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Ismét egy Pieter Bruegel kép áll hírleve-
lünk címlapján. Luther kortársa egy 
�amand falu téli életképét mutatja be. 
Az emberek végzik egészen hétköznapi 
teendőiket: vizet hordanak, szamarakat 
vezetnek, rőzsét gyűjtenek, dideregve 
gyűlnek egybe a tűz köré. Érdekes, hogy 
nagyon sokan vacognak. Az épületek 
inkább összetákolt kalibák, a templom
a kép jobb oldalán egy düledező rom, 
amit meg is támasztottak egy jókora 
gerendával.
De a �gyelmes szemlélő egészen eldugva 
a kép bal sarkában felfedezhet egy érde- 

kes jelenetet. Néhány idegen, egy gyermekét tartó anya előtt térdre borul. Nincsenek sokan, csupán egy 
maroknyian, akik észrevették az újszülött csecsemőt. Mintha Betlehemben járnánk, bár a kép szándéka 
szerint ott vagyunk Flandria egy kis városkájában... vagy akár bármely kor, bármely országának, bármely 
városában. Budafokon, Nagytétényben, Albertfalván, Kelenvölgyben, Budatétényben... A kép kérdése ma is 
aktuális: észreveszed-e a karácsony lényegét, ki tudsz-e szakadni a hétköznapok rohanásából, a mindenna-
pi teendők közül, vagy akár az ünnepi készülődés sodró folyamából, hogy a lényegre koncentrálj. Ott van-e 
a te szívednek legalább a csücskében az a betlehemi gyermek, akit mindent félretéve kellene leborulva 
imádni ezekben az időkben. Mert csak ő tud segíteni, csak ő tudja didergő szívünket felmelegíteni, csak ő 
képes életünk düledező épületeit újra felépíteni, csak ő az, aki a ránk nehezedő terheinket le tudja venni
a vállunkról. 
János ezt írja evangéliuma elején: Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött 
el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az 
övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a fér� akaratából, 
hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszü-
löttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
Látod te is az ő dicsőségét? Karácsony erről szól, hogy Isten dicsősége megjelenik a világban. 

HOKKER ZSOLT

Áhítat



Adventi alkalmaink

December
1. vasárnap 10:00 Advent 1. vasárnapi istentisztelet + Adventi koszorú készítés.
   Az istentiszteletet követően mindenki elkészítheti saját családi adventi
   koszorúját. Alapanyagokat biztosítunk.
2. hétfő 18:15 Bibliaóra
3. kedd 18:15 Adventi áhítat – igét hirdet Szász Levente
5. csütörtök 18:15 Fér�kör
8. vasárnap 10:00 Advent 2. vasárnapi istentisztelt + Adventi vásár a Hölgyválasz
   szervezésében. Többek közt a templomkertben termett levendulából
   készült kézműves termékek. Karácsonyi ajándéknak, vagy csupán
   a magunk örömére megvásárolható házi készítésű portékák magas
   minőségben. Igés naptárak, Biblia, ajándékkönyv, Útmutató 2019.
10. kedd 18:15 Adventi áhítat – igét hirdet Sztyéhlik Csaba

13-14. p-szo  Kon�rmációs előkészítő és i�úsági alkalom
15. vasárnap 10:00 Advent 3. vasárnapi istentisztelet + Adventi éneklés a Piac-téren
  16:00 BECsEs – családi istentisztelet

16. hétfő 18:15 Bibliaóra

17. kedd 18:15 Adventi áhítat – igét hirdet Szikra Benedek

19. csütörtök 18:00 Hölgyválasz
20. péntek 18:00 Nikodémusok órája – Téma: amit a karácsonyról nem mertél megkérdezni...
22. vasárnap 10:00 Adventi 4. vasárnapi istentisztelet



Karácsonyi, szilveszteri alkalmaink

Karácsonyi isten�szteletek
24. kedd 15:30 Szentesti istentisztelet, gyermekműsor
25. szerda 10:00 Karácsony ünnepi istentisztelet
26. csütörtök 10:00 Karácsony 2. napi istentisztelet
29. vasárnap 10:00 Vasárnapi istentisztelet
31. kedd 16:00 Óév esti áhítat, úrvacsorával
  17:00 Gyülekezeti szilveszter, játékkal,
   beszélgetéssel, kötetlenül

2020 január
1. szerda 10:00 Újévi istentisztelet (Jézus névadásának ünnepe)
5. vasárnap 10:00 Vasárnapi istentisztelet
6. hétfő 18:00 Vízkereszti istentisztelet

10. péntek 17:00 Egyházmegyei i�úsági találkozó Budafokon, korcsolyázással
12. vasárnap Az istentiszteletet követően gyülekezeti közgyűlés

16. csütörtök 18:00 Hölgyválasz
17. péntek 18:00 Nikodémusok órája – Téma: Ökumené
19. vasárnap 16:00 BECsEs
19-26. Ökumenikus imahét
  Hatalmas ereje van ezeknek az együtt töltött estéknek, érdemes kipróbálni!
  Részletek a honlapon és a hirdetésekben.
23. csütörtök Az ökumenikus imahét összevont alkalma templomunkban

Szilveszter napján az óév esti úrvacsorás áhítatot 
követően családos szilvesztert tartunk, ahol a já- 
téké és a mókáé a főszerep. Az este során a gyerme-
kek számára játékos vetélkedővel készülünk, de a 
felnőttek sem fognak unatkozni. Töltsük együtt a 
polgári esztendő utolsó óráit a gyülekezeti központ-
ban. Figyelem „batyusbál” – ha jöttök lesztek, ha 
hoztok esztek alapon. 

Családos szilveszter



Szikra Benedek vagyok. Immáron 12 éve a Budafoki gyülekezet tagja. Itt kereszteltek, itt 
kon�rmáltam és innen indultam a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumba, majd 2 évvel ezelőtt 
az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. Ahol többek között az egyetemi zenekar, a Valami 
Más dalszerzője vagyok, valamint a Hallgatói önkormányzat média felelőse. Ebben az évben 
több nagyobb projektben is részt vehetek, így például az egyetem arculatát megújító 
marketing bizottságban és a teológus hallgatók gyakornoki rendszerét kiépítő két fős 
különítményben Tiborcz Dániellel. Köszönöm a gyülekezet mindenkori támogatását és 
imádságait! Isten áldását érzem minden nap magamon és remek érzés otthonomként 
tekinteni a Budafoki Evangélikus Egyházközségre. 

Bemutatkoznak teológusaink

Szikra Benedek

Sztyéhlik Csaba

Szász Levente

A budafoki evangélikus gyülekezet hét évvel ezelőtt, mint hitoktatójával ismerkedhetett meg 
velem, Sztyéhlik Csabával. Akkor még Óbudáról jártam ki tanítani, miközben az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem lelkész-teológus szakának második felében jártam már. A következő 
évben Budafokra költöztünk feleségemmel, Zsó�ával, így pedig aktív tagjává válhattam a 
gyülekezetnek a hitoktatáson túl is. A hitoktatói lakás befejezése után mi is a gyülekezeti 
központba költözhettünk, amely megkönnyítette, hogy még aktívabb szerepet tudjak vállalni 
a gyülekezeti munkában. Az egyetemen azonban megakadtam tanulmányaimban egy 
szigorlat miatt, így pedig végül el kellett hagynom a szakot. Mivel 2 évet várnom kellett, míg 
újra jelentkezem, hogy befejezzem lelkész szakos tanulmányaimat, ez alatt elvégeztem a 
hitoktatói szakot. 2016 nyarán megszületett első gyermekünk, Lukács Domokos. 2018-ban 
folytathattam lelkészi tanulmányaimat, s még ugyanezen az őszön megszületett második 
gyermekünk, Lóránd Boldizsár. Buda túlsó végéről utazgató hitoktatóból, gyülekezeti 
munkatárs, óbudai i�sből az egyházmegye i�úsági felelőse lettem, s úgy tűnik az idei 
tanévben sikerül befejeznem tanulmányaimat is az egyetemen. Az eltelt hét év áldásaiból 
csak néhánynak jutott itt hely, habár a gyülekezet közösségében megélt minden örömért, 
kihívásért és lehetőségért hálás vagyok!

Szász Leventének hívnak, idén kezdtem a harmadik évemet a teológián. Budafokról 
származom, azon belül is Rózsavölgyből. Sokáig nem akartam lelkésznek menni. Kémiát 
tanultam középiskolában, és azt terveztem, hogy vegyészmérnök leszek. Viszont ahogy teltek 
az évek és egyre jobban növekedtem a keresztény hitben is, úgy változott meg az, hogy mit 
tartottam fontosnak a világban. A tudományos karrier, pénz, dicsőség egyre értéktelenebbé 
vált, míg az olyan dolgok, mint közösség, szeretet, szabadság, remény egyre fontosabbá. 
Végül, mire arra került a sor, hogy választanom kellett, már egyértelművé vált, hogy melyiket 
tekintem életem hivatásának. Hogy ha igazán jobb hellyé akarom tenni a világot, ha igazán 
valami értékeset akarok adni a többi embernek, akkor azt kell hirdetnem és képviselnem, ami 
igazán jobbá tette az én életemet: Isten evangéliumát. Isten felszabadító, reménykeltő, 
emberi életet megújító és örök életet ígérő örömhírét. Úgy érzem, hogy ez a feladat mellett 
minden más hivatás eltörpül és értéktelenné válik, mert ez az, ami igazán fontos számomra. 
Így kerültem a teológiára. Ha minden jól megy, akkor körülbelül még három évem van hátra 
az idein kívül, a felszentelésemig. Nagyon hálás vagyok a Budafoki gyülekezetnek az ott lévő 
barátaimnak, hitbeli testvéreimnek, rám gondolóknak, szolgálatomért imádkozóknak. Úgy 
érzem, hogy bennetek nagyon erős és értékes gyökereket kaptam ajándékul Istentől. Isten 
áldjon meg benneteket ezért (és minden másért).



Szeretettel várt minden egyházmegyei i�st és kon�st 
az Óbudai gyülekezet 2019. november 8-án, az idei 
munkaév első I�úsági Találkozójára. 
Így ez volt a harmadik találkozó, mióta tavaly i�úsági 
felelősként, az egyházmegyei presbitériummal kiala- 
kított koncepció szerint, elkezdtem ezen a szolgálati 
területen dolgozni. Abból, hogy idén az első volt, 
sejthető, hogy lesz folytatás; január 10-én Budafo-
kon, majd március 27-én.
Néhány gyülekezet vett csak részt az első találkozá-
sunkon, ami nagyjából negyven �atalt jelentett. 
Örömteli azonban, hogy mind a két szám növekedést 
mutat, hiszen november elején már hat gyülekezet-
ből több, mint hatvan �atal vett részt az alkalmon. 
Egyházmegyénkben már hagyománya van annak a 
törekvésnek, hogy a �atalok megismerjék egymást, 
rácsodálkozzanak az iskolatársban a szomszédos 
gyülekezet i�sére és törekszünk arra, hogy mind 
gyülekezeti, mind egyházmegyei szinten tudjanak 
közösségként tekinteni magukra.
Zenével, énekléssel és Jakab Béla, óbudai lelkész 
áhítatával kezdtük találkozónkat. Felvezetésként is 
szolgált az áhítat, hiszen a témánkat, „Színezd újra!” 
– avagy Isten színeiként a világban, csak ezután 
kezdtük kibontani. 
Derűs csapatjátékok segítségével ismerkedtünk 
egymás színeivel, gondolatival és kreativitásával. A 
csapatokba véletlenszerűen kerültek az i�k tagjai, így 
garantált volt, hogy a hat állomás végigjárása alatt 
ismeretségek kötődnek. Ha azonban ennyi idő nem 
lett volna elég, senkinek sem kellett aggódnia, mert 
lezárásként bőséges vacsorával vendégeltek meg 
bennünket az óbudaiak, ami nem csak �nom ételt, 
hanem jó ízű beszélgetést is jelentett.

Budai Egyházmegyei
Ifjúsági Találkozó

ÚJRA! Mi mással is lehetne befejezni, mint 
hogy alig várjuk, hogy újra találkozhassunk és 
január 10-én egy korcsolyázással egybekötött 
alkalmon folytathassuk a beszélgetéseket!



Ami mögöttünk van

OKTÓBER 19.
GYÜLEKEZETI ŐSZI

GYALOGTÚRA
Pákozd

Ingókövek

OKTÓBER 26.
Jó hangulatú,

vidám templom-
takarítás

OKTÓBER 31. 11:00 
Reformáció Ünnepi

Istentisztelet,
DunaTV

élő közvetítés



Confessor
(Gyülekezetünk tagjainak
hitvallása)
A Budafoki Egyház Presbitere és gondnoka vagyok több,
mint egy éve. Tiszteletbeli budafokinak tartom maga- 
mat, mivel ide járok Isten-tiszteletre, immáron hét éve. 
Egyébként az első munkahelyem is itt volt a budafoki 
szeszgyárban, de ez nem volt vonzó számomra. De 
kezdjük az elejénél. A múlt század közepén születtem, 
egy szegény, de hívő családban. A szüleim fontosnak 
tartották, hogy minden vasárnap ott legyünk a templom-
ban kisgyermek korunktól testvéremmel együtt. Ebben 
nőttünk fel. Mire az „ember” eléri azt a kort, amit a szülők 
már annyira nem szeretnek, én is úgy gondoltam, ideje 
kezembe venni az életemet és megnézni, mi van a 
világban, amitől a szüleim annyira óvtak. Első lépésként 
beiratkoztam egy tánciskolába, nehogy lemaradjak 
valamiről. Az első lépés azért veszélyes, mert azt mindig 
követi a következő. Egyébként próbáltam úgy élni, mint 
azelőtt, vasárnap délelőtt mindig ott voltam a templom-
ban, igyekeztem addigra hazaérnem, mire indulni 
kellett... Még elképzelni is nehéz, mi lett volna, ha Isten 
nem avatkozik közbe, éreztem, hogy sokáig nem lehet 
kétfelé sántikálnom. Egyik ilyen szórakozás közben 
megismerkedtem egy lánnyal, (idén tartottuk az ötvene-
dik házassági évfordulónkat), akinek elmondtam, hogy 
igazából ez nem az én világom, ide csak azért jöttem, 
hogy valakit találjak magamnak, akivel megházasodhat-
nák, de én azt szeretném, ha inkább ő is eljárna velem a 
templomba, mert én azt fontosabbnak tartom. Ezután 
együtt jártunk templomba, tánc befejezve. 1969-ben 
megházasodtunk. Az esketési igénk ez volt: „Most azért 
mit reméljek, óh Uram? Tebenned van a bizodalmam.”  
(Zsolt 39, 8.) Ma azt kell mondanom, hogy ez a belé vetett 
bizodalom mindennél többet ér, ezt tapasztaltuk meg az 
elmúlt ötven évben. Isten mindig ott volt az életünkben, 
megtapasztalhattuk lépten-nyomon az Ő segítségét

Tíz egészséges gyermeket nevelhettünk fel és ma  már 
nincs más dolgunk, mint azért imádkozni, hogy az ő 
életükben is valóság lehessen az újonnan születés, amit 
már nem a szülők végeznek, hanem az Isten Igéje. Erre 
valók a templomok, hogy az Isten Igéje hirdettessék, 
ezért adjunk hálát naponta, hogy még békességben 
élhetünk, nem üldöznek a hitünk miatt, hanem védelem 
alatt vagyunk. Ne bízzuk el magunkat, hiszen a bibliánk-
ban azt olvashatjuk, hogy az utolsó időkben nehéz idők 
állnak be, hallanunk kell háborúkról, testvér támad 
testvér ellen, de ez még nem a vég, mert előtte az 
evangéliumnak kell hirdettetni a Föld egyik szélétől a 
Föld másik széléig és csak azután jön el a vég.  Ma igazán 
nem mondhatjuk, hogy a Föld egyik szélétől a másikig 
hirdetnék Isten evangéliumát, amikor 250 millió embert 
üldöznek a keresztény hite miatt. Akkor tehát megnyu-
godhatunk, hogy még nem jön a vég, az utolsó nap, 
hiszen sok helyen nem hirdetik az evangéliumot, ha 
pedig valaki hirdeti, hát fejét veszik. Remélem itt Budafo-
kon nem így gondolják, annál is inkább, mert a Reformá-
ció ünnepén szemtanúi lehettünk, amikor a tisztelendő 
úr felment a szószékre és hirdette az evangéliumot.
A Duna Tv pedig közvetítette a Föld egyik szélétől a másik 
széléig!!! Mi jön ezután? Nem mi, hanem KI? Gondoltuk 
volna-e, hogy Jézus Krisztus visszajövetele ennyire közel 
jött, hozzánk? Kézzel fogható valóság lett a számunkra. 
Ragadjuk meg ezt a felénk nyújtott kezet, és Ő biztosan az 
Ő országába vezet. Béküljünk meg az Istennel, hogy 
békés ádvent és karácsony helyett, kezdjünk el azon 
gondolkodni, hogy ha ilyen közel van, és mi sóvárogjuk az 
Ő visszajövetelét: „Milyennek kell lenni nékünk Szent 
életben és kegyességben?” Az Úr közel!

2019. ÁDVENTRE KÉSZÜLVE
JARÁCS  ISTVÁN  

Kazuális szolgálatok
A 2018-19-es egyházi esztendőben (az egyházi év a polgári évtől eltérően Advent első vasárnapjával 
kezdődik, és Örökélet vasárnapja az utolsó vasárnap) a Budafoki Evangélikus Egyházközségben a kazuális 
szolgálatok a következőképpen alakultak: Keresztelés: 9, Esketés: 4, Kon�rmáció: 4, Temetés: 18

Isten áldja megkeresztelt kistestvéreinket, a kon�rmált i�úságot, azokat, akik Isten áldását kérték közös 
életútjukra, és vigasztaló szeretete vegye körül azokat, akiknek búcsúzniuk kellett előrement szeretteiktől. 
Imádkozzunk értük, hogy hitükben erősödhessenek, és útmutatást találjanak Isten igéjében.



Adatvédelmi tájékoztató: Igyekszünk megfelelni nem csak az isteni, hanem a világi törvényeknek is, ennek megfele-
lően adatvédelmi szabályzatunk kialakítása folyamatban van. Az ideiglenes szabályzat megtekinthető honlapunkon és 
a lelkészi hivatalban. Minden adatot bizalmasan kezelünk, azt csak gyülekezeti célokra (pl.: hírlevél címzettekhez való 
eljuttatása) használunk fel. Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni a továbbiakban jelezze ezt a budafok@lutheran.hu 
e-mail címen, vagy a 1221 Budapest, Játék u. 16. postai címen. 

Istentisztelet: minden vasárnap 10 órától
Köszönjük az eddigi adományokat, egyúttal kérjük, hogy amennyiben tehetik a mellékelt csekken, vagy a 
11795009-20009520 OTP Bankos számlaszámra történő utalással támogassák a gyülekezetet.

Lelkészi hivatal:  
1221 Budapest, Játék u. 16.; Tel.: 229-25-38 

Lelkész: Hokker Zsolt 
  

E-mail: budafok@evangelikus.hu; Honlap: http://budafok.lutheran.hu   
Temetés, keresztelés, esketés bejelentése a lelkészi hivatalban, nyitvatartási időben, vagy telefonon történt egyeztetést 

követően. Beteglátogatás (otthoni, kórházi), betegúrvacsora igényét kérjük, a fenti elérhetőségeken jelezzék. 

Hivatali órák: Kedden és csütörtökön: 15:00 – 18:00; Szerda: lelkészi szabadnap

Petrovics Pál Budafoki Evangélikus Alapítvány
Gyülekezetünk alapítványa a Petrovics Pál Budafoki Evangélikus alapítvány szeretettel várja az adó második 

Kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel, és hívják fel erre ismerőseik figyelmét is! Az alapítvány adószáma: 18397279-1-43 
1%-ának felajánlását. Az alapítvány céljai a Budafoki és a Hosszúfalu-fűrészmezei gyülekezet támogatása.  

Tudta-e, 
hogy?
•  Szenteste délutánján 15:30-kor
 kezdődik az istentiszteletünk, ahol
 a gyermekek és �atalok karácsonyi
 műsorral közreműködnek.

•  A baba-mama szobában
 beüzemeltük a videó
 kivetítőt, így azok a szülők,
 akik a kicsikkel kimennek az
 igehirdetés részről, ők is hallhatják
 és láthatják a templomban
 történő eseményeket.

1. Jöjj, népek Megváltója! Így kér a föld lakója, Jöjj,
 lelkünk drága fénye, Szívünk édes reménye!
2. Te érkezel Atyádtól Mennybéli palotádból, Hogy itt megvívj
 miértünk, És légy mi pajzsunk, vértünk.
3. Ím, készen vár a jászol, A szív többé nem gyászol,
 Az éjszaka világos, Az ösvény barátságos.
4. Ó, szállj közénk, Királyunk! Íme, eléd kiállunk:
 A sötétség elmúljon, A hit fénye ragyogjon!

Jöjj, népek
Megváltója
Ambrosius 334-397 himnusza (Veni redemptor gentium).
Luther Márton 1483- 1546.

Evangélikus énekeskönyv, 131. ének:


