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„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az 
én lelkemmel! – mondja a Seregek URa.”

Zak 4,6
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Agilis projektmenedzsment – ez a kifejezés 
napjaink egyik módszertani kulcsfogalma a 
munka világában. A munkáltató célja, hogy 
alkalmazottai, a különböző munkacsopor-
tok tagjai motiváltak legyenek a feladatok 
gyors, hatékony ellátásában. A fent em-
lített kifejezéssel nemrég, gyülekezetünk 
egyik alkalma utáni beszélgetésben talál-
koztam. Megtudtam, hogy ez a megköze-
lítés rugalmasságot, dinamizmust, gyorsa-
ságot, hatékonyságot, emberközpontú-
ságot ígér és kér, így biztosít kiemelkedő 
eredményeket a megbízó számára.

Igen, az ember életének az egyik legfonto-
sabb kérdése a motiváció: hogyan, miként 
hozhatjuk ki a legjobbat egy-egy helyzet-
ből, miként lehetünk eredményesek a cél-
jaink elérésében, miként tudunk azonosulni 
jó célokkal. Léteznek módszerek, alaposan 
végiggondolt szervezeti rendszerek, ame-
lyek ebben segíthetnek. Azt tudjuk azon-
ban, hogy motiválni valakit, motiválttá tenni 
valakit nagyon nehéz. A lelkesedés átra-
gadhat, az elkötelezettség jó példa lehet, 
mégis nagyon nehéz ezt átadni.

Pünkösd ünnepéről, a Szentlélek munká-
járól tud a legkevesebbet az utca embere, 
de sokszor sajnos még a gyülekezeti tag 
is. Talán mert olyan titokzatos, olyan meg-

foghatatlan a működése számukra, más-
felől azonban ez az ige, az imént leírt példa 
mutat rá arra, hogy mennyire jól látható, 
mennyire fontos kérdésről van szó. A 
Szentléleknek van hatalma arra, hogy nem 
hatalommal és erővel, hanem az emberi 
lélekben fejtse ki munkáját és töltse meg 
azt élettel. Az Ószövetségben Isten Lelke 
az, amely életre kelt, vitalizál, amely akár 
még a halál állapotát is felülírja. A magyar 
lelkesít vagy a lelket önteni valakibe kife-
jezéseink is ezt sugallják. A passzivitásból, 
a motiválatlanságból, a közöny bénult ál-
lapotából újra az élettől, lélektől erősnek 
lenni. 

Amikor Pünkösd ünnepén a Szentlélek kitöl-
tetéséért, ajándékáért adunk hálát, amikor 
kérjük a Szentlélek megelevenítő munkáját 
a magunk és közösségeink életében, erre 
gondoljunk. Istennek van hatalma arra, 
hogy belülről, lényünk, személyiségünk 
középpontja felől elevenítsen meg minde-
neket, hogy azonosulva az ő jó akaratával, 
az ő velünk kapcsolatos céljával, Élettől, 
Lélektől megerősítve éljük meg a hét-
köznapok eseményeit, az ünnepek ma-
gasztos pillanatait. Legyen az ünnepen, de 
Isten előtt való megállásunk legfontosabb 
kérései között: Jövel, Szentlélek Úristen!

Keczkó Pál

 

 Kérjük, mindenki jegyezze fel naptárába az alábbi programot! 

IX. HEGYVIDÉKI 
EVANGÉLIKUS NAP 

2019. október 7., vasárnap 10.00–14.00 óra
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Ifjúsági élet a Budai 
Egyházmegyében

A tanév során két egyházmegyei ifj úsági 
programunk volt, melyen mindkét alkalom-
mal szép számmal vettek részt a fi atalok. 
Az első találkozás január elején Buda-
fokon volt, ahol énekeltünk, ismerkedtünk, 
interaktív áhítaton vettünk részt a temp-
lomban, majd a program egy vidám kor-
csolyázós estébe torkollott. Négy gyüleke-
zetből körülbelül negyvenen voltunk együtt 
ezen a téli találkozón.

Ezen fellelkesülve szerveztük a március 
végi találkozásunkat, ahova már az egyház-
megye kilenc(!) gyülekezetéből érkeztek a 
fi atalok, közel hetvenen voltunk együtt, itt, 
Budahegyvidéken. Az alkalom házigazdája 
Szemerei Benjamin volt, aki a nagy közös 
éneklést követően a „Szoros kapu és kes-
keny út” jézusi példájáról tartott áhíta-
tot. Ehhez kapcsolódtak a játékok, aminek 
végén vegyes csapatokra oszlottunk, és 
legalább öt gyülekezet ifj úságából kellett 
összeverődnie a fi ataloknak. Miután ez is 
sikerült, ajtók közé kifeszített madzagok 
között kellett átjuttatni egy-egy kisebb ter-

metű tagot a csapatból, majd a termekbe 
bejutva beszélgetés következett a nyitó 
áhítatban felvetett kérdésekről. Az estét 
közös szendvicsezéssel, teával zártuk, majd 
a pakolás közben még hosszan beszélget-
tünk az itt maradó fi atalokkal.

Érdemes. Sok energia, nagy erőfeszítés, sok 
idő… De olyan öröm volt együtt énekelni, 
imádkozni, játszani, és látni, igenis vannak 
ifi csapatok, sőt még meg is mozdíthatók! 
Jövőre folytatjuk!

Keczkó Szilvia
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A 2019. évi márciusi révfülöpi gyülekezeti 
konferenciánk témája az ökumené volt. 
Közel nyolcvanan voltunk együtt, ifj úság-
gal, fi atal családokkal, idősebb gyülekezeti 
tagokkal.

Péntek este a vacsora után dr. Szabó 
Lajos ny. rektor tartott bevezető előadást 
és a programra hangoló csapatjátékot. 
Előadásában az ökumenéhez kapcsolódó 
kérdéseket vetett fel: a felekezetek létszám-
fogyatkozását; illetve mozgásban van-e 
az ökumené ügye, mi a helyzet az öku-
menikus hittanoktatással, hogy áll a közös 
áldozás-úrvacsoravétel, ökumené a csa-
ládon belül, kommunikációs lehetőségek, 
keresztyén egyházak és a politika viszonya, 
bizalom vagy jogos bizalmatlanság, közös 
megjelenés a misszióban, a gyülekezetek 
vágya az ökumenére (imahét).

A hétvégi áhítatok témái Jézus „Én vagyok...“ 
mondásaiból választott igék voltak, melyek 
közül az elsőt Keczkó Pál tartotta.

Szombat reggel Szemerei Benjamin szolgált 
köztünk frissítő igével. Délelőtt dr. Stein-
bach József dunántúli református püspök, 
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsának (MEÖT) elnöke „Keresztény 
sokszínűség-szeretjük? A keresztény öku-
mené helyzete“ címmel adott elő.

„Az ökumené az adományok cseréje. Az 
evangélium a megtérés és irgalom útja“ 
illetve „Én vagyok az Út, az Igazság és az 
Élet“ — hivatkozott Krisztus szavaira, és 
hangsúlyozta követésének fontosságát, 
amelynek vége a kereszt. 

Beszélt az ökumené munkájának évenkén-
ti igei alapvetéséről, ami 2019-ben az 1Móz 
22,14: „Azután így nevezte el Ábrahám azt a 
helyet: Az ÚR gondoskodik. Ma ezt mond-
ják: Az ÚR hegyén a gondviselés.“

Ezután bemutatta az 1943-ban megalakult 
MEÖT szervezetet, annak bizottságait és 
munkájukat. Beszélt a „Püspökkenyér“ 
műsorról és a három egyház püspökeinek 
rendszeres tanácskozásáról.

Végül egyháza legfontosabb mai céljait 
fogalmazta meg, amelynek fő tézisei a hit-
valló egyház, Krisztus és az evangélium 
hirdetése;  a technokrata keresztyénség 
(racionálisan birtokolni a világot) elvetése; 
és hogy a felekezeten belüli ellentétek „ne 
darabolják tovább Krisztus testét“, az egy-
házat. „Inkább megszakadni, mint kiszakad-
ni.“ Elmondta még, hogy Marcaliban sor-
katonaként a papnak, lelkésznek készülők 
fenyegetett helyzetben, teljes ökumenében 
tartottak titokban istentiszteleteket, és ez 
az élmény egész életén végigkíséri.

A programokkal párhuzamosan (szom-
baton és vasárnap is) élményteli gyermek- 
és ifj úsági foglalkozásokat szervezett és 
vezetett Szemerei Benjamin, felesége, Fanni, 
Schulek Edith és Tornyai Dóra hitoktató.

A délutáni előadásra dr. Korzenszky Richárd, 
a Pannonhalmi Bencés Gimnázium volt 
igazgatója, a tihanyi bencés apátság ny. 
perjele érkezett, aki „Ökumené katolikus 
szemmel“ címen tartotta meg lélekben 
gazdag előadását.

Disszertációjának témája annak idején a 
„XVII. századi unitárius énekkincs“ volt. 

Ökumené Révfülöpön
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„Egy hajóban evezünk, egy a hit, egy a 
keresztség.“ — mondta. Beszélt Ferenc pápa 
Evangelii Gaudium c. iratáról. Felszólít a 
Szentatya, hogy keressük Jézus Krisztust, 
a forrást, és engedjük, hogy ránk találjon.

Richárd atya elmondta, hogy a keresz-
ténység vagy keresztyénség egyet jelent: 
Krisztus-követést. A kereszténység nem 
doktrína, a lényeg Jézus! Róla beszéltek az 
evangélisták, az apostolok, az egyházatyák. 
Hozzá, a „hegyre“ több út vezet. Ezek a 
különféle keresztény felekezetek. A keresz-
tény élet örömteli: „Ne vond meg magadtól 
a ma boldogságát!“ (JSir 14,14) Jézus arra 
szólít: „térjetek meg!“ Van-e bennünk erre 
hajlandóság?

Isten országa: Igazságosság, béke, öröm a 
Szentlélek által. Legyen érzékelhető rajtunk 
keresztül a közös öröm a közös Úrban. Az 
életöröm vonzó, az életidegenség nem!

Beszélt a vegyes házasságról és az úrva-
csoráról. Elmondta, hogy a kereszténység 
szerinte nem előírások követése, hanem 

Krisztus követése. Ő az előírások helyett 
a lelkiismeretre bízná az egyes helyzetek 
megoldását.

Végül elmondta, hogy amikor más fele-
kezetektől jönnek Tihanyba látogatóba, 
szokott tenni egy próbát: énekelni kezdi a 
„Szelíd szemed, Úr Jézus“ kezdetű éneket. 
Végül itt is elkezdte, és a gyülekezetünk vele 
énekelt.

Az esti áhítatot Keczkó Szilvia mondta el, 
majd vidám vetélkedő vette kezdetét ifj . dr. 
Vidovszky István, fi ai és öccse, Márton köz-
reműködésével.

Vasárnap, a harmadik böjti vasár-
napon úrvacsorai istentisztelet zárta a 
csendeshétvégét, melyen Szabóné Mátrai 
Marianna szolgált. „Aki megtalálta életét, 
elveszíti azt, és aki elvesztette az életét 
énértem, megtalálja azt.“ Ne magunk körül 
forogjon az életünk, hanem találjuk meg a 
távlatot Krisztusban! — ezzel az üzenettel 
indulhattunk otthonainkba.

Szák Kocsis Pál
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Német konfirmandusok 
látogatása a gyülekezetben
Idén 30 éves jubileumához érkezik el a bu-
dahegyvidéki evangélikus gyülekezet és a 
schrobenhauseni evangélikus gyülekezet 
közti testvérkapcsolat.

Ennek ünneplését az ősz folyamán tervez-
zük, de a kapcsolat meg nem szakadó lánc-
szeme mindig a konfi rmandusaink közötti 
évenkénti látogatás volt, melyre idén ta-
vasszal is sor került. Tavaly tavasszal mi 
jártunk náluk, most mi fogadtuk a csapatot.

A 22 német konfi rmandust Piliscsabán, a 
Béthel Missziói Otthonban várta a magyar 
konfi s „sereg”, ugyanis a budahegyvidéki 
18 fi atal kiegészült a Budai Egyházmegye 
6 gyülekezetének konfi rmandusaival. Ösz-
szesen több mint hetvenen vettünk részt 
április utolsó hétvégéjén ezen a találkozón.

Sok közös program mellett a mi fi ataljaink 
kicsit több időt töltöttek a schrobenhauseni 
konfi rmandusokkal, szombat délelőtt pél-
dául közös csoportmunkában dolgozták fel, 
mit jelent ma keresztyénként élni a világ-
ban. Vegyes, német-magyar csoportok 
videofelvételt, interjút, rövid jeleneteket 

és újságpapír montázst készítettek nagyon 
lelkesen.

Az egyházmegye fi ataljaival együtt pedig 
sokat énekeltünk, játszottunk, kirándultunk, 
áhítatokat hallhattunk, és emlékpólót fes-
tettünk.

Vasárnap a reggeli után mindenki hazain-
dult saját gyülekezetébe, mi is mindany-
nyian részt vettünk Budahegyvidéken az 
istentiszteleten, melyen egy angol nyelvű 
ifj úsági éneket is énekeltünk a német kon-
fi rmandusokkal együtt. Ezen az alkalmon 
Gerhard Rupprecht, a schrobenhauseni 
gyülekezet lelkésze szolgált igehirdetéssel.

Vendégeink városnézésre, souvenir-szer-
zésre indultak, a fáradt magyar gyerekek 
oda már nem követték őket. Hétfőn el-
köszöntünk a németektől, de reménység 
szerint októberben egy újabb csoportot 
fogadunk majd a jubileum alkalmából, és 
jövő tavasszal a konfi rmandusaink tesznek 
látogatást a bajor kisvárosban.

Keczkó Szilvia
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Muzsika távolról – közelieknek

A miénknél sokkal nagyobb közösség öt 
egyházzenésze: Antti Vilkko (orgona, zon-
gora, basszus), Eero Hartikainen (tenor, 
zongora), Erja Hartala (szoprán, fuvola), 
Riina Haapaniemi (szoprán, fuvola), Tuula 
Saarensola (alt, orgona). Ez utóbbi betegség 
miatt végül nem jöhetett, helyette Sini 
Honkanen, a gyülekezet egyik lelkésze uta-
zott (alt, zongora).

A muzsikusok három böjti áhítaton (egyház-
zenei hangversenyen) szolgáltak a Budai 
Evangélikus Egyházmegye gyülekezetei-
ben: április 2-án este Budahegyvidéken, 
április 3-án délelőtt Csillaghegy-Békás-
megyeren, április 3-án este pedig Buda-
fokon. Északi hangok című műsoruk Finn-
ország, Svédország és Norvégia – nálunk 
kevéssé ismert – egyházzenéjét mutatta be 

(többek közt Jean Sibelius, Jan Sandström, 
Joonas Kokkonen műveit), gesztusként 
kiegészítve Kodály Zoltán kórusművével 
(Stabat Mater) és az idén kilencvenéves 
Trajtler Gábor énekének feldolgozásával 
(Jézus a jó Pásztor, EÉ 401). Igét hirdetett 
Keczkó Pál esperes-lelkész.

A koncertek utáni barátságos hangula-
tú közös étkezések alkalmat adtak az ismer-
kedésre, egymás szándékának, érdeklődé-
sének alaposabb megismerésére. Bízunk 
benne, hogy a kapcsolatok ápolása a hegy-
vidékiek fi nnországi útjával folytatódik (de 
mivel nekünk nincs öt kántorunk, más meg-
oldást kell választanunk).

Dr. Ecsedi Zsuzsa kántor, 
az egyik kapcsolattartó

Budahegyvidék egyik testvérgyülekezete a fi nnországi Tuusula. Ez a kap-
csolat eddig elsősorban a magyar és a fi nn konfi rmandusok évenkénti 
cserelátogatásaiban működött. Az utóbbi időben mindkét gyülekezet 
vezetősége kinyilvánította szándékát a kapcsolat elmélyítésére. Ennek 
első állomása a tuusulai gyülekezet kántorainak budapesti látogatása volt 
2019. április 2. és 5. között.
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VISSZAPILLANTÓ
Az Égigérő legutóbbi, 2019. április-húsvéti 
számának megjelenése óta történt fon-
tosabb gyülekezeti eseményekről rövid 
összefoglalást adunk olvasóinknak.

Március 22-e és 24-e között révfülöpi 
gyülekezeti konferenciánk központi témá-
ja az ökumené volt evangélikus, református 
és katolikus szemmel nézve, ahol dr. Szabó 
Lajos ny. evangélikus teológiai professzor, 
dr. Steinbach József református püspök és 
dr. Korzenszky Richárd ny. római katolikus 
perjel tartott előadást, Szabóné Mátrai 
Marianna lelkész pedig a vasárnapi is-
tentisztelet igehirdetését. A konferencián, 
melyet ifj . dr. Vidovszky István és lelkészeink 
szerveztek, 75-en voltunk.

Március 30-án volt tavaszi kerti és taka-
rítási munkanapunk, melyen – a szokásos-
nál kisebb létszámban – együtt takarítottuk 
templomunkat, gyülekezeti termeinket és 
templomunk kertjét. Az együttes munka 
után pizzát ebédeltünk a jó időben.

Március 31-én évi rendes közgyűlésen 
Keczkó Pál esperes-lelkész és dr. Vidovsz-
ky István felügyelő átfogó képet adott 
egész évi munkájáról és egész közösségünk 
életéről. A közgyűlésnek 55 résztvevője volt.

Április 2-án az első böjti áhítaton Keczkó 
Pál tartott igehirdetést, és tuusulai test-
vérgyülekezetünk öt kántora adott „Északi 
hangok” összefoglaló címmel hangver-
senyt. (A tuusulai evangélikus gyülekezet 
közel fél Budapest nagyságú területen több 
részgyülekezetből áll, mintegy 28 ezer tagja 
és 10 lelkésze van.) 

Április 9-én a második böjti áhítat igehir-
detője Seben Glória fasori hitoktató lel-
kész volt. Dr. Ecsedi Zsuzsa és barátai or-
gonán, furulyán és énekkel szólaltatták meg 
klasszikus énekkincsünk szép darabjait.

Április 26-a és 28-a között gyülekezetünk 
és schrobenhauseni testvérgyülekeze-
tünk konfi rmandusai közös csendesnapját 
Keczkó Szilvia vezette Piliscsabán, melyen 
csaknem minden konfi rmandusunk részt 
vett. A 28-i vasárnapi istentisztelet igehir-
detését templomunkban Gerhard Rupprecht 
schrobenhauseni lelkész tartotta, kivetített 
tolmácsolással.

Április 29-én Keresztyén Értelmiségi Fóru-
mon dr. Pecsuk Ottó református egye-
temi tanár az ökumenikus bibliafordítás 
előkészületeiről tartott értékes előadást.

A május 2-án tartott rendkívüli presbite-
ri ülés a folyamatban lévő lakásátalakí-
tásokról adott tájékoztatást.

Május 10-e és 12-e között Zsigmondy Sza-
bolcs presbiter szervezett és vezetett igen 
jól sikerült ifj úsági és családi kirándulást a 
Mátrába.

Május 18-án volt Szemerei Benjamin ha-
todéves teológusunk vizsga-istentisztele-
te Szemerei Jánosnak, a Nyugati (Dunántú-
li) Egyházkerület püspökének, Pángyánszky 
Ágnes lelkésznek, a Hittudományi Egyetem 
képviselőjének, gyülekezetünk szép szám-
mal megjelent tagjainak és Benjamin csa-
ládjának a részvételével. Benjamin életére 
és szolgálatára mindnyájan szeretettel kí-
vánjuk Isten áldását!

Összeállította: Kézdy Pál
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Ők nem tehetnek róla, mi tehetünk értük
Január 27-én, a Lepramisszió Világnapján 
tartotta ünnepi nagygyűlését a hazai lep-
ramisszió szolgálata. Helyszín a Reformá-
tus Egyház zsinatának nagyterme volt.

A félévenkénti beszámolókat különböző 
egyházak közösségi helyiségeiben tudják 
megtartani, mivel a szervezetnek ilyen 
nincs. Működési költségeik minimálisak.

A közgyűlés megemlékezett Dobos Károly 
református lelkészről, aki 1974-ben, 72 éves 
korában kapott Isten lelkétől elhívást a 
misszió ügyének támogatására, amely ek-
kor már 100 éve működő nemzetközi szer-
vezet volt. Jelenleg a közép-európai régió-

ban egyedül Magyarország szolgálja ezt az 
ügyet.

„Lábnyomaink” a nagyvilágban: India, Kon-
gó, Kína, Etiópia.

2018-ban a Béke Nagydíját Denis Mukwege 
kongói orvos kapta (pünkösdi gyülekezet 
pásztorának fi a).

A 45 éve hazánkban működő szervezet 
vezetőjeként Riskóné Szabó Márta és 
félévenként választott önkéntes segítő 
munkatársai szolgálják az ügyet.

Mi imával és (pénzbeli) adományokkal tu-
dunk ehhez a nehéz munkához hozzájárulni.

Jelszó: ADAKOZZUNK!

Molnár Lászlóné Mária

2019. május 10–12. között egy lelkes, 28 fős csapattal kirándultunk a Mátrába, a mátra-
szentistváni Keken András Evangélikus Menedékházban szálltunk meg. Csodálatos időben, 
csodálatos helyeken jártunk. Jövőre is megyünk! 
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Hogyan tekintek vissza a budahegyvidéki éveimre

Amikor a lelkészi szolgálatra készül az em-
ber, próbál számításba venni minden le-
hetséges felületet, ahol kapcsolódhat em-
berekhez, ahol megszólíthat egyeseket. 
Ahol is megszületik az a tér, amikor Isten 
üzenete megérkezhet az egyik személytől 
a másikhoz. Legyen szó a szavak üzeneté-
ről vagy a testvérség Istenben gyökere-
ző megélésének üzenetéről. Ennek az áta-
dására készülök már évek óta. Szeretném 
Isten szeretetét továbbadni. De ő kicsit 
másképp működik, ahogyan elképzeltem 
egy gyülekezeti szituációban. Ő megmu-
tatja, hogy hogyan képes a közösség tag-
jain keresztül az erőtleneket megerősíteni, 
a gyengéket támogatni, és a legfontosabb 
megmutatni azt, hogy az egyes életeken 
keresztül hogyan munkálkodik. Így tapasz-
talhattam meg, hogy elsősorban nem én 
adom át az ő üzenetét, hanem folymatosan 
én kapom azt a legnagyobb mértékben.

A Budahegyvidéken töltött szolgálataim-
ban ez volt csodálatos. Hogy megismer-
hettem embereket, akiknek az életét Isten 
vezeti. Megismerhettem embereket, akiken 
keresztül az Isten egyre világosabban és 
érthetőbben mutatta ki a szeretetét felém. 
Hálával fogom őrizni az összes pótmamám 
és pótpapám arcát, kedves szavait, me-
legséggel eltöltő hangját. Hálás vagyok az 
otthonokért, ahová eljutottam. Az őszinte 

beszélgetésekért, amik megadathattak szá-
momra. A mentorom bizalmáért, amit foly-
ton éreztetett velem kapcsolatban. Hogy 
a lelkészi szolgálat nehéz és sokszor sivár 
rejtelmeit is átadta. Hálás vagyok ugyan-
akkor az ifj úság kérdéseiért is, amikre a 
minduntalan válaszkeresés megerősítette 
a hitemet. A lendületért, amit egy-egy 
sokgyermekes család lelkesedése által ta-
pasztalhattam. Hálás vagyok a templom 
illatáért, az orgona hangjáért. Hogy amikor 
bármilyen szolgálatot végeztem, bátorító 
tekinteteket kaphattam. Hálás vagyok a 
gyerekekért, hogy Isten bennük megadja 
ennek gyülekezetnek, ennek a szeretet-
közösségnek jövőjét. 

A szolgálatra felkészülni talán nem is le-
het. De arra, hogy Isten az ő gyermekeinek 
az életét vezeti, és nem hagyja eltévedni, 
abban teljes bizalmam van. Ezt tapasztal-
tam meg itt, és ebben erősödtem meg. Azt 
remélem, hogy így erősödhetek meg a hit-
ben bármely más szolgálati helyemen is.

Nagy öröm volna számomra, ha a gyüle-
kezetből minél többen el tudnának jönni 
a helyben (tehát a Kék Golyó u. 17.-ben), 
július 6-án 15.00 órakor megrendezendő 
ordinációmra, amelyen Szemerei János, a 
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke 
lelkésszé avat. Természetesen az alkalom 
utáni szeretetvendégségre is szeretettel 
várunk mindenkit.

Végezetül pedig Isten gazdag áldását kérem 
a gyülekezet lelki gyarapodására, a testvéri 
szeretet egyre jobban való megélésére 
és a kedves gyülekezeti tagok személyes 
életére, hogy mindvégig meg tudjanak állni 
a hitben a Szentlélek erejével.

Szemerei Benjamin
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 B U D A H E G Y V I D É K I  N Y Á R I  P R O G R A M O K

2019. június 21-23. 
NYÁRI GYÜLEKEZETI HÉTVÉGE RÉVFÜLÖPÖN

2019. július 10-14. 
IFJÚSÁGI TÁBOR NAGYVELEGEN, A KASTÉLYBAN

2019. július 14-19. 
GYERMEKTÁBOR NAGYVELEGEN, A KASTÉLYBAN

2019. augusztus 18-24. 
KERÉKPÁRTÚRA 

2019. augusztus 27-31. 
GYÜLEKEZETI TÁRSASUTAZÁS DÉLKELET-MAGYARORSZÁGRA 

2019. augusztus 30. - szeptember 1. 
ÉNEKKARI HÉTVÉGE VÁRGESZTESEN 



A  K I A D V Á N Y  M E G J E L E N É S É T  A  X I I .  K E R Ü L E T I  H E G Y V I D É K I  Ö N K O R M Á N Y Z A T  T Á M O G A T J A .

Erős vár a mi Istenünk!

A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lapja, megjelenik évente 4 alkalommal. 

Kiadó: Keczkó Pál lelkész I 1123 Budapest, Kék Golyó utca 17. I Telefon: +36 1 224 0640; +36 20 824 3460 

E-mail: pal.keczko@lutheran.hu I Szerkeszti: Borókay Ferenc, Keczkó Szilvia, Kézdy Pál 

hegyvidek.lutheran.hu 
Tipo, tördelés: Kappéter Ákos I Nyomdai kivitelezés: Rózsa Gábor nyomdája
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ISTENTISZTELETEK 
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával 
Családi istentisztelet: 
A hónap első vasárnapján 11.15-kor 
Nyári szünet. Kezdés: 2019. szeptember 8. (tanévnyitó)
Zenés istentisztelet: 
A hónap 3. vasárnapján 11.15-kor 
Nyári szünet. Kezdés: 2019. szeptember 15. 

GYERMEK BIBLIAKÖR 
Nyári szünet. Kezdés: megbeszélés szerint

BIBLIAÓRÁK 
Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti) 
Nyári szünet. Kezdés: 2019. szeptember 3. 
Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti) 
Nyári szünet. Kezdés: 2019. szeptember 5. 

ÉNEKKARI PRÓBÁK 
Pénteken 19.00 órától – gyülekezeti kórus 
Nyári szünet. Kezdés: 2019. szeptember 6. 

IFJÚSÁGI ÉS FIATAL FELNŐTT ÓRÁK 
Fiatal felnőttek bibliaórája 
Minden hónap második csütörtökén 
19.00 órakor családoknál 
Nyári szünet. Kezdés: 2019. szeptember 12.
A konfi rmált ifj úságnak 
és a középiskolás korosztálynak 
Pénteken 16.30 órakor 
Nyári szünet. Kezdés: megbeszélés szerint
Konfi rmációi előkészítés 
Csütörtökön 16.00 órakor 
Nyári szünet. Kezdés: megbeszélés szerint

HÁZASPÁROS KÖR 
Minden hónap 3. csütörtökén 19.30 órakor 
családoknál 
Nyári szünet. Kezdés: megbeszélés szerint 

BABA-MAMA KÖR 
Minden hónap 2. és 4. péntekén 
10.00 órakor 
Nyári szünet. Kezdés: megbeszélés szerint 

HITTANÓRÁK (Gyülekezeti központ) 
Hétfőn 17.00 órakor óvodások részére 
Nyári szünet. Kezdés: 2019. szeptember 8. 

Állandó gyülekezeti alkalmaink

A hittan- és bibliaórákra, ifjúsági 
órákra, énekpróbákra 

bejárat az alsó udvari kapun.


