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„Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”  
(Mt. 5,48) 

 
Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 
 
Szeptember utolsó hétvégéjén papnétalálkozón, vagy így is fogalmazha-
tunk: lelkészfeleségek számára rendezett csendesnapokon vettem részt Ba-
latonszárszón. Az egymással való találkozás, ismerkedés nagyszerő lehetı-
ségén túl egy nagyszerő témánk is volt, mely végigvonult a hétvége prog-
ramjain. „Muszáj tökéletesnek lennem?” - hangzott a kérdés -
beszélgetésekben, bibliodrámában, elıadásban, filmvetítésben, áhítatban. S 
hangzott a válasz, nem, természetesen nem muszáj! 
 
Valahol teljesen magától értetıdı, hogy nem úgy jöttünk el onnan, hogy 
azt fogalmaztuk meg, de, muszáj, mindenképp, igen, annak kell lennünk! 
Mert hallottuk azt is, az Isten megmutatja hatalmát ott is, ahol kevés van, 
és tudjuk azt, hogy a megrepedt nádszálat nem töri össze, tehát mi tökélet-
len voltunkban mehetünk elé, és így szeret minket. 
 
De Jézus mégis azt mondja a hegyi beszédben: Legyetek tökéletesek! Nem 
kényelmesedhetünk el annyira, hogy elhitetjük magunkkal, mi úgysem va-
gyunk képesek a tökéletes(ség) elérésére. Miért szenvedjünk hát attól az 
érzéstıl, úgysem tudunk azzá lenni? Tökéletes az Isten, tökéletes a Szent-
háromság, tökéletes a teremtett világ a teremtés pillanatában, tökéletes egy 
zenei harmónia: de az ember?! 
 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Nekünk, hozzánk szól Jézus: Legyetek tökéletesek! Reformáció ünnepe fe-
lé közeledve hadd hívjam fel mindannyiunk figyelmét – és nem csak asszo-
nyokét, férfiakét is! – reformátorunk feleségére, Bora Katalinra. Nem mint 
egy tökéletes embert szeretném ıt a figyelem középpontjába állítani, ha-
nem valakit, aki törekedett a tökéletességre. Aki saját bőneit felismerve na-
gyon is tisztában volt saját tökéletlenségével, de aki mégis emberi mivoltá-
ban törekedett Jézus eme parancsának eleget tenni. „Elıször a kakas, utána 
én. Az egész ház mélyen aludt még…” Luther Márton mögött ott állt egy 
asszony, aki hajnalban kelt, háztartást vezetett, gazdálkodott, nevelte öt 
gyermekét és sok más árvát, szeretı és hőséges feleség volt, és Isten aláza-
tos szolgája. Eltemette három gyermekét, majd férjét, menekült a pestis 
elıl, de halálos ágyán mégis ezt tudta mondani: „Mint bojtorján szeretnék 
csüngeni Krisztus ruháján.” 
 
Nem saját magunk ámítása az, ha Jézus szavának engedelmeskedve törek-
szünk a tökéletesre. Ha nem erınkön felül, de erınkhöz mérten helyt ál-
lunk a munkánkban, a családban és az Istennel való kapcsolatunkban, s 
nem a passzivitást választjuk. Természetesen pislogó mécses, megrepedt 
nád voltunkban állunk majd az İ színe elé, de İ azt is megkérdezi majd: 
És enni, inni, adtál annak, aki kérte? És felruháztad? Törekedtél a tökéle-
tesre? 
 
Adja Isten, hogy kegyelmének gazdagságát a tökéletesség felé való törek-
vésben élhessük át! Ámen. 
 

Keczkó Szilvia 

(Folytatás a(z) 1. oldalról) 
 

Bora Katalin arcképe, id. Lucas Cranach festménye 
1526-ból 
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 Reformációi gondolatok Dietrich Bonhoeffertıl 
 
Amikor Isten – szolgája, Luther Márton által – a reformációban újra felélesztet-
te a tiszta, drága kegyelemrıl szóló evangéliumot, akkor a kolostoron át vezette 
Luthert, Luther szerzetes volt. Mindent elhagyott és tökéletes engedelmesség-
ben akarta Krisztust követni. Lemondott a világról és nekilátott a keresztyén 
munkának. Krisztus és egyháza iránti engedelmességet tanult, mert tudta, hogy 
csak az engedelmes képes hinni. A kolostorba hívás Luther életének teljes beve-
tését jelentette. Útjával Luther magánál Istennél mondott csıdöt. Isten az Íráson 
keresztül mutatta meg neki, hogy Jézus követése nem egyesek érdemdús külön 
teljesítménye, hanem minden keresztyénnek szóló isteni parancs. A szerzetes-
ségben a követés alázatos munkája a szentek érdemszerzı tevékenységévé lett. 
A követı önmegtagadása pedig a kegyesek végsı lelki énközpontúságaként 
leplezıdött le. Ezzel a világ tört be a szerzetesi élet közepébe, és ismét a legve-
szélyesebb módon munkálkodott. A szerzetes e világtól való elmenekülése a 
világi iránti legfinomabb szeretetként nyilvánult meg. A kegyes élet utolsó lehe-
tıségének eme meghiúsulásakor ragadta meg Luther a kegyelmet. A szerzetesi 
világ összeomlásában Isten Krisztusban megmentı kinyújtott kezét látta. Azzal 
a bizonyossággal ragadta meg, hogy “a mi cselekvésünk ugyan hiábavaló, még 
a legjobb életben is”. Drága kegyelem volt az, amit ajándékba kapott; egész 
létét összetörte. újra ott kellett hagynia hálóit, és a követés útjára kellett lépnie. 
Elıször, amikor a kolostorba ment, mindent hátrahagyott, csak önmagát, kegyes 
ÉNjét nem. Ezúttal ez is elveszett. Nem saját érdemére, hanem Isten kegyelmé-
re tekintve engedelmeskedett. Nem azt mondták neki: “Vétkeztél ugyan, de 
most minden meg van bocsátva, maradj tovább ott, ahol voltál, és vigasztalódj a 
bocsánattal!” Luthernek el kellett hagynia a kolostort, és vissza kellett mennie a 
világba, nem azért mintha a világ önmagában jó és szent lenne, hanem mert a 
kolostor sem volt más, mint világ. 
 
Luther, amikor a kolostorból visszatért a világba, a leghevesebb támadást intéz-
te a világ ellen az ıskeresztyénség kora óta. Az a hadüzenet, amelyet a szerzetes 
intézett a világhoz, gyermekjáték volt ahhoz a hadüzenethez képest, amelyet a 
világ a visszatérı révén kapott. Most frontálisan érkezett a támadás! Most a 
világ közepében élve kellett folytatnia Jézus követését. Az, amit eddig különle-
ges körülmények és a kolostori élet könnyítései közepette külön teljesítmény-
ként gyakoroltak, minden, világban élı keresztyén számára szükséges és paran-
csolt lett. A napi hivatásban kellett gyakorolni a Jézus parancsa iránti tökéletes 
engedelmességet. Ezzel mérhetetlenül elmélyült az ellentét a keresztyén élete és 
a világ élete között. A keresztyén sarokba szorította a világot. Közelharc volt 
ez. 
  

(Részlet Dietrich Bonhoeffer Követés c. írásából) 
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A nyár idén sem maradt el…. 
 

Gyerektábor (ismét) Nagyvelegen 
 
Ismét Nagyveleg, és ismét együtt a csapat. Legalábbis a felnıtteké: Zoli, 
Kati, Magdi, Andi és Bence, mint ifi. 
Az idén a 8-14 éves gyerekek korosztálya képviseltette magát, többen már 
régi ismerısként köszöntötték egymást.  
Az idei táborban az emberi testrészekrıl és a hozzájuk kapcsolódó bibliai 
magyarázatokról esett szó. Mindennap egy testrész került elıtérbe, így: 
szem, száj, fül, kéz, láb és szív. E testrészek köré épültek az áhítatok és já-
tékok, melyek bevezetıül szolgáltak a kiscsoportos beszélgetésekhez.  
A hét folyamán három csapat versengett egymással: a CSIPET CSAPAT, a 
BOXOLÓ KENGURUK és a CHILIS CSIGÁK. 
A csapatoknak különbözı feladatokat kellett megoldani: bibliai totó, színi-
elıadás, pantomim, Romhányi-rímhányó felolvasóest és sok más érdekes-
ség. Mindegyik csapat eredeti, egyéni ötletekkel állt elı.  
Nagy sikere volt az ANGYALKÁZÁSNAK: folyamatosan figyelgettük 
ágyunkat, van-e rajta valami kis kézzel készített meglepetés, és ha igen: 
vajon ki küldhette??? 
Az algoritmikus akadályverseny során szinte az egész falut mozgósítottuk a 
lelkésznıtıl a patikuson keresztül a boltosnénikig. 
A kézmőves foglalkozásokon sok minden „kézzel foghatót” készítettünk: 
pl. agyagoztunk, gyöngyöt főztünk, fonalkarkötıket gyártottunk. A jó leve-
gın nagyokat fociztunk és ettünk, mi belénk fért. 
Csak azt sajnáltunk, hogy az éjszakai bátorságpróbát, a csókakıi kirándu-
lást, a tábortüzet elmosta az esı, de helyette rogyásig táncoltunk és énekel-
tünk. 
Jövıre is lesz gyerektábor, ha tudtok, gyertek és hívjatok másokat is.  
Addig is : JÖVİRE VELETEK, UGYANITT !!!  

(R.A) 
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A nyár idén sem maradt el…. 
 

Akarattya… ismét Akarattyán 
 
Még nem telt el annyi év a legutolsó Balatonakarattyán tartott fiatalok hét-
végéje óta, hogy új nevet kapott volna ez az alkalom. Évek óta így hangzik 
egymást közt a kérdés:  

„Hol lesz idén Akarattya?”  
Ezt az ellentmondást idén feloldottuk: Balatonakarattyán rendeztük az ifjú-
ság találkozóját, az évek óta megszokott hangulatban. 
 

 

2008. Reformáció 

ÉgigérıÉgigérıÉgigérıÉgigérı    6 

  
A nyár idén sem maradt el…. 
 

Szélrózsa 
 
A 7. Országos Ifjúsági Találkozót, a Szélrózsát ebben az évben július 16-

20-ig rendezték Kıszegen. Az eseménynek a 
Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény 
adott otthont. Idén külön vonatot béreltek a 
szervezık, amivel Szombathelyig utaztunk, 
utána külön busz vitt mindenkit Kıszegre. 
Lehetett sátorozni, a fıépületben lakni, vagy a 
közelben lévı külsı kollégiumokban, ahol mi 
is szállást kaptunk. Azt, hogy elmehettünk a 
Szélrózsára azt kizárólag Palinak köszönhet-

jük, illetve szüleinknek, akik befizettek minket. Keczkó Pali egyenként re-
gisztrált mindenkit, elintézte a vonatjegyeket, és az egész rendezvény alatt 
felügyelt és vigyázott ránk. Az esemény nyitó Istentiszteletén, az áhítat 
elıtt bemutatták Kıszeg múltját és a Szélrózsa rendezvényrıl is meséltek.  
A Szélrózsa találkozó programjai mindig egy vezérmondat köré csoporto-
sulnak, amely idén a „Hol a határ?” elnevezés volt. A megnyitó után bein-
dult az egész Szélrózsa, folyamatosan követték egymást a programok, sıt 
egy idıben több program is volt, hogy mindenki kedve szerint választhas-
son. Voltak koncertek, elıadások, filmek; tartottak kézmőves foglalkozást, 
rendeztek sokféle játékot, és persze fesztiválos pólót is lehetett vásárolni.  
Mivel a budahegyvidéki gyülekezetbıl leginkább fiatalok vettünk részt a 
rendezvényen, ezért legtöbbször a koncerteket látogattuk. Július 19-én 
meghallgathattuk a Large Room zenekart is, ami arról is híres, hogy Pali is 
a zenekar tagja. A rossz idı a koncerteket az épületbe kényszerítette, de így 
is nagy sikert arattak. A zord idıjárás miatt Tamás misét is a az épületben 
kellett tartani, de ismét megtelt a terem, még a folyosón is sokan álltak. A 
találkozás istentisztelettel fejezıdött be, amirıl a Magyar Televízió is felvé-
telt készített.  
Mindenki elfáradt, mert nagyon sok élménnyel gazdagodtunk, és persze 
nem aludtunk túl sokat sem. Szerintem megérte elmenni, remélem a többi-
ek nevében is mondhatom. Ezúton szeretném megköszönni Palinak a szer-
vezést és a lebonyolítást valamennyiünk nevében:  

� 
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Kerékpártúra 

 
Idén csak egy kisebb csapat ugyan, de biztosította a hegyvidéki kerékpártú-
ra hagyományának a folyamatosságot… 

 
Hikisch Gergı, Hikisch Péter, Horváth Balázs, Horváth Bence,  
Illanicz Barnabás, Károlyi Zsuzsanna, Keczkó Pál, Keczkó Szilvia, 
Kıszeghy Adrienn, Kıszeghy Bernadett, Kıszeghy Sándor, Kucsera Noé-
mi, Kucsera Tímea, Künstler Anna, Nemes Andrea, Paróczay László, Pin-
tér Dorottya, Soós Zoltán, Szák-Kocsis Réka, Szalay Andrea, Tarjányi Zsó-
fia, Tasnádi Márta, Tóta Judit, Tóta Kinga és 
 

Ruttkay Fruzsina 
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 A tuusulai testvérkapcsolat alkalmai az idei évben 
 
Lassan már hagyománnyá váló, évenként visszatérı programnak szolgált 
helyszínéül gyülekezeti központunk. 2008. június 23-tól 30-ig tuusulai test-
vérgyülekezetünk egyik konfirmandus csoportja táborozott Magyarorszá-
gon Tiina Partanen lelkésznı vezetésével. A finnországi konfirmációra való 
felkészítés rendje szerint ez a közös program koronázta meg a csoport tag-
jainak hitbeli nevelését. 
Programjuk Mátraszentimrén kezdıdött, ahol közel öt napot töltöttek, majd 
péntek délutántól gyülekezeti központunkban voltak. Több közös progra-
munk is volt, melyen igyekeztünk lehetıséget biztosítani fiataljainknak a 
találkozásra. Szombaton a rövid ismerkedés után közös délutáni strandolás 
következett. A vasárnapi istentiszteleten a finn fiatalok énekükkel tették 
még szebbé együttlétünket. Majd délután Szeitl Zita orgonahangversenye, 
közös szeretetvendégség, ismerkedési játékok következtek, melyen gyüle-
kezetünk több generációja is képviselte magát. Értékes, jó hangulatú 
együttlétek után, kölcsönösen gazdagodva fejezıdött be nyári programunk. 
 
Az idei ıszön 2008. október 16-tól 20-ig finn testvérgyülekezetünk egyik 
énekkara tett látogatást nálunk; Maija Vuorinen vezényletével szombaton 
este adtak hangversenyt templomunkban, amelyet szeretetvendégség köve-
tett.  A vasárnapi istentisztelet igehirdetését Timo Huktainen tartotta, a ma-
gyar fordítást - melyet Pap Kinga készített - a kivetítın láthattuk. 
 
Az idei év novemberének közepén az idén konfirmáltak közül 12 fiatallal 
mi utazunk Finnországba. Rendkívül meghatározó élmény 
konfirmandusaink számára ez az út minden alkalommal. Reméljük, ez az 
idei évben sem lesz másként, s ez a program is sok áldást tartogat számunk-
ra! 
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 „...szeretni nem annyit jelent, mint egymás szemébe nézni, ha-
nem azt jelenti: együtt nézni ugyanabba az irányba.” (Antoine de 
Saint-Exupery) 
 
2008. július 19-én kötött templomunkban házasságot gyülekezetünk 
és ifjúsági énekkarunk két oszlopos tagja Beró Emıke és Mong Erik. 
 
Közös életükre Isten áldását kérjük! 
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 Gyülekezetünk lelkészei, munkatársai és szolgálati rendjük 
 
 
Égigérı körlevelünk olvasóit szeretettel tájékoztatjuk gyülekezetünk lelké-
szeinek és munkatársainak 2008. október 1-tıl aktualizált szolgálati rendjé-
rıl és elérhetıségérıl. 
 
A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lelkészei: 
 
Keczkó Pál lelkész, 
Bencéné Szabó Márta helyettes lelkész (félállásban), 
Keczkó Szilvia beosztott lelkész (félállásban), 
Lacknerné Puskás Sára  Budakeszi filiánk beosztott lelkésze (félállásban). 
 
Irodánk munkatársai:  
Antal Adorjánné (Ildikó) pénztáros,  
Özvegy Istvánné (Piroska) egyházfi-adminisztrátor. 
 
A XII. Kék Golyó u. 17. sz. alatti irodánk és lelkészi hivatalunk hivatalos 
órái: 
 
hétfıtıl péntekig 9 és12 óra között (egyházi és állami ünnepek kivételével). 
Az iroda telefonszáma: 224-0640, a lelkészi hivatalé: 224-0642 
telefax: 224-0641,  
e-mail: pkeczko@lutheran.hu 
 
Lelkészeink a hivatalos órákon kívül is szívesen állnak híveink rendelkezé-
sére, elızetes idıpont egyeztetéssel.  
 
Telefonszámuk a lelkészi hivatalon kívül: 
Keczkó Pál:        06/20-824-3373 
Bencéné Szabó Márta:     06/20-824-3057 
Keczkó Szilvia:       06/20-824-4377 
Lacknerné Puskás Sára:   06/20-770-0056 
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Felhívás 
 
Evangélikus gyülekezeti munkatársképzı tanfolyam 
Piliscsabán, 2008. november 21-23. között. 
 
D. Szebik Imre nyugalmazott püspök kezdeményezésére és közre-
mőködésével 2008. november 21-23. között egyházunk gyülekeze-
ti munkatársképzı tanfolyamot indít, amelynek a piliscsabai Béthel 
Missziói Otthon ad helyet. 
 
A szervezık célja, hogy olyan felelıs gyülekezeti munkatársakat 
képezzenek, akik a gyülekezeti munka számos (vagy egy-egy ki-
emelt) területén tudják a lelkészt munkájában segíteni. 
 
A szervezık várnak mindenkit, aki kedvet érez magában a tanulás-
ra, aki felelısséget érez saját gyülekezete lelki megelevenedéséért 
és megújulásáért, segíteni kíván híveink, testvéreink különbözı 
életproblémáinak megoldásában, s aki belsı indíttatást érez e szép 
és értelmes szolgálatra. 
 
Három hosszú hétvége, 9 nap biztosítaná a közös felkészülést elı-
adások hallgatásával és elmélyítésével. 
 
Jelentkezhetnek 18-70 év közötti gyülekezeti tagjaink lelkészi 
ajánlólevél és rövid életrajz beküldésével. A jelentkezést önélet-
rajzzal és lelkészi ajánlással 2008. október 31-ig kell beküldeni az 
Országos Egyházi Irodába (1085 Budapest, Üllıi út 24.). Gyüleke-
zeti tagjaink jelentkezésüket gyülekezetünk irodáján is leadhatják 
2008. október 30-áig (csütörtök). 
 
Részletesebb tájékoztatást az iratterjesztésben elhelyezett szóró-
lapokon olvashatnak. 

A Gyülekezet Elnöksége 
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Galonya felett most a szél 
az erdı lelkét rázza-rázza. 
Suhogásában megremeg 
a vadászház borona-váza. 
 
Aranypénzét a megrohant, 
riadó bükk jajgatva szórja. 
A csapkodott, habos patak 
piros levelek úsztatója. 
 
Hisztériás harkály sikolt - 
Jaj, ha a nyárba visszaszállna... 
Az üszkös csonkfenyık között 
a szélcsapástól hull a málna. 
 
A dorongúton a vihar 
eszelıs pásztorlányt daloltat. 
A szomszéd málnavész körül 
bozontos medve szimatolgat. 
 
Egyszer a sors odasodor. 
Valami vár, talán a végem. 
A békesség, borona-ház, 
patakparti remeteségem. 
 
A könyveket elhullatom, 
egy lesz velem, Antigoné tán. 
Írt szépségbıl csak ı marad 
a havasi külön planétán. 
 
A napjaim vasárnapok, 
magam a lázas, régi gyermek. 
A bükkökön nyestet lesek 
s örülök mohának s epernek. 

 
Ha vendég jön, vendégeim 
pásztorgyerek s esztena-lánya. 
Rétemnek sok virága lesz, 
nekem csak egy: a genciána. 
 
Ritkul a csokra s elmarad, 
síró madár a házra röppen. 
Kék-szajkótollas kalapom 
megvizesül az ıszi ködben. 
 
Hőlı ködökbıl hó ered, 
kék hóteteje lesz a háznak. 
Csereklye-tőz. A farkasok 
az Istenszéken orgonáznak. 

Áprily Lajos 
İszi muzsika 



ÉgigérıÉgigérıÉgigérıÉgigérı    

2008. Reformáció 

13 

 

Kéken   
Dereng a hold a néptelen vidéken.   
A tar hegyek, mint álmodó vadak,   
Mint ázott barmok, úgy párállanak,   
Süttetvén sovány hátukat a holddal.   
Hullámzik, szuszog, lüktet a hegyoldal.  
  
Micsoda éjjel!   
Telis-teli titokkal és veszéllyel,   
Szeszéllyel, szenvedéllyel!   
Micsoda éjjel!   
Vélnéd, halottak járnak szerteszéjjel,   
Úgy zúg a szél, oly érdesen, süvöltın.  
  
Az élık hanyatt fekszenek a földön,   
Ernyedt gerinccel, szétomolva,   
Horkolva, haldokolva,   
Minthogyha mindet megmérgezte volna   
A gyilkos est.   
Foguk pihen.   
Mohó nyelvükkel reggelig   
A halál ízét ízlelik   
Megbékélten és szelíden.   
 
Micsoda éjjel!   
Aluszik minden élı.   
Álmukra hull a hold igézete.   
De megpezsdül az élettelen dolgok   
Különös élete.   
 
Egy csonka tönk szemén kigyúl a szikra.   
Aztán pendülve pattan szét a szikla.   
Fel-felpöfög a parti szik.   
A víz magától győrőzik.   
Borzong a száraz nád, a sás,   
Felszínre bugyborogja fájó   
Sóhajait a rothadás,   
Borong a vízmosás,   
Hegyomlás zaja döndül messze.   
A fonnyadt fő felül a tompa neszre,   
És nyújtózik.   
 

S ki tudja, még hányféle mozgás,   
Borzongás, zsongás,   
Hányféle villanás, hányféle álom   
Hullámzik végig most e furcsa tájon,   
E széles völgy szeszélyes hajlatán,   
Amelyet nappal meg se látok,   
Mert nappal a hazám,   
De éjszaka, ilyenkor, éjszaka   
Kigyúl és úgy ragyog,   
Mint odafent a csillagok,   
Mint az elıször megpillantott tájak.   
 
Áhítat tölt el és alázat.  
 
Igen, igen, az ismerıs világot   
Úgy hagyjuk el, hogy szívünk meg se retten.   
Az vonz csupán, mit ködbe vont a kétség,   
S titokzatossá bővölt a sötétség -   
A sejtelmes, az ismeretlen.   
 

 (1956-Marosvásárhely)   

Székely János 
Éjszaka    
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 Állandó gyülekezeti alkalmaink 
Istentiszteletek: 
Vasárnap 10.00 órakor (a hónap elsı   
vasárnapján 11.30-kor), úrvacsorával   
 

Családi istentisztelet: a hónap elsı 
vasárnapján 10.00 órakor,  
úrvacsorával 
 
Budakeszin az új ref. templomban:  
minden hónap elsı és harmadik va-
sárnapján és az egyházi ünnepek 
másnapján 8.30 órakor  

 

Gyermek bibliakör: 
Vasárnap 10.00 órakor, az istentisz-
telettel párhuzamosan   
(kivéve a hó elsı vasárnapján) 
 

Bibliaórák: 
Kedden 18.30 órakor  (gyülekezeti) 
Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti) 
Hó elsı csütörtökén 18.00 órakor  
(középgeneráció) 
Budakeszin: 
fiatal felnıtteknek és a középnemzedék-
nek dr. Fabiny Tiborral elıre egyeztetett 
idıpontban  
Minden hó 2. szerdán 14.30 h-tól 
idısek bibliaórája ( Kıszeghy Tamásnéval 
egyeztetendı helyen) 

 

Hittanórák: 
Hétfın 16.30 órakor gyülekezetünkben; 
Csütörtök 15 órakor—Jókai Mór Ált. Isk.  
 (4-5 o.) - kisépület, tetıtéri terem 
Péntek 12.30 órakor—Zugligeti Ált. Isk. 
 (2-3. o.) - 401. terem 
Péntek 13.45 órakor—Kós Károly Ált. Isk. 
 (4-5. o.) - háztartástechnikai terem 
 

Konfirmációi elıkészítı: 
Csütörtökön  16.30 órakor  

Ifjúsági és fiatal felnıtt órák: 
Csütörtökön (kéthetente) 19.00 órakor  
fiatal felnıttek bibliaórája családoknál 

Pénteken (hetente)  
16.30 órakor a tavaly konfirmáltaknak 
18.00 órakor a korábban konfirmált 
ifjúságnak és a középiskolás korosz-
tálynak. 

 
Baba-mama kör 
Kéthetente (páratlan heteken)  

szerda de. 10.00 órakor 
 
Énekkari próbák: 
Pénteken 19.15 órától – gyülekezeti kó-
rus 
(alagsori próbateremben) 

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

Erıs vár a mi Istenünk! 
Égigérı Égigérı Égigérı Égigérı  
 
A Budahegyvidéki Evangélikus 
Gyülekezet lapja 
 
Kiadó: Keczkó Pál lelkész  
Bp. 1123  Kék Golyó u. 17. 
telefon: 224-0640 
e-mail: pal.keczko@lutheran.hu 
 

Szerkeszti a Szerkesztıbizottság: 
Borókay Ferenc,  Borókay Réka,  
dr. Csonka Géza, Kézdy Pál 
 
http://hegyvidek.lutheran.hu 

A kiadvány megjelenését a XII. kerületi Önkormányzat támogatja. 


