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Azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt 
hozzájuk: "Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az 
Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták 
megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, 
meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, 
megölik, de a harmadik napon feltámad."  
Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a 
beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a 
mondottakat. 

Lk 18,31-34

ézus harmadszor is szól haláláról és 
feltámadásáról. És a tanítványok már 
megint, vagy még mindig nem értik. 

Évek óta járnak a mesterrel és még min-
dig nem áll össze számukra a kép. Én is 
sokszor értetlenül állok Jézus kijelentései 
előtt, és csak kérdezni tudok: Miért? 
Miért pont így? Isten miért ezt az utat 
„választotta” Jézus számára? Miért nem 
lehetett máshogyan megmenteni az em-
bert? Miért nem lehetett egyáltalán meg-
akadályozni, hogy elvesszen? Miért nincs 

más út vissza Istenhez? Kérdeztünk már 
mi is hasonlókat?  
       Azt gondolom, hogy égetően fontos 
ezekre a kérdésekre válaszokat keresni. 
Miért? Mert úgy érzem, hogy Jézus 
szenvedése szorosan össze van kötve az 
én szenvedésemmel és a világ szenvedé-
sével. És így az én feloldozásom és bé-
kességem, de a világ békessége is össze 
van kötve Jézussal. A sok Miért?-re 
azonban nincs megnyugtató válasz. A 
világ, amelyben élünk, egy ilyen rend-
szer, így működik. Benne az ember, 
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Isten képének a töredéke a szabad akarat 
ajándékát kapta, amely nem tudott nem 
elhajlani, nem tudott nem törvényt szeg-
ni, nem tudott és nem tud nem vétkezni. 
A szeretet útja pedig a meghalás útja. Ha 
lenne más út, akkor Isten talán nem 
hagyja magára Jézust a kereszten, akkor 
talán teljesül Jézus imádsága a 
Gecsemáné kertben: „Atyám, ha akarod, 
vedd el tőlem ezt a poharat...” Ha lehet, 
legyen másképpen. De nem lehetett...  

Sokszor érezhetjük, hogy imádsága-
ink falba ütköznek. Vannak olyan imád-
ságos pillanatok, amelyek után olyan 
nagy a csend, mintha Isten nemcsak 
süket, de néma is lenne. Van, hogy azt 
érezzük, hogy Isten utolsó szava, utolsó 
kiáltása a kereszten Jézus utolsó kiáltása 
volt. És utána csak csend van. Sötétség, 
félelem, magány, békétlenség, tüntetés, 
polgárháború, létbizonytalanság. Isten 
elnémul, az ember pedig fél, vergődik 
ebben a csendben. Mint a tanítványok. 
Nem értették sem előtte, sem a kereszt 
tövében. Sokszor mi sem értjük.  

Ordass Lajos írja az igénkkel kap-
csolatban, hogy „győzelem csak ott van, 
ahol Isten akarata teljesedik”. Nem az én 
akaratom, nem a te akaratod, és nem is a 
szenvedő Jézus akarata, hanem az Isten 
akarata. Sokszor kegyetlen ezt hallani. 
Hiszen akkor miért kérjek? Vajon, mi 
igazán Isten akarata, hol van a győzelem, 
a szeretet győzelme ebben a világban? 
Minden fájdalom és szenvedés, a világ 
összes kudarca Isten kudarca? Csalódott-
ság és fájdalom. Ez marad a kereszt alatt. 
De ez biztos, ebbe bele lehet törődni. És 
könnyebb beletörődni a biztos veszte-
ségbe, mint remélni a bizonytalanban. 
Bízni valakiben a látszat ellenére, vagy 

éppen a láthatatlansága miatt már sokkal 
nehezebb. Hinni valakinek, aki azt 
mondja, hogy azért jöttem, hogy meg-
mentselek titeket és meghal. Hinni vala-
kinek, aki azt mondja, hogy mindenható, 
és mégis hagyja, hogy elfogják, megcsú-
folják és megöljék. Nagyon nehéz. „Győ-
zelem ott terem, ahol Isten akarata telje-
sedik.” Jézus pedig nemcsak azt kérte, 
hogy ha lehet, akkor történjen máskép-
pen, hogy ne kelljen meghalnia. Jézus azt 
is mondta, hogy „mindazonáltal, legyen 
meg a te akaratod.” És Isten akarata 
teljesült, Jézus győzött. Nem az én akara-
tom, nem a tiéd, hanem Istené. És Jézus 
Krisztus harmadnapon feltámadt.  

Az interneten láttam egyszer egy 
rajzot, ahogyan Jézust körbeveszik a 
szuperhősök: Pókember, Batman, 
Superman, Iron man, Hulk és a többiek. 
És a rajz szerint Jézus éppen ezt mondja 
nekik: „Fiúk, most azt hallgassátok meg, 
hogy én hogyan mentettem meg a vilá-
got!” Böjtben minden évben elgondol-
kodhatunk azon, hogy Jézus hogyan 
mentette meg ezt a világot, elgondol-
kodhatunk a közös történetünkön Isten-
nel. Bízni, hinni nagyon nehéz az Ő 
csendjében és szótlanságában. De nincs 
szükség megvédeni Istent, kimagyarázni, 
hogy Ő nem süket és nem is néma. Mert 
annak is mutathatja Magát, ha Neki ez 
éppen így tetszik, nincs jogunk számon 
kérni... Isten csak annyit kér, hogy bíz-
zuk rá az életünket, és azt ígéri, hogy 
gondja van ránk! Imádkozzunk ezért a 
bizalomért és adjunk hálát gondoskodá-
sáért, mert „győzelem ott van, ahol Isten 
akarata teljesedik!” Halleluja! 

 
MOLNÁR LILLA 



 

                                                                           

Dr. Mohr Tamás presbiterünkre emlékezünk 
 

anuár 22-én a Farkasréti temetőben 
vettünk búcsút gyülekezetünk hűsé-
ges tagjától, egykori presbiterünktől 

dr. Mohr Tamástól, aki karácsony előtt, 
89 éves korában hunyt el zuglói ottho-
nában. 
       Kőszegen született 1924-ben. A 
kőszegi evangélikus templomban keresz-
telték, konfirmálták és itt volt az esküvő-
je is 1950-ben. Feleségével 48 éven ke-
resztül élt boldog házasságban, Judit 
asszony 1998-ban bekövetkezett haláláig.  
       Gyógyszerészként doktorált, majd 
kandidátusként mint egyetemi docens 
egyetemen és  több egészségügyi intéz-
ményben tanított, magyar és német 
nyelven számtalan előadást tartott, szak-
lapokban publikált és több szakkönyve is 
megjelent. A kórházi gyógyszerészet 
egyik magyarországi úttörője volt, aki 
élete céljául tűzte ki embertársainak gyó-
gyítását. Áldozatos munkáját több magas 
szakmai kitüntetéssel, köztük Batthyány-
Strattmann László díjjal ismerték el. 
       Mindig bízott Isten védelmező ol-
talmában: a 2. világháborúban fiatal 
egyetemista katonaként, majd az 1956-
os forradalom harcai között, amikor 
többször életeket is mentett. Még a ve-
szélyt is vállalta, amikor Budapesten a 
harcok közepette is nyitva tartotta a 
gyógyszertárat, amely találatot is kapott, 
és segített a betegellátásban. 

Egyházunk életében is tevékenyen részt 
vett. Az 1950-es évektől kezdve évtize-
deken keresztül volt gyülekezetünk pres-
bitere, idős korában tiszteletbeli presbite-
re és a Zuglói Gyülekezet presbitere.   
       Isten erőt adott neki akkor is, ami-
kor 1957-ben keresztyén hitét megvallva 
7 hónapi börtönbüntetést szenvedett, 
mert nem volt hajlandó másokat feljelen-
teni, és a diktatúra rendőrségének egyhá-
zi személyekről információkat szolgáltat-
ni. 
       Gyülekezetünk bibliaóráinak és 
énekkarának aktív tagja volt. Az édesap-
jától örökölt kiváló irodalmi és zenei 
érzékével Rezessy László zeneszerző 
karnagyunk több művének a szövegét 
írta, melyek közül kiemelkedő volt az 
Exodus c. kantáta, melyet énekkarunk 
mutatott be és adott elő a 80-as években. 
Szerkesztette és sajtó alá rendezte 
Rezessy László 145 zsoltárfordítását is. 
       Pál apostollal együtt elmondhatta: 
„Ama nemes harcot megharcoltam, futá-
somat elvégeztem, végezetül eltétetett 
nékem az élet koronája.” 
       Családjával együtt szeretettel emlé-
kezünk dr. Mohr Tamás testvérünk életé-
re. 

 
 

KÉZDY PÁL megemlékezése   
Belics Judit közlése felhasználásával  

                                                                                 ÉGIGÉRŐ | 2014. Húsvét |  3 

 

 J



 

  

„Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki megerősít” 
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én 

 

 

Deák 

hoz

con,

izony másképpen is elképzelhet-
nénk egy egyházfit… Özvegy 
Istvánné Kertész Piroska ottho-

nában fogad. Az első tavaszi napfény 
beragyog a lakásba. A nappaliban üldö-
gélve emlékezik a presbiterasszony a 
Tartsay Vilmos utcában töltött szolgálati 
évekre, majd az ezt követő esztendőkre 
az újonnan épült 
budahegy-vidéki 
templom köte-
lékében. A Kék 
Golyó utcában 
az istentisztele-
tek előkészítés
túl már az ad-
minisztrációs 
tevékenységek is
az ő feladatkö-
rébe tartoztak. A 
budapesti szár-
mazású Piroska
gyermekként öt 
testvérével 
együtt a 
téri gyülekezethez tartozott. Az itt szer-
zett tapasztalatok egész életére elegendő-
nek bizonyultak ahhoz, hogy az evangé-
likus közösséghez tartozónak érezze 
magát, noha fiatal házasként férjét kö-
vetve Zentára költözött, és itt majdnem 
húsz évig nem volt lehetősége istentiszte-
letre járni. A Tisza parti városban első-
sorban gyermekei nevelésével volt elfog-
lalva, majd laboránsként dolgozott egy 
cukorgyárban. A jugoszláv válság végett 

vetett a biztonságos jólétnek, és el kellett 
dönteni, hogy hogyan tovább magyar-
ként a délszláv háborúban… Zentai 
származású férjével ekkorra megromlott 
a kapcsolatuk, és Piroska úgy döntött, 
hogy három gyermekével együtt vissza-
költözik Magyarországra. Ez a súlyos 
elhatározás nemcsak a család szétválásá-

 vezetett, 
hanem magától 
értetődően ki-
követelte egy 

gyermekeit 
egyedül nevelő 
anyától a hősi-
esnek is tekint-
hető kitartást. 
Amikor Piroska 
ezekről a nehéz 
évekről beszél: 
hogy hajnali 
kettőkor kezdő-
dött a munka-
ideje a virágpia-

 majd ezt 
befejezve indult a következő műszak az 
óvodában, ahol dadaként dolgozott – 
szerényen hozzáteszi, hogy céltudatos és 
szorgalmas gyerekei nélkül soha nem 
tudta volna tisztességben és szeretetben 
összetartani a kis családot. Sokszor a 
nagyobb lányok vigyáztak öccsükre, a jó 
tanulmányi eredményeket pedig szülői 
segítség nélkül is elérték. 

Ezerkilencszázkilencvenhattól pedig 
már nagy biztonságot jelentett az egyhá-

B 



 

                                                                           

zi közeg is, mely nemcsak munkaadója 
lett, de szolgálati lakást is nyújtott - ott-
hont jelentett, a szó legszorosabb értel-
mében. Vidáman meséli a történetet, 
amikor a Tartsay Vilmos utcába ment 
„állásinterjúra” –  a beszélgetés végén 
Kézdy Pál azt mondta: „Na, akkor most 
énekeljük el a „Ne aggodalmaskodjál” 
kezdetű éneket – mire Piroska torkából 
csak úgy zengett a dal!  

 Nemcsak munkahely tehát, de ott-
hon is – élet. Fia is kórustag, s titkon 
reméli, hogy lányai is átérzik majd egy-
szer az ő őszinte szívből jövő lelkesedé-
sét, mely életének oly meghatározó része, 
akár a lélegzés.    

Piroska 2012-ben, 16 évi hegyvidéki 
szolgálata után nyugdíjba ment. Azóta is 
hűséges tagja maradt gyülekezetünknek. 
Rendszeresen látogatja a csütörtök dél-
előtti bibliaórát és a középnemzedéki 
bibliakört. A gyülekezeti kirándulásokat 
továbbra is lelkesen szervezi, és a külön-
böző alkalmakon besegít a rendezvények 
lebonyolításában. 

A cikk elejére választott igét azért 
választotta, mert úgy hiszi, hogy hánya-
tott életében ez az ige segítette hite meg-
tartásában. Reméli, továbbra is vallhatja 
Pál apostollal: mindenre van erőm a 
Krisztusban, aki megerősít engem.... 
 

BÜKY ANNA

 
*** 

 

Balatonszárszói családos hétvége 
 

 budahegyvidéki fiatal családo-
sok számára Szárszó már foga-
lom, hiszen sok éve, hogy min-

den februárban eltöltünk ott együtt egy 
vidám hétvégét. Az időpont mindig 
ugyanaz, a tartalom mindig egy kicsit 

ugyanaz és egy kicsit más, a résztvevők 
nagyrészt ugyanazok és mindig egy kicsit 
mások. Először ez utóbbi mondatomat 
szeretném kifejteni. 

Évek óta igyekszünk megtölteni a 
hétvégét a sok szabadidő mellett igazi 

tartalommal, vendégeket 
hívunk, gyerekeknek vagy 
felnőtteknek, vagy gyerekek-
nek és felnőtteknek egyaránt. 
Ez mindig a hétvége fő prog-
ramja, szombat délután, este. 
A reggeli és esti áhítatokat és 
a vasárnapi családos istentisz-
teletet Palival tartjuk (kéz-
ben), és azt hiszem, ezek 
mindig a hétvége nagyon 
fontos lelki töltetét adják. 

 A
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Idén a két estén két kiemelkedő ószövet-
ségi alakra, Mózesre és Illésre figyeltünk, 
az istentiszteleten pedig a megdicsőülés 
hegyén jártunk, legalábbis gondolatban, 
lélekben. Ezen kívül lassan már állandó-
nak mondható a szombat délelőtti ifjak 
és öregfiúk (apukák) focija a szárszói 
tornateremben. Jég vagy igazán szép idő 
ritkán adatik, ezért a kirándulás sajnos 
már többször elmaradt. Ezen kívül min-
den évben sokat énekelünk, játszunk, 
vetélkedünk, beszélgetünk, finom étele-
ket eszünk és finom borokat iszunk. 
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n ismét 

A résztvevőkkel kapcsolatban a ki-
csit más egyrészt azt jelenti, hogy félel-
metes iramban nőnek a gyerekek – ami 
mindig új feladatot, kihívást 
jelent számunkra. Idén megfo-
galmazódott bennünk, hogy a 
következő években a kiskama-
szokra, kamaszokra is gondol-
nunk kell, mert ők néhány éve 
még kismotort hajtottak a fo-
lyosón, de mostanra a kézműves 
asztalt is kinőtték. Másrészt, 
minden évben vannak köztünk 
új családok, akiknek nagyon 
örülünk, különösen akkor nagy 
az örömünk, ha a következő évbe
találkozunk velük.  

Mivel idén csak egy új család érke-
zett a hétvégére (de ők annál lelkeseb-
ben), bátorkodtunk elhagyni a péntek 
esti bemutatkozós programot, és egy 
játékra hívtunk mindenkit. Minden csa-
ládból egyvalaki nevének anagrammáját 
egy (kitalált) mesébe szerkesztettük, és az 
anyukák, apukák és gyerekek három 
csapata versengett egymással, ki fejti meg 
hamarabb a szövegben rejtőző neveket. 

Az anyukák győztek, de mindenki reme-
kül helytállt. 

A szombat délutáni vendégeink 
Szőke Attila és Szőke Etelka református 
lelkészházaspár, családterapeuták voltak. 
Előadást tartottak a változó, átalakuló 
család kihívásairól, majd csoportokban 
beszélgettünk tovább az aktuális kérdé-
sekről. Ezzel párhuzamosan farsangi 
álarcokat készítettek a gyerekek. A vacso-
ra után moldvai táncokat tanultunk, élő 
zenekar szolgáltatta hozzá a remek mu-
zsikát. A szombat esti program kissé 
hosszúra nyúlt, mert a tánc után még egy 
nagyszerű játékos vetélkedőn vehettek 
részt a családok. 

A szombati ború, eső és köd után 
vasárnap ragyogó napsütésre ébredtünk, 
megcsodáltuk a megváltozott Balatont a 
hattyúcsaláddal, majd összegyülekeztünk 
a hétvégét lezáró családos istentisztele-
tünkre. Hiszem, hogy Urunk idén is 
gazdag áldását adta ránk ezen a hétvé-
gén, annak minden programjára, és bí-
zom abban, hogy köztük mindenki meg-
találta azt, ami számára sokat jelentő, 
elvihető volt. 

 
KECZKÓ SZILVIA
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JELENTKEZÉSI LAP  
A NYÁRI GYERMEKTÁBORRA 

 
Gyülekezeti gyermek- és konfirmandus táborunk idén  

július 27. és augusztus 1. között lesz, 
 a Nógrád megyei Terényben, a Johannita házban. 

Várjuk a 6 és 15 év közötti gyermekek, fiatalok jelentkezését  
a név, születési dátum és a TAJ szám megadásával a következő e-mail címeken: 

pkeczko@gmail.com 
keczkoszilvia@gmail.com 

 
EGYÉB NYÁRI GYÜLEKEZETI PROGRAMJAINK: 

Július 4-6. Nyári családos hétvége a Balatonszárszói  
Református Konferencia Központban 

Július 16-20. Szélrózsa találkozó Soltvadkerten 
Augusztus 10-16. Kerékpártúra 

 
*** 

 

VISSZAPILLANTÓ
 
Égigérőnk olvasói számára összefoglaljuk gyülekezetünknek az adventi számunk meg-

jelenése óta történt fontosabb eseményeit. 

 
2013. december 5-én első adventi áhíta-
tunkon Szabóné Mátrai Marianna 
püspökhelyettes, az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetem Gyakorlati Intézeté-
nek vezetője volt az igehirdető. Laki 
Gabriella és dr. Ecsedi Zsuzsa énekelt, 
Németh Sándor orgonán játszott adventi 
dallamokat. A december 10-i második 
áhítaton egyházunk zsinatának lelkészi 
elnöke, ifj. dr. Hafenscher Károly hirdet-
te az igét. Ezen az alkalmon Cseri Zsófia 
vezényletével az Erkel Ferenc vegyeskar 
adventi hangversenyét hallgathattuk. Az 

áhítatot követő szeretetvendégségen a 
kórus tagjaival együtt budakeszi leány- és 
dunakeszi testvérgyülekezetünk képvise-
lői is részt vettek. 
 
December 21-én karácsonyi szeretetven-
dégségünkön Keczkó Szilvia betanításá-
val és vezetésével a gyülekezet gyermekei 
énekeltek és szavaltak. Igehirdetéssel 
Kőszeghy Tamás ny. lelkész szolgált. A 
gyermekeknek az idén is Domokos Béla, 
a Bábszínház művésze tartott színes báb-
előadást, ez alatt a felnőttek Hikisch 

mailto:pkeczko@gmail.com
mailto:keczkoszilvia@gmail.com
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Zoltán karnagy vezényletével énekkarunk 
szép énekeit és dr. Ecsedi Zsuzsa orgo-
najátékát hallgatták.  
 
Fiataljaink december 30-án hangulatos 
óév búcsúztatót tartottak gyülekezetünk-
ben. 
 
Újévi orgonamuzsika hangzott templo-
munkban 2014. január 12-én, melyen 
Tar Zita és Tabajdi Ádám zeneakadémiai 
hallgatók adtak elő barokk, klasszikus és 
modern műveket, melyekről Ecsedi Zsu-
zsa tartott rövid ismertetést.   
 
A budahegyvidéki ökumenikus ima-
héten január 19. és 26. között az idén is 
négy egyház (evangélikus, református, 
görög és római katolikus) lelkészei és 
hívei vettek részt. A 19-i vasárnapi nyitó 
alkalmon templomunkban dr. Lambert 
Zoltán városmajori római katolikus plé-
bános szolgált igehirdetéssel. Kedden 
Keczkó Szilvia a Felső-krisztinavárosi, 
pénteken Keczkó Pál a városmajori, 26-
án vasárnap dr. Bácskai Károly teológiai 
tanszékvezető lelkész a Táltos utcai ró-
mai katolikus templomban hirdette Isten 
igéjét. Minden alkalmat szeretetvendég-
ség követett, ahol a különböző vallású, 
de valamennyien keresztény hitet valló 
hegyvidékiek találkoztak és beszélgethet-
tek egymással. 
        
Keresztyén Értelmiségi Fórumon január 
27-én Szemerei János, a Nyugati (Du-
nántúli) Egyházkerület püspöke mutatta 
be egyházkerületének életét, majd egyhá-
zunk missziói feladatairól tartott érdekes 
előadást „Utánamenni a 99 elveszettnek” 
címmel. Február 24-én dr. Fábri 

György, egyházkerületünk felügyelője, az 
ELTE rektorhelyettese „Média, kommu-
nikáció – ma” című előadását hallhattuk.  
 
Gyülekezetünk fiatal családjainak téli 
találkozója február 7-e és 9-e között volt 
Balatonszárszón. A találkozót a Keczkó 
házaspár és Mihályi Szabolcs másodfelü-
gyelő szervezte. A hétvégéről hosszabb 
beszámolót olvashatnak az újságban. 
 
Evangélikus Magazin műsort sugároz 
havonta a közszolgálati televízió M1 
adója. Február 9-én a Házasság Hete 
jegyében lelkészeinkkel, Keczkó Pállal és 
Szilviával készült interjút láthattuk-
hallhattuk, ahol a háromgyermekes lel-
kész-házaspár beszélt az őket összetartó 
szeretetről, tízéves házasságuk örömeiről. 
Családi életük minta lehet gyülekezetünk 
tagjainak és minden keresztény házaspár 
számára. 
 
Február 22-én Keczkó Szilvia két gyer-
mekcsapatot kísért el Budakeszire egy-
házmegyei hittanversenyre: gyülekeze-
tünk első-második, valamint harmadik-
negyedik osztályos hittanosai a versenyen 
nagyon szép eredményt értek el.  
Szintén a közszolgálati televízió M1 
adóján láthattunk a gyülekezetünk két 
családjáról készült derűs, jó hangulatú 
riportot. Február 19-én a Család-barát 
hétvége szereplői  Binder Istvánék és 
Finta Gergelyék voltak. A férjek, a két 
fiatalasszony – Sólyom Tünde és Sólyom 
Gyöngyvér – és nyolc gyermekük nem-
csak sokoldalúságukat mutatták be, ha-
nem életük is tökéletesen tükrözi a mű-
sor alcímét: Összetartozó család. Lelké-
szünk, Keczkó Pál büszkén mondhatta el 
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a műsorban, hogy ugyan nem mindegyik 
gyermeket ő keresztelte, de ő tanítja 
mindannyiukat hittanra. 
 
Gyülekezeti konferenciánkat március 7-e 
és 9-e között Révfülöpön tartottuk,  
melynek összefoglaló címe – a 78. zsol-
tárból vett idézettel – „De nekem olyan 
jó Isten közelsége” volt. A konferenciát 
lelkészeinkkel együtt idén is Mihályi 
Zoltán presbiter szervezte.  A címadó 
témához kapcsolódóan az előadásokat 
Keczkó Pál és Keczkó Szilvia lelkészek, 

dr. Szabó Lajos, a Hittudományi Egye-
tem rektora és Szák-Kocsis Pál, építész-
mérnök testvérünk tartotta; áhítatokkal 
szintén lelkészeink szolgáltak. A vasárna-
pi záró istentisztelet igehirdetője Szabó-
né Mátrai Marianna püspökhelyettes 
volt. A gyermekprogramokat dr. Schulek 
Ágostonné, Somogyiné Schulek Rita 
presbiter és Molnár Lilla hatodéves teo-
lógus testvéreink vezették. 
 

 
Összeállította: KÉZDY PÁL

 
*** 

 

Erdélyi Csaba 
 

Szamár 
 

Te megláttad az Úr angyalát, 
kit próféta-gazdád 
észre nem vett; 
Mikor a Betlehemi Gyermek 
erre a fagyott földre érkezett, 
te leheltél rá meleget; 
s  mikor gyilkos hadak 
ellene indultanak, 
Te vitted az üldözötteket… 
 
Kicsi és szürke vagy, 
sokan csak mosolyognak rajtad. 
ám  kicsik, szegények fejedelme, 
az Élet Fejedelme 
a Te hátadon vonult be 
Jeruzsálembe. 

 
/1997. január/ 



 

  

10  |  2014. Húsvét | ÉGIGÉRŐ 

Gyülekezeti alkalmak, márciustól júniusig 
Hó Nap  Időpont Esemény 

M
ár

ci
us

 

18. kedd 18:00 Böjti zenés áhítat 
23. vasárnap 11:15 Közgyűlés 

24. hétfő 18:30 
Keresztyén Értelmiségi Fórum;
A kormány családokat és nyugdíjasokat segítő 
intézkedései, előadó: dr. Fónagy János

29. szombat 09:00 Kerti és takarítási munkanap 
30. vasárnap 17:00 Irodalmi délután 

Á
pr

ili
s 

03. csütörtök 18:00 Böjti zenés áhítat 
06. vasárnap 11:15 Családi istentisztelet 

10–14. csütörtök–hétfő Konfirmandusok schrobenhauseni látogatása 
13. vasárnap 10:00 Virágvasárnap – istentisztelet 
16. szerda 18:00 Nagyszerda – lamentációs istentisztelet 
17. csütörtök 18:00 Nagycsütörtök – istentisztelet 
18. péntek 10:00 Nagypéntek – istentisztelet 
18. péntek 18:00 Nagypéntek – passióolvasás 
20. vasárnap 05:00 Húsvétvasárnap – hajnali istentisztelet 
20. vasárnap 10:00 Húsvétvasárnap –  istentisztelet 
21. hétfő 10:00 Húsvéthétfő –  istentisztelet 
26. szombat 17:00 Konfirmációs vizsga 
27. vasárnap 10:00 Konfirmációs istentisztelet 

28. hétfő 18:30 Keresztyén Értelmiségi Fórum; Egy polgár 
vallomása – Márai est, előadó: Udvaros Béla 

M
áj

us
 

16–18. péntek–vasárnap  Családos és ifjúsági kirándulás 
18. vasárnap Cantate vasárnap 
24. szombat Gyülekezeti kirándulás Szarvasra 

26.  hétfő 18:30 
Keresztyén Értelmiségi Fórum;
Pokorni Zoltán a XII. kerület aktuális  
kérdéseiről tart előadást

29. csütörtök 18:00 Mennybemenetel ünnepe – istentisztelet 

Jú
ni

us
 

01. vasárnap 11:15 Családi istentisztelet 
08. vasárnap 10:00 Pünkösdvasárnap – istentisztelet 
09. hétfő 10:00 Pünkösdhétfő – istentisztelet 
14. szombat 16:00 Kerti összejövetel 
15. vasárnap 10:00 Tanévzáró istentisztelet 

A rendszeres alkalmak időpontjai a hátsó borítón olvashatóak.



 

                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

Az egyházunk és gyülekezetünk javát szolgáló
1 + 1 százalékok 

 

Szeretettel kérjük idén is gyülekezetünk tagjait – megköszönve a korábbi évek 
felajánlásait – hogy személyi jövedelemadójuk (SZJA) 

egyik 1 %-át a Magyarországi Evangélikus Egyház (technikai szám: 0035), 
másik 1 %-át a Budahegyvidéki Evangélikus Templomépítési Alapítvány 

(adószám: 18077397-1-43), részére ajánlják fel. 
Mint tudjuk, ez nem jelent a felajánlónak többlet anyagi terhet, 

azonban egyházunk és gyülekezetünk költségvetésének jelentékeny forrását jelenti 
és hitéleti tevékenységét nagymértékben segíti.

 

Szák-Kocsis Pál 
ÚT 

 

Nap vibrál üvegzöld tótükörben, 
– a part kövével nyelvel csobbanása. 
Meddig, s miért? Múló-eltűnőben 
Mohó vággyal múló javakra vágyva? 
Tél-fosztott kamránk kiürülőben, 
Hideg álomban ver a szív, az árva. 
Megjön-e az elfelejtett vendég 
Roskadt kezekkel kisepert szobánkba? 
 

Vesztes életek vetőfonalát, 
Mely a szövőszék hengerébe sápad 
Láthatatlanul, időn s téren át  
Át-átszövik színesen fénylő szálak. 
Vannak vakok, s van talán, aki lát, 
A retinákra képek fénye árad, 
Szorongók szívét öröm járja át 
Lehull tükrükről a gyászszínű bánat. 
 

Böjti szelek sepernek útakat 
Járunk rajtuk, s kereszteződnek bennünk,  
Bűn és erény ádázul összecsap, 
Hogyan lehetne most semmivé lennünk? 
Tajtékzó vihar, ég-kárpit hasad, 
Pöröly villámok, halál markába estünk... 
S bár vérbehull, de feltámad a Nap. 
Felfogjuk-e, mi történik velünk? 

 

Budapest, 2014. március 10. 
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Állandó gyülekezeti alkalmaink 
 

Istentiszteletek: Házaspáros kör: 
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával   Minden hónap 3. csütörtökén 19.30-tól 

családoknál  
Családi istentisztelet  
A hónap első vasárnapján 11.15-kor Konfirmált ifjúságnak és a középiskolás 
 korosztálynak: 
Zenés istentisztelet Pénteken 18.00 órakor 
A hónap 3. vasárnapján 11.15-kor  
 Konfirmációi előkészítés: 
Budakeszin Pénteken 16.30 órakor 
a gyülekezeti házban  (Fő u. 155.):  
vasárnap és egyházi ünnepeken 9.30-kor  Énekkari próbák: 
(a hónap 2. vasárnapján családi,    Pénteken 19.00 órától – gyülekezeti kórus 

(alagsori próbateremben) a 3. vasárnapon úrvacsorával) 
  
Gyermek bibliakör: Hittanórák: 
Budahegyvidéken, Budakeszin Gyülekezeti központ: 
az istentisztelettel párhuzamosan. Hétfőn 16.30 órakor óvodások és 
 

kisiskolások részére több csoportban. Bibliaórák: 
 Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti) 
Iskolákban: Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti) 
Tanrend szerint. Hó első csütörtökén 18.00 órakor  

(középgeneráció)   
Baba-mama kör:   
Minden hónap 1. és 3. szerdáján Ifjúsági és fiatal felnőtt órák: 
de. 10.00 órakor az alagsori kisterembenFiatal felnőttek bibliaórája csütörtökön   

(kéthetente) 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 

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/
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