
zetet bízta rám Kőszeghy Tamás lelké-
szünk, aki 16 évig szolgált gyülekeze-
tünkben, énekkarunkban is. Meleg, bari-
tonszóló éneke ma is szép emlékeim közé 
tartozik.  

Később már a Farkasréttől a Nap-
hegyig járhattam az utcákat, becsöngetve 
az evangélikus hittestvérekhez. Majdnem 
mindenki behívott beszélgetésre.  Csodá-
latos élmény volt meghallgatni életük 
történetét. Többen voltak, akik ezután 
kapcsolódtak be valamelyik bibliaórába. 
Most, amikor a lábam már nem úgy 
működik, mint 30 évvel ezelőtt, mosta-
nában a betegeket, öregeket látogatom, a 
többiekkel telefonon beszélgetek el.  

Danhauser Laci bácsi nagyon szere-
tett volna templomot építeni, de a hábo-
rú megakadályozta. Nem reméltem, 
hogy én még megérem, hogy a gyüleke-
zet ilyen csodálatosan szép templomot 
épít egyszer. Minden vasárnap, mikor a 
Kék Golyó utca elejétől a templomkapu-
ig érek, magamban dúdolom ezt az éne-
ket: 

 
Hála dicsőség Atya Isten néked. 
Szent Fiú Isten, Vigasztaló lélek, 
Most és örökké magasztaljon téged 
Zengő dicséret.  

 
DOBÓ  JÓZSEFNÉ 

SZ.  JAUSZ  MARIETTA  
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VISSZAPILLANTÓ
 

A böjti idő óta eltelt két és fél hónap eseményekben nagyon gazdag volt, melyeket 
gyülekezeti újságunk olvasóinak emlékeztetőül örömmel foglalunk össze. 

 
Révfülöpi gyülekezeti konferenciánkon 
március 8. és 10. között közel nyolcva-
nan vettünk részt. A konferencia szerve-
zői, Keczkó Pál lelkész és Mihályi Zoltán 
presbiter az idén is tartalmas, lelkiekben 
és ismeretben gazdag programot állított 
össze „A misszió dimenziói” címmel. 
Szabóné Mátrai Marianna teológiai inté-
zetvezető, a Déli Egyházkerület püspök-
helyettese és dr. Fábri György egyetemi 
tanár, az Északi Egyházkerület felügyelő-
je előadást, Keczkó Pál és Keczkó Szilvia 
lelkészeink előadásokat és áhítatokat 
tartottak, Somogyiné Schulek Rita pres-
biter és édesanyja, Schulek Edit gyer-
mekfoglalkozást vezetett. A vasárnapi 
istentisztelet igehirdetője dr. Szabó La-
jos, az Evangélikus Hittudományi Egye-
tem rektora volt. A gyermekeknek ezzel 
párhuzamosan Keczkó Pál tartott isten-
tiszteletet. 

 
Énekkarunk március közepén bajor test-
vérgyülekezetünk meghívására – 24 órán 
át tartó koncert egyik részvevőjeként – 
Schrobenhausenbe készült. A rendkívüli 
időjárás következtében járhatatlan utak 
miatt azonban az utazás elmaradt. Tar-
talmas, szép műsorukat így – gyülekeze-
tünk örömére – Hikisch Zoltán karnagy 
vezetésével a március 17-i vasárnapi 
istentiszteletünkön adták elő.  

 
A március 23-án tartott tavaszi kerti- és 
takarítási munkanapon a rossz idő miatt 

a szokásosnál kisebb létszámú, de annál 
lelkesebb csapat vett részt egyházfi test-
vérünk, Simonfay Dávid irányításával, 
Özvegy Istvánné presbiter hathatós köz-
reműködésével. A munkát egyszerű, 
közös ebéd zárta. 

 
Keresztyén Értelmiségi Fórumon márci-
us 25-én dr. Alexa Károly történész 
nemzeti jelképeinkről, április 22-én dr. 
Szakály Sándor történész professzor 
Trianon mai üzenetéről, május 22-én dr. 
Nagy Gábor Tamás I. kerületi polgár-
mester a budai vár fejlesztési terveiről, 
ezen belül is a Várkert rekonstrukciójáról 
tartott előadást. 

 
Nagyszerdán lamentációs istentisztelet-
tel, nagycsütörtökön és nagypénteken 
úrvacsorai istentisztelettel és passióolva-
sással emlékeztünk Megváltónk kereszt-
halálára; húsvétvasárnap hajnali és dél-
előtti, húsvéthétfőn ünnepi istentisztele-
tekkel ünnepeltük a feltámadás ünnepét. 
A vasárnap hajnali istentisztelet után a 
résztvevők lelkészeink vezetésével közös 
reggelivel köszöntötték a húsvétot. Hús-
véthétfőn finn nyelvű istentisztelet is volt 
templomunkban, melynek szolgálatát 
Joób Máté vendéglelkész végezte. 

 
Irodalmi délutánunk műsorát április 7-
én „Kétely és hit – Istenkeresés” címmel 
magyar költők verseiből állította össze, 
szervezte és vezette az idén is Bakos 
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Gyuláné Kardos Piroska magyartanár 
testvérünk. A költeményeket gyülekeze-
tünk versmondói nagy lelkesedéssel és 
átéléssel adták elő. Ecsedi Zsuzsa és 
Borókay Réka orgonajátékkal, szóló-
énekkel és a gyülekezet liturgikus kóru-
sával együtt karénekkel színesítették a 
szép műsort.      

 
„Tárjátok kezeiteket az élő Isten felé” 
címmel az idei Egyházkerületi Ifjúsági 
Nap április 13-án gyülekezetünk temp-
lomában volt. Az összejövetelen mintegy 
260 fiatal találkozott Istennel és egymás-
sal az Északi Egyházkerület közeli és 
távoli gyülekezeteiből. 

 
Április 14-én gyülekezetünk közgyűlésén 
Keczkó Pál lelkész és dr. Vidovszky Ist-
ván felügyelő számolt be gyülekezetünk 
életéről és gazdasági adatairól. A közgyű-
lés a Számvizsgáló Bizottság új elnöké-
nek Peskó Zsuzsát választotta meg. 

 
Almásy László Attila orgonaművész 
április 14-én este Buxtehude, J. S. Bach, 
César Franck és Liszt Ferenc műveiből 
szép hangversenyt adott templomunk-
ban. A művészt kántorunk, Ecsedi Zsu-
zsa mutatta be, áhítatot Keczkó Pál tar-
tott a hatvan hallgatónak. (A belépés erre 
a hangversenyre ugyanúgy, mint minden 
gyülekezeti alkalmunkra is díjtalan volt.)   

  
Gyülekezetünk kiemelkedő eseménye 
volt május 4-én a II. Hegyvidéki Evan-
gélikus Nap Keczkó Pál és Keczkó Szil-
via lelkészeinknek és lelkes segítő csapa-
tuknak a rendezésében. Nyitóáhítatot a 
két lelkész tartott, amit változatos zenei  

és gyermekprogramok követtek. A közös 
ebédet a gyülekezet különböző körei 
adták piknikszerűen. Keczkó Pál tartott 
záró áhítatot. Az összejövetelen több 
mint kétszáz felnőtt és gyermek vett 
részt.  

 
Május 10. és 12. között Binder István 
tiszteletbeli presbiterünk szervezésében 
és vezetésével az Ipoly-parti Kemence 
község mellett gyülekezetünk családi és 
ifjúsági kirándulásán harminchatan vol-
tak, kirándulással, sok játékkal, éneklés-
sel, beszélgetéssel és lelkészeink által 
tartott áhítatokkal. 

 
Az Északi Egyházkerület Missziói Napja 
„Elengedett adósság” címmel május 11-
én szombaton a Borsod megyei Kazinc-
barcikán volt, amelyen az Egyházkerület 
gyülekezeteinek résztvevői találkoztak 
egymással. Gyülekezetünkből az idén – 
talán a nagy távolság miatt – a korábbi-
aknál kevesebben vettek részt. 

 
Május 15-én Keczkó Pál a testvéregyhá-
zak kerületi lelkészeivel és gyülekezetünk 
több tagjával együtt vett részt Esterházy 
János felvidéki mártír politikus szobrá-
nak felavatásán a Gesztenyéskertben.   

 
Május 25-én gyülekezeti kirándulásun-
kon Özvegy Istvánné presbiter vezetésé-
vel Pannonhalma arborétumát és gyö-
nyörűen felújított templomát néztük 
meg. Közös ebédünket a kolostordomb 
alatti vendéglőben fogyasztottuk el.  

 
         

Összeállította: KÉZDY PÁL 
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Erdélyi Csaba                         
                              Mottó: a tékozló fiú története 

 

A harmadik testvér 
 
Boldog a harmadik testvér, 
akinek apja közelsége 
egész világ minden kincsénél többet ér, 
nem akar, nem tud élni tőle távol. 
Nehezen veszi le szemét a határról, 
apjával együtt a távolt lesi: 
öccsének közelgő alakját keresi, 
ki elvágyakozott az atyai házból 
híre sincs régóta idegen országból, 
de visszajön, tudja biztosan; 
minden nap terítenek neki –  
hisz’ talán itt van már a kapuban! 
 
Ellenállhat a vasreszelék 
a mágnes vonzásának? 
Ellenállhat az elveszett fiú 
apja és testvére 
őt körülölelő imájának? 
 
Az elbitangoltban  
végre csakugyan 
végigfut a döbbenet: 
boldog csak otthon lehet! 
Fordul s hazafelé közeleg. 

 
A várakozó most futásnak ered, 
s az érkezőnek elébe siet: 
hamarabb odaér, mint őszülő apja, 
öccsét átöleli, jól megropogtatja, 
s rohan befelé, hogy hírül adja: 
Régóta várva-várt nagy ünnep van ma! 
Elveszett kisöccse megérkezett! 
 
Ez a testvér, ez a „harmadik”, 
ki nem tékozol, s nem is irigykedik 
Szentlélektől bennünk naponta fogantatik. 
 

(1997. július) 
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Nyári programjaink 2013. 
 

A nyár folyamán is lehetőség lesz minden csütörtökön közös bibliaolvasásra és igéről 
való beszélgetésre Bibliatanulmányozás keretében. Az alkalmak a szokott rendben 
csütörtök délelőtt 10 órakor lesznek Tomcsányi Attila vagy lelkészeink vezetésével. 
Szeretettel várjuk a testvéreket! 
 
Senior ifjúság révfülöpi hétvégéje 

 
Időpont: 2013.június 28-30. 
Helyszín: Révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Konferenciaközpont 
Részvételi díj: 12000 Ft/fő (teljes panzió) 
 

A pihenni, töltekezni vágyó családokat tartalmas felnőtt és gyermekprogrammal vár-
juk! Mindezek mellett nagy hangsúlyt helyezünk az együtt töltött időre és pihenésre. 
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket az erzsebet.kenessey@lutheran.hu e-mail címre.  

 
Gyerek- és ifjúsági tábor 2013. augusztus 04. vasárnaptól - augusztus 09. péntekig 

 
Időpont: 2013. augusztus 04. vasárnap délutántól 9. péntek délutánig. 
Hely: Nagyveleg 
Ár: 16.000.- Ft/fő (gyülekezeti támogatással gyülekezeti tagok részére) 
Az ár tartalmazza a szállást, a teljes ellátást és az egyéb tábori költségeket. 
Táborvezető: Keczkó Pál és Szilvia és Borókay Rita 
Jelentkezési határidő:  június 20. 
 

Jelentkezni Keczkó Pálnál a pkeczko@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon 
06/20/824-3373-as telefonszámon lehet, illetve a lelkészi hivatalban a szülői elérhető-
ség (telefon és e-mail cím) megadásával. Részletesebb információt a jelentkezések 
beérkezése után kapnak a résztvevők a megadott e-mail címen. 

 
Kerékpártúra a Tisza mentén 

 
Időpont: 2013. augusztus 18-24. 
Útvonal, napi szakaszok:  

       18. (Bp.) – Nyíregyháza – Nagyhalász – Gávavencsellő                          35 km 
       19. Gávavencsellő – Rakamaz – Tokaj – Tiszalök – Tiszadob                51 km 
       20. Tiszadob – Tiszacsege                                                                      57 km 
       21. Tiszacsege – Tiszafüred – Abádszalók – Kisköre                              62 km 
       22. Kisköre – Poroszló (Akvárium) – Kisköre                                       50 km 

mailto:erzsebet.kenessey@lutheran.hu
mailto:hikischzoli@gmail.com
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       23. Kisköre – Kőtelek – Szolnok                                                           63 km 
       24. Szolnok – Abony – Cegléd – (Bp.)                                                  44 km 

 

Részvételi díj: szállás kb. 8000Ft + étkezés + vonatjegy. 
 

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket a hikischgabor@gmail.com e-mail címre!  

 
Társasutazást szervezünk augusztus 26-30 között az Őrvidékre (magyar és osztrák 
oldalon). Szállás Magyarországon lesz, várható költség félpanziós ellátással 55.000 
forint.  
Jelentkezéseket várja Özvegy Istvánné, Piroska a +3620 2518269 telefonszámon. 

 

*** 
Erdélyi Csaba 

Bachot hallgatva 
 

Töredék-létem gyötrő álmából 
boldog valóra ébredés, 
múló idő szorításából  
örökkévalóság tágas terébe érkezés… 
Múltam elmarad, 
terhe lehull, mint mázsás kövek. 
Egyszerre minden jóra fordul, 
körülvesznek mind, akik szeretnek: 
s akiket szeretek; 
ismerősök és ismeretlenek, 
előrementek, hátramaradók, elkövetkezők; 
mind, aki ellen én vétettem, 
s mind, aki vétett ellenem –  
mindenki megbocsátott! 
Hová tűnt harag és átok? 
Micsoda ujjongó sereg! 
Zengő muzsikád betölti lelkemet, 
egész bensőm beleremeg… 
Miközben vezényelsz mennyei karokat, 
hadd lássam meleg mosolyodat, 
s szemed  sarkából biztatón tekints rám, 
Johann Sebastian, 
boldog testvérem, 
ötödik evangélistám! 
 

(1998. június) 

mailto:hikischgabor@gmail.com
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Gyülekezetünk tagja, 
Dobó László 

2013. április 20-án templomunkban 
házasságot kötött 

Hertbert Zsuzsannával. 
 
 

Szívből gratulálunk, közös életükre 
Isten áldását kérjük! 

 
 
 
„Mert ahová te mégy, oda megyek, 
ahol te megszállsz, ott szállok meg 
néped az én népem, és Istened az 
                  én Istenem” 

(Ruth 1,16)
 

 
 

*** 
Erdélyi Csaba 
                     Nyári  napfordulón 

 
Fehérhasú, cikázó fecske-társak: 
de jó, hogy látlak titeket! 
Nemrég jöttetek – soká maradjatok, 
hisz’ néhány napig még hosszabbodnak a nappalok! 
Ti is, égszínkék katángvirágok: 
várjatok még egy keveset, 
s kinyílni ne siessetek, 
olyan jó még felfelé menni, 
és egy kicsit a csúcson lenni, 
oly szép a fény, a meleg, a nyár… 
„Tarts még egy kissé, gyenge szalmaszál!” 
 

S maradj velünk akkor is, Uram, ha fogy a fény, 
ha lefelé tart már az út, 
és a legvégén 
kérünk, nyiss kaput! 

(Szentendre, 1997. június) 
 



 

  

Állandó gyülekezeti alkalmaink 
 

Istentiszteletek: Ifjúsági és fiatal felnőtt órák: 
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával   Fiatal felnőttek bibliaórája csütörtökön   

(kéthetente) 19.30 órakor családoknál  

Családi istentisztelet Nyári szünet. Kezdés: 2013. szept. 12-én 
a hónap első vasárnapján 11.15-kor  

Házaspáros kör: minden hónap 3. csütörtö-
kén 19.30-tól családoknál 

Nyári szünet. Kezdés: 2013. szept. 1-én 
 

Zenés istentisztelet Nyári szünet. Kezdés: 2013. szept. 19-én 
a hónap 3. vasárnapján 11.15-kor  

Konfirmált ifjúságnak és a középiskolás Nyári szünet. Kezdés: 2013. szept. 15-én 
korosztálynak pénteken 18.00 órakor  

Budakeszin Nyári szünet. Kezdés: 2013. szept. 6-án 
a gyülekezeti házban  (Fő u. 155.):  

Konfirmációi előkészítés: vasárnap és az egyházi ünnepeken 9.30 óra-
kor (a hónap 2. vasárnapján családi, a 3. 
vasárnapon úrvacsorával) 

pénteken 16.30 órakor 
Nyári szünet. Kezdés: 2013. szept. 6-án 

  

Gyermek bibliakör: Énekkari próbák: 
Budahegyvidéken    Pénteken 19.15 órától – gyülekezeti kórus 

(alagsori próbateremben) Nyári szünet. Kezdés: 2013. szept. 8-án 
Nyári szünet. Kezdés: 2013. szept. 6-án  

Budakeszin  

Hittanórák: az istentisztelettel párhuzamosan nyáron is. 
Gyülekezeti központ  

Bibliaórák: Hétfőn 16.30 órakor óvodások és kisiskolá-
sok részére több csoportban. Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti) 

Nyári szünet. Kezdés: 2013. szept. 3-án Nyári szünet. Kezdés: 2013. szept.9-én 
Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti),   

Baba-mama kör:  a kiadott nyári program szerint 
Hó első csütörtökén 18.00 órakor  
(középgeneráció) 

Minden hónap 2. és 4. keddjén de. 10.00 
órakor az alagsori kisteremben 

Nyári szünet. Kezdés: 2013. szept. 5-én Nyári szünet. Kezdés: 2013. szept. 10-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 
Olvasói észrevételeket szeretettel várunk: annabuky@freemail.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. Kerület Hegyvidék Önkormányzat támogatja.

 

http://hegyvidek.lutheran.hu/

