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A kávéfőző és a test
„Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk,
és Jézus Krisztussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk.”
(Fil 3, 3)

B

öjt van. Ebben az időszakban a
keresztények arra az útra figyelnek, amelyet az emberré lett Isten értük bejárt. Ebben az időszakban
minél jobban tudatosítani szeretnénk
magunkban, részesévé szeretnénk válni a
történetnek, amelyet Jézus értünk, azaz a
mi üdvösségünkre elszenvedett. Követjük Jézust gondolatban, imádságban a
pusztába, ahol kiállta embersége kísértéseit. Követjük a nép forgatagába, ahol
szavával és érintésével betöltötte a szenvedők hiányait. Követjük őt árkonbokron át, viharos tengeren és kiszikkadt
országúton, fel egészen a fővárosba, halljuk az dicsőítő éneket és a hurrogó
mocskolódást, érezzük a pálmaágak legyezését és a suhogó korbácsot, a bensőséges, hűs emeleti terem ünnepélyességét
és a félelemszagú főpapi udvar koncepciós perének sűrű levegőjét. Tanítványként
mi is ott imádkozhatunk a kereszt lábánál, szívzaklatón beengedve magunkba a

drámát, hogy az emberré lett Isten az
életét adja a reménytelen embernek.
A lelkészi iroda melletti konyhában
van egy nagyszerű kávéfőző. Szeptember
óta volt alkalmam közelebbről is megismerkedni vele. Kiismerni azonban még
mindig nem tudtam. A kezdeti időszakban sok bosszúságot okozott, hogy valamit mindig elszúrtam a használatánál:
vagy a szűrőt tekertem fel túl lazán, vagy
a pitlit raktam rosszul a kávésugár alá,
vagy az öntési szöget hibáztam el – a kávé pedig újra és újra félrecsurgott. Aztán
egyszerre megváltozott valami. Elkezdtem szeretni a kávéfőzőt. Hirtelen támadt empátiámat siker koronázta: ahogy
beleéreztem az egyes munkafolyamatokba, egyre kevesebb hibát vétettem.
Azt hiszem, valahogy így van ez a
testtel is. A sajátunkéval és a másikéval.
Ha csak eszköznek tekintjük és eltárgyiasítjuk, sok bosszúságunk lesz belőle. Miért nem képes többre? Miért vét ennyi
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hibát? Miért nem újabb, szebb, gyorsabb? Ha azonban isteni ajándékként tekintünk rá és nagy szeretettel együtt tudunk érezni vele, újra és újra meg fog
lepni minket – pozitív értelemben.
Úgy hiszem, ez az empátia, ez a szeretetteli együttérzés az, ami Pálnál mint
az „Isten Lelke szerinti szolgálat” kerül
elő. Ha hideg tárgyilagossággal tekintünk a testre, s így bizakodunk benne,
abból bizony semmi örömünk nem fog
származni. Pál az idézett szövegben
„test” alatt az ember önmagában bizakodását érti. Ezt lutheránusként nyilvánvalóan zsákutcának tekinthetjük. Ha azonban jézusi szeretettel közeledünk a testhez, átérezve annak örömeit és nyomo-

rúságát, csontig-ínig hatolóan megélve
az emberséget, akkor még a legváratlanabb csodák és a legmélyebb titkok is
feltárulhatnak előttünk.
Jézus története bizonyíték erre.
Ezért, akárcsak Pál, én is Jézus Krisztussal dicsekszem. Az Ige testté lett és testben hozott megváltást. Lélek és test a keresztény tanítás szerint nem szétválasztható. Ezért böjtölnek a keresztények,
szerető és felelősségteljes figyelemmel
odafordulva testükhöz, hogy felkészítsék
magukat a csoda befogadására – amely
nem önmagunknak, hanem a testet-lelket
teremtő Istennek köszönhető.
BENCE ÁRON

***

Emlékezés dr. Csonka Gézára

I

sten országának e földi tartományából eltávozott Isten országának
örökkévaló tartományába dr. Csonka Géza közgazda, számítógépes rendszerszervező, gyülekezetünknek 1959-től
haláláig presbitere, és 1984-től 2006-ig
másodfelügyelője, keresztény testvérem
és szolgáló társam a gyülekezeti munkában.
Színes egyéniségéből és gyülekezeti
szolgálataiból álljon itt most néhány kiragadott példa:
Másodfelügyelőként éveken keresztül irányította és vezette a gyülekezet
pénzügyeit. Mondhatjuk, ő volt a pénzügyminiszter.
Gézának kiterjedt kapcsolatai voltak
a budapesti evangélikus gyülekezetekkel,
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és ha egy bibliaórai, csendesnapi vagy
bármilyen más gyülekezeti alkalomra kerestünk szolgáló személyt, mindig volt
javaslata, és segített a felkérésben is.
Gyülekezeti bibliaóránkon hozzászólásaival, esetleges szolgálataival mindig segített elmélyíteni az alkalom aktuális keresztény üzenetét.
Ökumenikus kapcsolatainak köszönhetően meghívták ifjúságunkat egy
hétvégére, Pannonhalmára, ahol Várszegi Asztrik főapát és Korzenszky Richárd,
a gimnázium akkori igazgatója tartottak
megbeszéléssel egybekötött előadást. Ma
is emlékszem a főapát előadására, amelynek ez volt a címe: „Legyetek végállomások a gonoszság útvesztőiben!”

Aktívan részt vállalt a Hegyvidéki
Ökumenikus Imahetek szervezésében, és
mint diakónus lelkész igehirdetést is vállalt a katolikus gyülekezetekben.
Mindig támogatta és segítette a gyülekezetben folyó evangelizációs munkát.
Egyházpolitikailag nehéz időkben,
pl. Danhauser Laci bácsi száműzetése és
a Zoltai-ügy kapcsán, mint presbiter bátran kiállt a gyülekezet igazsága mellett.
Aktív résztvevője és kisegítő szervezője volt a gyülekezetünkben szervezett
értelmiségi fórumoknak.

Résztvevőként és szervezőként működött közre a hazai és külföldi testvérgyülekezeti kapcsolataink szervezésénél.
Jelentős szerepe volt a gyülekezetben jelenleg működő úrvacsorai rendszer
kialakításában. Számára az úrvacsora az
élő Jézus Krisztussal való személyes találkozás eseménye, élménye volt.
Mindent megtett, hogy gyülekezetünkben hangozzék az evangélium
örömhíre.
Színes, szolgáló egyénisége még sokáig élni fog gyülekezetünk emlékezetében.
DR. MÜLLER MIKLÓS

***

Erdélyi Csaba

„Lélektől-lélekig”
Elmentek a régi mesterek,
Zenészek is pálcát, vonót letettek,
s elhaltak a szárnyaló dallamok –
maradtak fekete kottafejek.
De vannak ihletett pillanatok,
öregek helyébe állnak fiatalok,
felfénylenek az ó- kottafejek,
rezgésbe jönnek régi hangszerek,
elhalt dallamok szárnyalni kezdenek,
s elrepültek bár évszázadok,
lélektől-lélekig
íme, az Üzenet
megérkezik.
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Kéthetente: - csütörtök!

K

éthetente csütörtökön találkozik
a hivatalosan „senior ifjúság”
névre hallgató hegyvidéki hívők
és hitben buzgó keresők csapata. Minden
év elején közösen megbeszéljük a programot, majd Kenessey Erzsi szervezésében egyikünk lakásától a másikunkig
vándorolva, baráti estek keretében meghallgatjuk a meghívott előadót. Az előadásokat áhítat és rövid éneklés vezeti
fel. A témához hozzászólva körülbelül
este tíz óráig együtt marad a megszokott
csapat, úgy tíz, tizenkét fő, de természetesen mivel nyitott rendezvényről van
szó, bárki bekapcsolódhat kortól függetlenül.
Ez egy jó társaság, jó és izgalmas esték, az előadások színvonala ugyan ingadozik, égig emel és földre dob… – de ez
teljesen emberi – mégis mindig tudunk
valami újat tanulni. És botrány sem volt
még eddig soha, pedig már régóta együtt
vagyunk. Még Müller Miklós indította el
a csapatot huszonöt évvel ezelőtt, ezért is
a furcsa név, mert ifjúsági körből indultunk és aztán eltelt velünk az idő… A
legfiatalabb is közöttünk immáron harminc éves… Ha meghallom az elnevezést
a vasárnapi istentiszteleten a kihirdetendők között, mindig mosolygok magamban. Valahogy arra gondolok, nem szeretnék „senior ifjúság” lenni – de a névtől
függetlenül elmegyünk az estre, mert
tudjuk, hogy nem ez a lényeg, hogy hogyan nevezzük magunkat. Vagy legyünk
inkább a „halhatatlan lelkek köre”? Így
talán kivonhatnánk magunkat a tér és az
idő adta korlátok alól.

4 | 2015. Húsvét | ÉGIGÉRŐ

Mostanában történt egy izgalmas
eset egy ilyen csütörtöki órán. Mariann
elmesélte, hogy az új munkahelyén az
időbeosztás miatt nem tud részt venni a
vasárnapi istentiszteleteken, és őt ez
mennyire bántja. Ezt követően lelkészünk szavai által kísérve imádkoztunk
Mariannért, hogy megoldódjon a problémája, s lám néhány hét múlva bevezették a vasárnapi munkaszüneti napot…
„Azért ez nem semmi” – mondaná drága
nagymamám, csodák pedig vannak –
még akkor is, ha titkon talán el sem hiszszük – de ha ketten, hárman az Ő nevében imádkoznak…
Mert igen!! Pontosan erről van szó.
Minden lépés, és minden találkozó hívő
emberek között csak és kizárólag egyetlen emberért, mindannyiunkért közülünk
– Isten dicsőségéért szólhat. Hogy az Ő
nevét halljuk, hogy Vele lehessünk, hogy
egy rövid időre megmártózhassunk abban a szeretetben, amelyet Jézus Krisztus
adott nekünk, mely belőle árad – irányunkba, és reménykedésünk szerint a
minket körülvevő világ felé.
És lehet a nevünk bármi is, és bármilyen élethelyzetben is vagyunk, amikor
a csütörtöki órák végén egymás kezét
megfogva elmondjuk az Úr által ránk bízott imát, mindannyian érezzük és tudjuk pontosan, hogy miért kell és miért,
muszáj itt lennünk, egymással: Vele –
Érte – Benne. Áldott legyen a Krisztus és
az Ő világossága hétfőn, kedden, és
minden este… időtlen időkig!
BÜKY ANNA

VISSZAPILLANTÓ
Égigérőnk olvasói számára összefoglaljuk gyülekezetünk fontosabb eseményeit a
2014. évi karácsonyi számunk megjelenése óta.
2014. november 24-én Keresztyén Értelmiségi Fórumon dr. Kocziszky
György professzor a jelenlegi gazdasági
tendenciák hátteréről tartott előadást.
December 4-én első adventi áhítatunkon Jakab Béla óbudai lelkész volt az
igehirdető. A december 9-i második adventi esten Kőszeghy Tamás, gyülekezetünk nyugalmazott lelkésze hirdette az
igét. Ezen az alkalmon Kempelen Tünde
vezényletével a Bárdos Lajos kórus szép
adventi és karácsonyi hangversenyét is
hallgathattuk. Az áhítaton és az ezt követő szeretetvendégségen a kórus tagjaival
együtt budakeszi leány- és dunakeszi
testvérgyülekezetünk képviselői is részt
vettek.
December 6-án délután a kerületi Önkormányzat székháza mellett hittanos
gyermekeink énekét hallgattuk; ezt követően adventi gyertyagyújtáson közösen
mondtuk el Miatyánk imádságunkat,
majd Keczkó Pál áldotta meg az összegyűlteket.
December 20-án karácsonyi szeretetvendégségen igehirdetéssel Keczkó Pál
szolgált. A gyülekezet hittanos gyermekei és konfirmandusai jelenetet és árnyjátékot adtak elő. Ezt követően a gyermekeknek Domokos Béla, a Bábszínház
művésze tartott bábelőadást, ez alatt a
felnőttek – Hikisch Zoltán karnagy ve-

zényletével – énekkarunk műsorát és dr.
Ecsedi Zsuzsa orgonajátékát hallgattuk.
December 25-én a karácsonyi istentiszteletünket – melyen két lelkészünk,
Keczkó Szilvia és Keczkó Pál volt az igehirdető – az MTV 1 is közvetítette,
azoknak az evangélikus és más vallású
híveknek az épülésére és örömére, akik
ezen a délelőttön nem tudtak részt venni
templomi istentiszteleten.
A fiatalok részére tartott hangulatos ó-év
búcsúztatón december 30-án mintegy
30-an vettek részt. Ezen az alkalmon
Bence Áron lelkészjelölt a zenekarával
lépett fel.
Budakeszi leánygyülekezetünk a 2015.
január 1-i újévi istentiszteletet követő
közgyűlésükön önálló Budakeszi Evangélikus Egyházközséggé alakult. Életükre lapunk szerkesztői és olvasói nevében mi is Isten áldását kérjük!
Újévi orgonamuzsika hangzott templomunkban 2015. január 11-én délután,
melyen Tar Zita és Tüzes Marcell Sámuel zeneakadémiai hallgatók adtak elő barokk, klasszikus és modern műveket, melyekről dr. Ecsedi Zsuzsa tartott rövid
ismertetést.
A budahegyvidéki ökumenikus imahéten január 18. és 25. között három egyház
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(evangélikus, református és római katolikus) lelkészei és hívei vettek részt. Hétfőn Keczkó Pál a Táltos utcai, pénteken
dr. Bácskai Károly teológiai tanszékvezető lelkész a Farkasréti római katolikus
templomban hirdette Isten igéjét. A 25-i,
vasárnapi záró alkalmon templomunkban
dr. Bogárdi-Szabó István református
püspök volt az igehirdető. Minden alkalmat szeretetvendégség követett, ahol a
különböző vallású, de valamennyien keresztény hitet valló hegyvidékiek találkoztak és beszélgethettek egymással és a
lelkészekkel.
Keresztyén Értelmiségi Fórumon január 26-án szintén dr. Bogárdi-Szabó
István református püspök volt az előadó,
aki aktuális kérdésekről tartott érdekes
előadást, amit megbeszélés követett.
Február 24-én Balázs Géza professzor
„Hogyan változik a magyar nyelv?” c.
előadását nagy érdeklődéssel hallgattuk.
Gyülekezetünk fiatal családjainak téli
találkozója – 78 résztvevővel – február
6-a és 8-a között Balatonszárszón volt,
ahol Róka Szabolcs, a Sylvester János
gimnázium tanára, népzenész és mesemondó tartott hangszerbemutatót és interaktív foglalkozást. Balaton-parti séták
és vidám játékok előtt és után az áhítatokat és a vasárnapi istentiszteletet Keczkó
Pál tartotta. A találkozót a Keczkó házaspár, Mihályi Szabolcs másodfelügyelő
és Bakosné Kenessey Erzsébet presbiter
szervezte.
Az idei irodalmi délután március 1-jén
volt Bakosné Kardos Piroska magyarta-
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nár, presbiter kiváló szervezésével és rendezésével. Az est összefoglaló címe „A
teljesség felé (A teremtett világ és az ember)” volt, melyen a versmondók mellett
a gyülekezet liturgikus kórusa, dr. Ecsedi
Zsuzsa (orgonán) és Binderné Sólyom
Tünde (fuvolajátékkal) működött közre.
Március 5-én böjti áhítaton Grendorf
Péter angyalföldi lelkész volt az igehirdető. Németh Sándor orgonán, Eredics Béla énekszólóval működött közre. Március
17-én Hokker Zsolt budafoki lelkész
igehirdetését és Tabajdi Ádám orgonajátékát hallgattuk.
Gyülekezeti konferenciánkat március
13-a és 15-e között Balatonszárszón, a
Soli Deo Gloria református konferencia
központban tartottuk, melynek összefoglaló címe „Ő megtanít majd titeket mindenre” volt. A konferenciát lelkészeinkkel
együtt az idén is Mihályi Zoltán presbiter és felesége szervezte. Az előadásokat
Keczkó Pál, dr. Szabó Lajos, a Hittudományi Egyetem rektora és Kézdy Pál
presbiter tartotta. Nemzeti ünnepünk alkalmából Keczkó Szilvia tartott megemlékezést. Vidám, esti közös játékról Mihályi Szabolcs és Mihályi Norbert presbiterek gondoskodtak. Az áhítatokon Szabóné Mátrai Marianna püspökhelyettes
és Kőszeghy Tamás ny. lelkész hirdette
Isten igéjét. A vasárnapi istentisztelet
igehirdetője Keczkó Szilvia volt. A
gyermekprogramokat dr. Schulek Ágostonné, Somogyiné Schulek Rita presbiter
és Bence Áron lelkészjelölt vezették.
Összeállította: KÉZDY PÁL

Gyülekezeti alkalmak márciustól júniusig

június

május

április

március

Hónap

Nap

Időpont

Esemény

27-31.

péntek –
kedd

29.

vasárnap

10:00

Virágvasárnap – istentisztelet

01.

szerda

18:00

Nagyszerda – lamentációs istentisztelet

02.

csütörtök

18:00

Nagycsütörtök – istentisztelet

03.

péntek

10:00

Nagypéntek – istentisztelet

03.

péntek

18:00

Nagypéntek – passióolvasás

05.

vasárnap

05:00

Húsvétvasárnap – hajnali istentisztelet

05.

vasárnap

10:00

Húsvétvasárnap – istentisztelet

06.

hétfő

10:00

Húsvéthétfő – istentisztelet

19.

vasárnap

18:00

Zenés áhítat

Schrobenhauseni konfirmandusok látogatása

27.

hétfő

18:30

Keresztyén Értelmiségi Fórum,
vendég Dr. Hámori József

03.

vasárnap

11:15

Családi istentisztelet

03.

vasárnap

Cantate vasárnap

08-10.

péntek –
vasárnap

Családos és ifjúsági kirándulás

14.

csütörtök

18:00

Mennybemenetel ünnepe – istentisztelet

18.

hétfő

18:30

Keresztyén Értelmiségi Fórum, vendég Kudlik
Júlia – „Hit nélkül nem megy”

24.

vasárnap

10:00

Pünkösdvasárnap – istentisztelet

25.

hétfő

10:00

Pünkösdhétfő – istentisztelet

30.

szombat

06.

szombat

16:00

Kerti összejövetel

14.

vasárnap

10:00

Tanévzáró istentisztelet

14.

vasárnap

11:15

Tanévzáró családi istentisztelet

Gyülekezeti kirándulás Egerbe

A rendszeres alkalmak időpontjai a hátsó borítón olvashatóak.

Nyári programok
Fiatalok és fiatal családosok nyári hétvégéje: Révfülöp június 26-28.
Gyerektábor: Terény július 19-25.
Kerékpártúra: augusztus 16-22. Helyszín tervezés alatt.
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Állandó gyülekezeti alkalmaink
Istentiszteletek:
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával
Családi istentisztelet
A hónap első vasárnapján 11.15-kor
Zenés istentisztelet
A hónap 3. vasárnapján 11.15-kor
Gyermek bibliakör:
Az istentisztelettel párhuzamosan.
Bibliaórák:
Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti)
Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti)
Hó első csütörtökén 18.00 órakor
(középgeneráció)
Ifjúsági és fiatal felnőtt órák:
Fiatal felnőttek bibliaórája csütörtökön
(kéthetente) 19.30 órakor családoknál
Házaspáros kör:
Minden hónap 3. csütörtökén 19.30-tól
gyülekezeti teremben

Konfirmált ifjúságnak és a
középiskolás korosztálynak:
Pénteken 17.30 órakor
Konfirmációi előkészítés:
Csütörtökön 17.00 órakor
Énekkari próbák:
Pénteken 19.15 órától – gyülekezeti
kórus (alagsori próbateremben)
Hittanórák:
Gyülekezeti központ:
Hétfőn 16.30 órakor óvodások és
kisiskolások részére több csoportban.
Iskolákban tanrend szerint.
Baba-mama kör:
Minden hónap 2. és 4. péntekén
de. 10.00 órakor
az alagsori kisteremben

A hittan- és bibliaórákra, ifj. órákra, énekpróbákra bejárat az alsó udvari kapun.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 2 x 1 %-ával felajánlásával
támogassa egyházunkat és gyülekezetünk alapítványát!
(A mellékelt szórólapon a
Budahegyvidéki Evangélikus Templomépítési Alapítvány szerepel,
melynek adószáma: 18077397-1-43)
Erős vár a mi Istenünk!
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