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„Nem bocsátlak el,
amíg meg nem áldasz engem.”
(1Mózes 32, 27b.)

S

okszor kérünk áldást életünkre.
Még anyánk méhében bizonyára
ő, az édesanyánk kért áldást a várandósság hónapjaira, születésünk után
pedig egész életünkre. Áldást kér, kíván
egy család Istentől, amikor keresztelni
hoznak egy kisgyermeket a templomba.
Tanévnyitókon áldást kér, kíván az igazgató az egész tanévre, év végén pedig a
nyári szünetre. Fiatal párok közös életükre kérik Urunk áldását az esküvőn.
Megannyi példát lehetne sorolni
még, amikor úgy érezzük, szükségünk
van Isten áldó kezére, az Ő oltalmazó jelenlétére, az Ő kísérő szeretetére. Hiszen
valami ilyesmit jelent az áldás. Megerősítést, megnyugvást, erőt, békességet.
Mindezekre tulajdonképpen naponként
vágyunk, de vannak az életünknek olyan
időszakai, vagy eseményei, melyek valahogy különösképpen megkívánják.
Kikövetelni azért mégis ritkán szoktuk! Sőt, áldásért könyörögni talán még

igen, de hogy megköveteljük ezt Istentől, az talán kissé meghökkentő. Jákob
szájából hangzik el a mondat, a kérés, a
követelés. Az Ézsautól, Ézsau haragjától
rettegő Jákob úgy érzi, Isten áldása nélkül nem mer elindulni, nem mer a testvére szeme elé kerülni. Elcsalta tőle az elsőszülöttségi áldást - lám, az is egy áldásszerzés volt -, elmenekült és most az újbóli találkozástól rettegve erőt, oltalmat,
és talán leginkább megbocsátást szeretne
kapni. Istennel tusakodik az éjjel, csípőcsontja kificamodik a harcban, de Jákob
egy pillanatra felülkerekedik, és áldást
követel. „Nem bocsátlak el, míg meg
nem áldasz engem.” S nem hiheti, hogy
álom volt, erősen bicegve indul reggel
Ézsau felé.
Ha nem is harcban követelve, de
kérjük bátran az Úristen áldását, amikor
elfogy az erőnk, amikor vétkezünk és vár
a szembesülés, amikor valami új kezdődik el, amikor bátor lépésre szánjuk el
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magunkat. Isten áldása számomra mindezen felül azt is magában hordozza, hogy
Ő állandóan velem van. Történjék bármi,
nem vagyok egyedül, mindig megszólíthatom, és elesettségemben, vétkeim terhe alatt a lábainál sírhatok. Megbékélést,
megnyugvást, megbocsátást nála lelhetek; örömömet és a boldog perceket vele
megoszthatom, mindezt neki köszönhetem meg.
Kérem Isten áldását az előttünk álló
nyári szünetre, hogy tudjunk testileglelkileg feltöltődni, pihenni, családunk-

kal, szeretteinkkel lenni, felhőtlenül játszani, és minden alkalmat megragadni,
amikor Istennel találkozhatunk. Betérni
az utunkba eső templomokba, igére
szomjasan, más tempóban elénekelni a
jól ismert éneket, „Erős vár a mi Istenünk”-kel köszönni valaki másnak. Kísérje áldás utunkat, bármerre járunk, kísérje áldás utunkat, hogy visszataláljunk.
Ámen.
KECZKÓ SZILVIA

***

Terényi élmények

F

ővárosi „panelgyerek”-ként (nagymami szóleleménye) mindig is
szerettem kirándulni, így talán
nem meglepő, hogy egyik első (tizenvalahány éves) budahegyvidéki emlékem is
egy gyülekezeti kirándulás. Természetesen tudom, hogy az egyház életének középpontjában a vasárnapi istentisztelet
áll; azonban egy-egy kisebb csúcs közös
megmászása, a menet közben folytatott
beszélgetések, egymás süteménykészletének kóstolgatása, a közös mosogatások,
az esti áhítat előtti és utáni éneklés, a jó
hangulatú társaság, néhány baráti család
jelenléte (teológiai szakkifejezéssel élve: a
„keresztyén közösség”) számomra legalább ilyen fontos, maradandó élmény.
Még akkor is, ha egy hirtelen támadt felhőszakadás miatt esetenként félbe kell
szakítanunk a túrát, és a
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nap második felét a szállásunkon töltenünk – ahogyan az tavaly tavasszal történt.
Idén ilyen probléma nem adódott,
esőköpeny helyett inkább napsapkára lett
volna szükségünk. Terényi szálláshelyünkről (a Johannita Vendégházból)
szombaton reggel részben autóval, de
többnyire gyalog, a Sas-bérc érintésével
(továbbá némi eltévedéssel) jutottunk el
a bujáki várromhoz. A hazafelé vezető út
egyes szakaszait a legkisebbek ugyan apjuk nyakában tették meg, és lefekvéskor
altatódalra sem volt szükségünk; de a
másnap délelőtti istentisztelet után a 40
fős társaság túlnyomó többsége még kihasználta az időt egy kétórás sétára, mielőtt megebédeltünk és hazaindultunk
volna.
OSVÁTH SZABOLCS

Könyvárusítás-könyvajánló

B

iztosan találkoztak már az elmúlt
évben istentisztelet után a templom előtt, vagy az iroda bejáratánál időnként felállított könyves asztallal.
Az alkalmi könyvvásárnak kettős célja van: egyrészt a keresztény értékrendet
képviselő irodalom terjesztése, másrészt
lehetőséget nyújtani spontán találkozásokra, beszélgetésekre, mielőtt mindenki
folytatná útját a vasárnapi ebéd elfogyasztására.
A könyvek nagy részét a Harmat kiadónál választjuk ki, több szempontot is
figyelembe véve. Szeretnénk, ha minden
korosztály találna magának valót, de az is
fontos, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetben lévőknek, illetve az eltérő érdeklődési körűeknek is tudjunk ajánlani jó és
hasznos olvasnivalót.
A könyvek mellett kapható hangos
könyv, ajándéktárgy, foglalkoztató füzet,
kotta, receptes könyv és naptár is.

A fiatal korosztály (6-12 évesek)
nagy kedvence a különleges spanyol mesesorozat, a Mondragó, melynek már a
negyedik kötete is megjelent. A szeleburdi, csetlő-botló sárkányról és 11 éves
gazdájáról szóló izgalmas kalandokat valóban lehetetlen letenni.
Nagy szeretettel ajánlom Gary
Chapman 5 szeretetnyelv sorozatát is,
mely tényleg minőségi változást hozhat
kapcsolatainkba, ha időt szánunk a
könyv elolvasására. A szeretetnyelvek sorozatában külön kötet jelent meg a szülők és gyermekek kapcsolatáról (Gyerekekre hangolva), a családról (Családi
összhangzattan), a szülők és kamaszok
viszonyáról (Kamaszokra hangolva), valamint házasságban élőknek is (Egymásra
hangolva).
Továbbra is nagy örömmel várom
minden könyvszerető Testvéremet istentisztelet után a könyves asztalnál!
SCHULEK RITA

***

VISSZAPILLANTÓ
Az ÉGIGÉRŐ húsvéti számának megjelenése óta történt, nem rendszeres gyülekezeti eseményekről rövid összefoglalást adunk lapunk olvasóinak.
A március 22-i közgyűlésen Keczkó Pál
lelkész és dr. Vidovszky István felügyelő
számolt be a Gyülekezet lelki életéről és
adott számot a gazdálkodásáról. A közgyűlés elfogadta 2014. évi zárszámadást

és a 2015. évi költségvetést is magába
foglaló beszámolókat.
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karították és csinosították templomunkat
és gyülekezetünk kertjét. Az eredményes
munkát a lelkészeink által ebédre főzött,
közösen elfogyasztott ízletes paprikás
krumpli és a résztvevő asszonytestvérek
által sütött finom sütemények zárták.

szin Lacknerné Puskás Sárának, a januárban önállóvá vált Budakeszi Evangélikus Egyházközség első parókus lelkészének a beiktatásán, akinek szolgálatára
és életére az ÉGIGÉRŐ szerkesztősége
nevében is Isten áldását kérjük.

Ugyanezen a napon iskolába járó hittanos gyermekeink három korosztályban
országos hittanversenyen vettek részt,
amire az óbudai gyülekezetben került
sor. Az 1-2. osztályos és az 5-6.-os csapatunk második helyezést ért el, 3-4.-es
korosztály első helyezéssel bejutott a Piliscsabán tartott országos döntőbe.

Ugyanezen a napon este Szeitl Zita gyülekezetünkben szép orgonahangversenyt
adott. A fiatal művésznő Grazban szerzett diplomát orgona és zongora szakon,
korábban a Budakeszi Leánygyülekezetben és gyülekezetünkben is végzett kántori szolgálatokat. A zenés áhítaton Ecsedi Zsuzsa volt a moderátor, és Keczkó
Szilvia hirdette Isten igéjét.

Keresztyén Értelmiségi Fórumon március 30-án ifj. dr. Béres József és Béres Klára „Béres az egészséges emberért” címmel tartott előadást. Április 27-én dr.
Hámori József egyetemi tanár, akadémikus színes előadását hallgathattuk a zene
és a kreativitás kapcsolatáról. Május 18án Kudlik Júlia „Hit nélkül nem megy”
címmel szólt a Fórumon megjelent hallgatókhoz. Mindhárom előadást megbeszélés követte.
Virágvasárnap hetében a Schrobenhauseni Bajor Testvérgyülekezet konfirmandusait családoknál láttuk vendégül gyülekezetünkben.
Húsvétvasárnap hajnali istentiszteleten Keczkó Szilvia hirdette Isten igéjét,
amelyen két fiatal felnőtt is a keresztség
szentségében részesült. Az istentiszteletet
közös húsvéti reggeli követte.
Április 19-én Keczkó Pál, gyülekezetünk
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Április 26-án a Pécsi Gospel Kórus
adott hangversenyt templomunkban. A
kórus dalai között Balogh Éva és Németh
Zoltán lelkészek mondták el a böjthöz és
húsvéthoz kapcsolódó ünnepi gondolataikat.
Május 3-án, Cantate vasárnapon a Kelenföldi Gyülekezet templomában a Budai Egyházmegye többi énekkarával
együtt gyülekezetünk kórusa Hikisch Zoltán karnagy vezetésével adott kórushangversenyt Isten dicsőségére és a
hallgatóság örömére.
Ifjúsági és családi kiránduláson május
15-e és 17-e között gyülekezetünk fiatalabb korosztályából 41-en kirándultak a
Nógrád megyei Terénybe, ahol a résztvevők tartalmas programok mellett vasárnap a helyi gyülekezet istentiszteletén
vettek részt.
Összeállította: KÉZDY PÁL

Kérjük, mindenki jegyezze fel már most naptárába az alábbi programot!

V. HEGYVIDÉKI EVANGÉLIKUS NAP
2015. szeptember 27. vasárnap 10:00 – 14:00 óra
Program:
Közös úrvacsorai istentisztelet
Meghívott vendégek:
Udvaros Béla és Udvaros Dorottya művészek
Zenés szolgálatok:
a Budahegyvidéki Gyülekezeti Énekkar,
L.I.F.T.! evangélikus együttes
Párhuzamos gyermek programok kicsiknek és nagyoknak
Közös ebéd
Az idén, szakítva az eddigi hagyományokkal,
vasárnapra szervezzük évkezdő, hívogató, missziói napunkat,
amelyet évadkezdő istentisztelet fog keretezni!
Sok szeretettel várunk mindenkit!
Hívogassunk másokat is!

ÉGIGÉRŐ | 2015. Nyárelő | 5

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)

Erdélyi Csabától, gyülekezetünk hűséges tagjától
június 18-án, csütörtökön 18.30 órakor
búcsúzunk templomunkban.
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Kerékpár túra 2015. augusztus 16-22 között.
A tervezett útvonal:
Dátum
augusztus
16.
augusztus
17.
augusztus
18.
augusztus
19.
augusztus
20.
augusztus
21.
augusztus
22.

Útvonal

Km

(Bp.) – Z.egerszeg – Bak – Söjtör – Páka

42

Páka – Tormafölde – Bázakerettye –
Letenye – Molnári - Nagykanizsa
Nagykanizsa – Miklósfa – Miháld –
Galambok – Zalakomár – Sármellék
Sármellék – Vörs –
Balatonszentgyörgy – Balatonboglár
Balatonboglár – Lengyeltóti –
Somogyvár – Kaposvár
Kaposvár – Szenna – Kardosfapuszta –
Sántos – Kaposvár
Kaposvár – Desedai-víztározó körül –
Kaposvár – (Bp.)
Összesen

70
59
48
57
52
26
354

Költség kb. 22-24.000,- Ft, mely fedezi a szállásokat,
vacsorákat, két reggelit és a kerékpárjegyeket.

Jelentkezési határidő július 24.
a Lelkészi Hivatalban vagy Hikisch Gábornál (+36702246758).

*********

Gyülekezeti társasutazás augusztus 25-29 között
Pécsre és a Dráva vidékére.
Érdeklőni lehet Özvegyné Kertész Piroskánál (+36202518269).
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Állandó gyülekezeti alkalmaink
Istentiszteletek:
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával
Családi istentisztelet
A hónap első vasárnapján 11.15-kor
Nyári szünet. Kezdés: 2015. szept. 6-án
Zenés istentisztelet
A hónap 3. vasárnapján 11.15-kor
Nyári szünet. Kezdés: 2015. szept. 20-án
Gyermek bibliakör:
Nyári szünet. Kezdés: 2015. szept. 13-án
Bibliaórák:
Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti)
Nyári szünet. Kezdés: 2015. szept. 1-én
Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti),

Házaspáros kör:
Minden hónap 3. csütörtökén 19.30-tól
családoknál
Nyári szünet. Kezdés: 2015. szept. 17-én
Konfirmált ifjúságnak és a
középiskolás korosztálynak:
Pénteken 18.00 órakor
Nyári szünet. Kezdés: 2015. szept. 11-én
Konfirmációi előkészítés:
Csütörtökön 17.00 órakor
Nyári szünet. Kezdés: 2015. szept. 17-én
Énekkari próbák:
Pénteken 19.15 órától – gyülekezeti
kórus (alagsori próbateremben)
Nyári szünet. Kezdés: 2015. szept. 4-én

Nyári szünet. Kezdés: 2015. szept. 3-án

Hittanórák:
Gyülekezeti központ:
Hétfőn 16.30 órakor óvodások és
kisiskolások részére több csoportban.
Nyári szünet. Kezdés: 2015. szept. 14-én

Ifjúsági és fiatal felnőtt órák:
Fiatal felnőttek bibliaórája csütörtökön
(kéthetente) 19.30 órakor családoknál
Nyári szünet. Kezdés: 2015. szept. 12-én

Baba-mama kör:
Minden hónap 2. és 4. péntekén de.
10.00 órakor az alagsori kisteremben
Nyári szünet. Kezdés: 2015. szept. 25-én

a kiadott nyári program szerint
Hó első csütörtökén
(középgeneráció)

18.00

órakor

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