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Áhítat
50 = 7×7+1
Ha egy matematikai egyenlettel
szeretnénk elmagyarázni mi is a pünkösd,
akkor a fenti egyszerű számítást kellene
használnunk. A 7 a zsidóságban (is) fontos
szám volt. Már a Biblia elején arról
olvasunk, hogy hat nap alatt teremtette
meg Isten a világot, és a 7. napon megpihent. A 7 tehát az Isten száma.
A 7×7-ről még több információ található
a Szentírásban, de talán a legfontosabb,
az elengedés esztendeje a 49. év, amikor
minden tartozás és minden rossz dolog
elengedésre, elfeledésre kerül. (5Móz 15)
A +1 pedig az új kezdetet jelöli.
Nem véletlen, hogy Isten éppen pünkösd napján küldte el a Szentlelket a tanítványoknak. A húsvét utáni 7×7+1.
napon. Pünkösd görögül: pentekosztész, azaz az „ötvenedik”, ezt jelenti ez a kifejezés, ezt jelenti pünkösd.
Pünkösd. Új kezdet.
A tanítványok pünkösd napja után kinyitották az ajtókat, kimentek az utcára, mert volt valamilyük,
valami, ami miatt nem kellett többé félniük. Kaptak Szentlelket, ami lehetővé tette számukra, hogy
beszéljenek bűnről, halálról, feltámadásról, örök életről – olyan dolgokról, amiről korábban féltek beszélni. Féltek, mert féltek a következményektől.
Ma egy félelemekkel teli világban élünk. Egy vírus tartja rettegésben az embert. Koronavírus, a vírusok
királya. És igen, bele is lehet halni, és mindenki várja az oltóanyagot, ami majd védelmet jelent.
Jézus az 50. napon elküldte a Pártfogót a tanítványoknak, egy olyan „oltóanyagot”, ami félelmek nélkülivé
tette számukra a világot. Beoltattak a Szentlélek erőt adó, új lehetőségeket adó vakcinájával. És bár a bűn
– ez a valóban halálos vírus – még mindig tombol a világban, de akik Jézusban vannak nem félnek, mert
tudják: Nincs tehát most már semmiféle ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ugyanis az élet
Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. (Róm 8,2)
A koronavírus úgy tűnik még egy darabig velünk marad, ahogyan a bűn is. Az előbbi ellen maszkkal és
kézmosással védekezhetünk, az utóbbival szemben pedig a Szentlélek segítségével. Ezért imádkozzuk:
„Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt, Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait! Oldj fel, küldj el, tölts el
tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt!” (Evangélikus Énekeskönyv 244. ének)
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„Íme, nyitott ajtót adtam eléd…”
Jel 3,8

Május 24-től a legújabb kormányrendeletek
értelmében, valamint a püspöki tanács ajánlása
alapján újra nyilvános istentiszteletet tarthatunk templomunkban, a nyitással kapcsolatos
fontos tudnivalók a Védekezési Szabályzatunkban elérhető a honlapon, illetve a templomban
is kifüggesztjük.

Ültetési rend az újra látogatható istentiszteleteken

Ugyanakkor az élő közvetítések is folytatódnak!
Már évek óta tervezgettük. Beszéltünk róla,
kerestük a megfelelő eszközöket, elkezdtünk
utánanézni, hogyan lehetne megoldani. Így bár
hirtelen jött, de azért annyira nem ért bennünket váratlanul, hogy március idusán élő adásokat közvetítsünk az internet adta lehetőségek
révén.
Egy lelkes kis csapat dolgozott azon, hogy hétről
hétre egyre érthetőbb és követhetőbb legyen
a zárt ajtók mögül sugárzott vasárnapi alkalom.
A gyülekezetből sokan anyagilag is támogatták,
hogy felszereléseket tudjunk vásárolni. Így
mára, amikor már – igaz korlátok között, de újra
tarthatunk nyilvános istentiszteleteket –
párhuzamosan működhet az élő adás. Terveink
szerint meg is marad ez a közvetítés, így mindazok, akik valami miatt távol vannak a gyülekezettől, mégis be tudnak majd kapcsolódni
a közösség életébe.

A bibliaórák is az online térbe szorultak, ugyanakkor úgy tűnik, hogy van igény ezekre a kb.
20 perces videókra, amelyekben egy-egy bibliai
történetet vagy a Szentírás egy könyvét vizsgáljuk meg részletesebben. Miután a technikai
feltételek ehhez is rendelkezésre állnak, illetve
én magam is kezdek belerázódni a videók
elkészítésébe, úgy döntöttünk, hogy folytatni
szeretnénk a gyülekezet minden korosztályának
szóló tanításoknak ezt a módját.
Előkészítő alkalmak, presbiteri ülések, konfirmációi oktatás, ifjúsági órák is videókonferencia
keretében kerültek megtartásra a mögöttünk
lévő időszakban. Ezt a megszerzett „tudást” is
szeretnénk kamatoztatni a jövőben.
A közeljövőről keveset tudunk. Jelenleg úgy
tűnik, hogy enyhítések jöhetnek. Sok mérlegelés után mégis úgy döntöttünk, hogy a nyári
programjainkat nem tartjuk meg eredeti formájukban. És bár fontos, közösségépítő alkalmak
álltak előttünk (tanévzáró gyülekezeti nap,
ifjúsági és konfirmációs tábor, napközis
gyermektábor, családos tábor a budaörsi gyülekezettel közösen), de mivel nem látjuk ezek
biztonságos megtartásának feltételeit, így
ezekről az idei évben lemondunk, és igyekszünk
a szeptembertől induló munkaévre koncentrálni, és egy olyan munkatervet kidolgozni, amelyben a megváltozott körülményekben is igazi
közösségépítő, hitmélyítő alkalmakat tudjunk
tartani.
Köszönjük azt a sok segítséget, visszajelzést,
amelyet eddig is kaptunk, továbbra is várjuk
a testvérek észrevételeit, ötleteit, de leginkább
azt, hogy imádságukban hordozzák gyülekezetünket!
Erős vár a mi Istenünk!
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A karantén alatti
gyülekezeti életünk...
Áprilisban és májusban a Zoom program keretein belül tartott presbiteri ülések voltak, lelkészünk digitális
bibliaórákat tartott, teológusaink virtuális, online böjti áhítatokkal szolgáltak.

PRESBITERI
ÜLÉSEK

DIGITÁLIS
BIBLIAÓRÁK

VIRTUÁLIS
ÉS BÖJTI
ÁHÍTAT

2019. év igéje:
Törekedj békességre,
és kövesd azt!
(Zsolt 34,15) - Lelkészi jelentés

Világi választások éve volt 2019. Tavasszal az EU
parlamenti, ősszel pedig az önkormányzati
választást tartották. A választási kampányokat
úgy általában nem a békesség jellemzi, így volt
ez hazánkban is, mint ahogy a világ hatalmi
törekvéseiben is érzékelhető volt, hogy sok
helyen pattanásig felszültté válik a helyzet.
Ebben a helyzetben különösen is érdemes volt
megfontolni a 34. zsoltár tanácsát, és a békességre törekedni, a békesség útját választva azon
elindulni. Követni Isten békességének útját,
amely „minden értelmet meghalad” és amely
meg tudja őrizni szívünket és gondolatainkat…
Ebben az Isten követésben, a békesség útjának
keresésében igyekezett járni gyülekezetünk
a 2019-es évben. Ebben állandó és alkalmi
programjaink segítették a közösség tagjait.
Istentiszteletek
Gyülekezeti életünk középpontjában az istentisztelet áll. Jézus Krisztus feltámadását
ünnepeljük minden vasárnap, igyekszünk
életünket Isten igéjének mércéjéhez igazítani,
töltekezünk, és a bűnbocsánat kegyelmében
részesülünk az úrvacsorai közösségben.
A mögöttünk hagyott esztendőben a 66 vasárés ünnepnapi istentiszteletet, 16 hétközi
istentiszteletet tartottunk. Ez utóbbiak közé
tartoznak a kórházi alkalmak, melyeket két
hónapon keresztül (január-február) a mi gyülekezetünk tart a Szent Imre Kórházban, pénteken délután. Az adventi és böjti időszakban
2019-től hétközi istentiszteleteket is tartunk,
nagy örömünk volt, hogy ebben segítségünkre

voltak gyülekezetünk teológus hallgatói: Szász
Levente, Szikra Benedek és Sztyéhlik Csaba.
Több alkalommal vendégigehirdetők is szolgáltak közöttünk, az elmúlt évben az ún. „GAS
szószékcsere” keretében Horváth-Hegyi Olivér
szentendrei lelkész, a női ökumenikus világimanapon Keczkó Szilvia Budahegyvidéki lelkésznő,
de különleges volt az idei szupplikáció,
a Hittudományi Egyetem ugyanis az Újszövetségi Tanszék vezetőjét, dr. Bácskai Károlyt
küldte hozzánk. Igehirdetéssel szolgált közöttünk egy különleges zenés áhítat (finnországi
kántorok) keretében Keczkó Pál esperes úr is.
Szeptembertől két esztendő szünet után újraindult a BECsEs – családi istentisztelet alkalmunk
is, ahol a legkisebbeket igyekszünk megszólítani.
Az istentiszteleti alkalmak közül kiemelkedett
a Reformáció ünnepi istentiszteletünk. Október
31-én 11 órai kezdettel a Duna Televízió élőben
közvetítette istentiszteletünket. A református
testvéreinkkel hagyományosan közösen tartott
alkalmunknak sok pozitív visszhangja volt.
Hétközi alkalmaink
Az új munkaévben több alkalmunkon is
alakítottunk. Így változás történt a Bibliaórák,
az Ifjúsági alkalmak, a konfirmációi oktatás
esetében. A változások célja, hogy minél
szélesebb réteget meg tudjunk szólítani.
A Bibliaóra havi két alkalma visszalépésnek
tűnhet a heti rendszeresség helyett, ugyanakkor
elindult a Nikodémusok órája – ahol egy-egy
aktuális téma körül gyűlünk össze. Októberben
a Politika és keresztyénség, novemberben
a Halál, feltámadás, örökélet, decemberben

a Karácsony ünnepe témákat beszéltük meg.
Elindult a férfikör alkalma, amelyen a Férfi
a Biblia tükrében című könyv alapján előzetes
várakozásunkat bőséggel meghaladó mély
beszélgetések, komoly témák kerülnek elő.
Az ifjúsági és konfirmandus alkalmak közül az
egyik októberi hétvégén „ottalvós” alkalmat
szerveztünk, valamint az ifjúságot sikerült az
egyházmegyei ifi életébe is bekapcsolni.
Januárban házigazdái voltunk az első ilyen
rendezvénynek, melyen több, mint 40 fiatal
vett részt egy korcsolyázással egybekötött
ifjúsági esten. (Az év során három ilyen egyházmegyei alkalom volt). A konfirmandusok egy
részével áprilisban egyházmegyei konfirmandus hétvégén vettünk részt, ahol közel 80
konfirmandus gyűlt össze az egyházmegye
gyülekezeteiből.
Három különleges alkalmat említenék még
Gyülekezeti hétvégénk május első hétvégéjén
volt. Az Evangélikus Egyház balatonszárszói
konferenciaközpontja ideális helyszínnek
bizonyult immár második alkalommal ennek
a rendezvénynek. A népzenei bemutató, az
úrvacsoráról szóló éjszakába nyúló beszélgetések, a gyermek és ifjúsági alkalmak, a barátkozás, a jó hangulat és mindezekhez a festői
tóparti környezet mind-mind elsősegítették,
hogy egy jól sikerült gyülekezeti hétvégét
tudhatunk magunkénak.
A gyülekezeti kirándulás mindig különleges
alkalom, ahol bepillantunk egy másik tájegység, egy másik város, falu és egy másik gyülekezet életébe. 2019-ben szülővárosomba,
Pápára látogattunk, így – legalábbis számomra – valóban kiemelkedett a kirándulások
sorából. Nagy izgalommal készültem az
„idegenvezetésre”, amelybe igyekeztem személyes elemeket is belecsempészni, a kötelező
látnivalókon kívül. Budafoki-Bornapok – évrőlévre fokozatosan igyekszünk bekapcsolódni
Budafok legjelentősebb rendezvényének
forgatagába, a magunk módján.

Az idén leginkább a családokra helyeztük
a hangsúlyt, a gyermekek számára akadálypálya, kézműveskedés, a felnőtteknek
beszélgetést és frissítő limonádét kínálva.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemes
jelen lennünk és megmutatnunk magunkat
ezen a rendezvényen, hiszen évről-évre
többen látogatják meg templomunkat.
A ráadás: a Hölgyválasz
– gyülekezetünk nőköre
Havi alkalmaikat maguk alakítják, a meghitt
beszélgetéseken túl az egész gyülekezetnek
örömet és szépséget hozó kézműveskedések
is a Hölgyválasz sajátjai. Már megszoktuk,
hogy az általuk szervezett adventi vásáron
olyan sajátmárkás termékeket kaphatunk,
mint pl. a levendulaszappan. Az sem titok,
hogy ezeknek a vásároknak a bevételét
a gyülekezet egy céljára ajánlják fel. Így
újulhatott meg 2019-ben a gyülekezet
konyhájában a mosogató- szekrény. De már
van helye a legutóbbi adventi vásár rekord
bevételének is.
Hely hiányában nem szóltam most több
alkalmunkról. Honlapunk gazdájának, Kun
Gábor presbiternek köszönhetően azonban
ezekről is találhatunk leírásokat, képes beszámolókat. Az alábbi alakalmainkat most csak
felsorolásként helyezem lelkészi jelentésem
végére. Isten ajándékai mindezek, és az itt meg
nem említett alkalmak éppen úgy azért, hogy
továbbra is a békesség útján haladhassunk.
Farsang, Ping-pong verseny, Egyházmegyei
hittanverseny, Templomtakarítós napok,
Passióolvasás, Húsvét hajnali istentisztelet,
gyereknap, Munkaévzáró gyülekezeti nap,
Nyári napközis tábor, Konfirmáció, Őszi hálaadó
istentisztelet, Egyházmegyei énekünnep,
Vesperás istentisztelet, adventi alkalmak,
Karácsonyi gyermekműsor, gyülekezeti
szilveszter.
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Felügyelői jelentés
a 2019-es évre vonatkozóan
Kedves Testvérek!
A 2019-es évben is színes és nagyon gazdag
évet zártunk. Az alkalmainkról, hitéletünkről
a lelkészi jelentés részletesen beszámol, én
felügyelői részről a gazdasági helyzetünket,
beruházásainkat és általános helyzetünket
foglalnám össze.

pénz, és az egyéb adományok azok az összegek,
amiből az éves működésünket fent kell tartani.
Emellett pályázhatunk egyszer-egyszer
beruházások vagy egyéb programok támogatására. De a működésünket magunknak kell
állnunk. A mi gyülekezetünkben a hívek
többségében ezt már tudják és ennek köszönhetően a bevételeink alapja a RENDSZERESEN
befizetett egyházfenntartói járulékok és a perselyGazdasági-pénzügyi helyzetünk
pénzek. A részletes bevételi adatainkat az
2019-ben is az előző évekhez hasonlóan stabil alábbi diagram mutatja.
évet zártunk. Személyesen nagyon örülök
annak és büszke is vagyok rá, hogy a gyülekeze- 2019-ben a teljes bevételünk 14 millió Ft volt.
tünk komoly felelősséggel kezeli a pénzügyi Ennek az összegnek a fő pillére a egyházfennhelyzetünket. Sok gyülekezetben, valamint tartói járulék, perselypénz és egyéb adomány
a kívülállók nem tudják, hogy a pénzügyi tavaly több, mint 9M Ft volt. Pályázatok útján
stabilitást a hívek által biztosított befizetések több, mint 3M Ft-ot nyertünk el. A tavalyi év
fedezik. Semmilyen rendszeres állami vagy során egy szokatlan adatunk volt, az Urnatemeegyházi jövedelme nincs a gyülekezeteknek. tő bevétele jócskán elmaradt az eddigi évekhez
A tagok által befizetett egyházfenntartói képest, 800E Ft (előző években folyamatosan
járulék (régebbi nevén egyházadó), a persely- 1,5M-1,8M Ft volt évente).
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A bevételekkel kapcsolatos újdonságunk, hogy
2019-ben 3 alapot hoztunk létre: templomfelújítási alap, hitoktatói alap és orgona alap.
Ezek tükrözik a hosszútávú céljainkat is. Templomunkat a jövőben valamikor fel kell újítani, az
orgonára is több évvel ezelőtt kimondták a
szakemberek, hogy nem alkalmas gyülekezeti
használatra és a hitoktatóinkat is folyamatosan
szeretnénk támogatni.
Kiadási oldalon a legnagyobb tételeink a személyi költségek és a működési költségek.
Ezeken felül a beruházási költségeink mindig
úgy alakulnak, ahogyan a pályázatokat sikerül
elnyernünk. 2019-ben két jelentősebb beruházásra nyertünk keretet: egyházmegyei forrásból sikerült a torony beázást megjavíttatni,
illetve önkormányzati pályázaton nyertünk
1,5M Ft-ot a térkő burkolatunk újra lerakásához, kijavításához.
Nyilvánosság és kommunikáció
Gyülekezeti életünket nem csak a templomunkban, kirándulásaink alkalmával éljük, hanem
különböző online és más eszközöket használunk missziós céllal:
Hírlevelet készítünk évente 3-4 alkalommal, és
kb. 500 címre juttatjuk el. Weboldalt, Facebook
oldalt és Youtube csatornát működtetünk.
Weboldalunk naprakész és az igehirdetések
írásos anyagai, hanganyagok, élő közvetítések
is megtalálhatók rajta sok egyéb hitéletet
segítő anyaggal együtt, pl. áhítatok.
2019-ben még nem is gondoltuk, hogy ezen
csatornáknak mekkora jelentőségé lesz, de
a jelentés készítésekor, 2020 márciusában,

a Karantén idején már tudjuk. De erről részletesen majd a jövő évi jelentésben.
Szeretnék köszönetet mondani a presbiteri
csapatunknak, akikkel havonta rendszeresen
találkozunk is, hogy a gyülekezet ügyeit megvitassuk és döntéseket hozzunk. Kiemelten
köszönöm a munkáját:
Feinekné Uzon Zsuzsa gazdasági vezetőnknek, aki személy szerint nekem nagyon sokat
segít a gazdasági kérdésekben és a gyülekezet
mindennapi dolgaiban is.
Homoki Olga kántorunknak, aki minden
vasárnap az istentiszteleteink orgonakíséretét
biztosítja és emellett egyben a pénztárosunk is.
Jarács István és Balogh Péter gondnokainknak, akik sok terhet levesznek a vállunkról
a gyülekezet ügyeit intézve.
Kun Gábor presbiterünknek, aki maximális
segítség az informatikai dolgainkban, illetve
technikai oldalon a weboldalunk és Youtube
csatornánk kapcsán.
Jarács Verának és a számvevőszék egész
csapatának a pénzügyi ellenőrzések lelkiismeretes elvégzéséért.
Szeretnék köszönetet mondani egy olyan
csapatnak is, akik nem tisztségviselők, hanem
„egyszerű” gyülekezeti tagok, akik önkéntesen
vállalnak segítséget, én úgy hívom őket:
Oltári csapat: Évike, Icuka, Ilike†, Vera néni.
Ők azok, akik minden vasárnap, istentisztelet
előtt rendbe teszik a templomot és az oltárt is
előkészítik, feldíszítik.
Erős vár a mi Istenünk! Budapest, 2020 március
BUJDOSÓNÉ SZTRUHÁR SZILVIA
FELÜGYELŐ

Bemutatkoznak
hittan oktatóink
Sokoray-Varga Zsuzsanna
Sokoray-Varga Zsuzsanna vagyok. A győri öregtemplom gyülekezetéből, fiatalon kerültem
a budavári gyülekezetbe és az I. kerületbe, ahol ma is élek.
Sok éven át matematikát tanítottam. Közben 2004 és 2008 között elvégeztem a Teológiára
hittanári szakot.
2011-ben nyugdíjaztak. 2016-ban nagyobbik fiam és családja hívott Budafokra. Azóta is több
általános iskolában tanítok hittant a 22. kerületben.
Mint hitoktató és nagymama arra kérem a nagymamákat és nagypapákat, hogy segítsenek
unokáik hitbéli fejlődésében azért, hogy nekik is erős váruk legyen a mi Istenünk!

Abaffy Zoltán
Abaffy Zoltán hitoktató vagyok. 1958-ban születtem Várpalotán. Abban a korban vagyok, hogy
a régi dolgokra nagyon jól kellene emlékeznem, de sajnos ez nálam nem így van. Nem tudom
fejből megmondani, hogy mikor is szereztem az Evangélikus Teológián az első levelező
évfolyamon a hitoktatói diplomám.
De arra emlékszem, hogy akkor is a Budafoki Evangélikus Egyházközség hitoktatója voltam.
Most is az vagyok. A két időszak között volt egy hosszabb kitérő.
A családomról: Három lányom van és nyolc unokám. Hét fiú és egy kislány. Jelenleg nyolc
iskolában tanítok a gyülekezet területén. Nagyon szeretem a hivatásomat, és most úgy
érezem, a helyemen vagyok. Hálát adok Istennek a családomért, a gyülekezetért, a barátokért,
és azokért, akiknek azt köszönhetem, hogy újra és újra feledatok elé állítanak.

Hajduné Lovas Zsuzsanna
Hajduné Lovas Zsuzsanna hittantanár vagyok. Jelenleg a Demjén István Református általános
Iskola és Gimnáziumban tanítom tíz évfolyamon az evangélikus hittant a gyermekeknek, de
már mint báb és dráma művészetben működő pedagógussal is találkozhattak többen is
velem.
A Budafoki gyülekezetbe még akkor kezdtem járni, amikor Törökbálint is ide tartozott. Ez az
1980-as évekre tehető, akkor szerveztünk itt színjátszó csoportot, sok-sok gyerekfoglalkozást
és nyári tábort, például Súron, Gyurón. A hitoktatás más rendszerű szervezése sokáig nem
nyitott nekem lehetőséget, hogy az evangélikus teológián szerzett képesítésemnek megfelelő munkát végezni tudjam. Főleg az iskolában kamatoztattam, amit ott tanultam, jól jött
a bábos és drámás munkáimban, a szülők, gyermekek lelki-gondozásában is. Miután az
iskolából kiszorult a művészeti tárgyak oktatása, elkezdtem verseket, novellákat írni.
Tanítványaim segítségével verses-mesés videók készítésével teszem mindennapi munkámat
érdekesebbé.

Sztyéhlik Csaba

Sztyéhlik Csaba hitoktatónk egy korábbi hírlevelünkben, a teológusok között már bemutatkozott.

TRIANON 100
Petrovics Pál, gyülekezetünk templomépítő
lelkésze 1936-ban egy kötetet adott ki Trianoni
Zsoltárok címen, melyben saját verseit szedte
csokorba.
Miután saját bőrén tapasztalta meg a trianoni
békediktátum súlyos következményeit – hiszen
menekülve kellett otthagynia szeretett gyülekezetét az erdélyi hosszúfalu-fűrészmezei gyülekezetet, így rajta keresztül első kézből érthetjük
meg, hogy mit is jelentett és jelent a mai napig
a határon túl élő magyaroknak Trianon.
Ezt írja a kötet előszavában:
„Drágaságos Erdélyemet vesztett borongó honfiúi
lelkemnek jól-jólesett a Biblia szent szavaival,
jobban mondva, igéivel és csonka hazánkra is
rátaláló eseményeivel fel-felsóhajtani és el-elelmélkedni szomorúságos magyar sorsunkon és
vészes világhelyzetünkön. S abban az édes hiszemben bocsátom útjukra e kis zengve zokogó vagy
inkább zokogva zengő sorokat, hogy azok talántán
hasonló jóleső érzelmeket ébreszthetnek sok
honfiúi és honleányi szívben is. De meg az a
csendes szent szándék is ösztökélte tollamat, hogy
a zengő sorokba igazított igékkel édes érdeklődést
és hódoló hajlamot ébresszek a Biblia, mint
Szentkönyv s annak igazságai iránt a hazaszerető
lelkekben. Eltölt ugyanis erősen az a szent meggyőződés, hogy darabokra szabdalt hazánkat és porba
sújtott nemzetünket nem annyira az ember kardja,
mint inkább Isten kardja, az Ige mentheti meg: az
Ige bibliai igazságai, ha azokat, mint harci eszközöket – mi magyarok – Isten akarata és szándékai
szerint vitézül forgatjuk, vagyis, ha komolyan azok
szerint, illetve azokban, azok szellemében és
erejében élünk! Szent a szándék! Vajha valóra
válnék!”
A teljes kötete elérhető az interneten, az Országos
Széchényi Könyvtár Elektronikus Könyvtárában,
a következő címen:
https://mek.oszk.hu/20300/20368/20368.pdf

Petrovics Pál:

TRIANONI ÉNEK 2.
(Ézsaiás 62, 1-7.)

Uram, esdek, — s nem hallgatok,
Hazám miatt nem nyugoszom,
Hazám miatt nem alhatok,
Míg keleten, míg nyugoton,
Fel nem fénylik, mint a fáklya,
Igazsága, Szabadsága!
S míg meglátják igazságát
Minden népek köröskörül,
S dicsőségét úgy csodálják:
Minden lélek repes örül,
Mintha nem dőlt volna romba,
Mintha újjá termett volna!
S míg dicsőség koronája,
Fejedelmi fejdísz leszel,
Isten kezének csodája, —
Népek felett fényeskedel:
Hazám, népek legeleje,
Népek népe, népek feje!
S mint vőlegény arájában,
Gyönyörködik benne Isten:
„Csakhogy, ime, rádtaláltam,
Drága gyöngyöm, drága kincsem;
Elvesztél, meg találtattál,
Meghaltál, de föltámadtál!”
Uram, esdek, — s nem hallgatok,
Hazám miatt nem nyugoszom,
Nyugtot Neked sem hagyhatok,
Míg keleten, míg nyugoton, —
Fel nem fénylik, mint a fáklya,
Igazsága, Szabadsága!

A karantén előtti
gyülekezeti életünk...
A karantén előtti időszakban még megtarthattuk a gyülekezeti farsangi eseményünket,
illetve a II. gyülekezeti asztalitenisz bajnokságot. Mindkét eseményen szép számmal
vettünk részt a gyülekezetből.

A PING-PONG
BAJNOKSÁG
szervezéséért
külön köszönet
Feinek Zsolt
testvérünknek!

FARSANG

Visszatekintés

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel és
a Magyarországi Evangélikus Püspöki tanács ajánlására
a Budafoki Evangélikus Egyházközség március 16-tól nem
tartott nyilvános istentiszteleteket és egyéb gyülekezeti
alkalmakat. Viszont a zárt kapuk mellett bevezettük
a vasárnapi istentiszteleteink élő, online közvetítését.
Facebook oldalunkon, weboldalunkon, illetve Youtube
csatornánkon élőben követhetik az érdeklődők az
igehirdetés alkalmait. Az első zárt kapus Istentiszteletünk
éppen egy Duna TV-s közvetítés volt március 22-én, ahol
már csak a technikai személyzet lehetett jelen.
Ezt követően is Zárt kapuk mögött közvetítettük istentiszteleteinket, élőben. Ezeket az alkalmakat meghirdettük
Facebook oldalunkon és más kommunikációs csatornáinkon, rendkívüli hírlevelünkben.
Ennek köszönhetően az élő adásokat is több, mint 40
készülékről követik élőben (ami több személyt jelent,
mert sok helyen többen is nézik a készüléket), de az
utólag, később megtekintett alkalmakat is figyelembe
véve már 150 feletti megtekintést tapasztalunk.
A zárt kapus istentiszteletek közvetítésében 4-5 fő
technikai személyzet közreműködik. Az Istentisztelet
színesítése érdekében alkalmi kórus, kamarazenekar,
csengőkórus alakult a résztvevőkből, minden vasárnap
egy zenei feldolgozással is szolgálunk.

Tudta-e, hogy?

Túrmezei Erzsébet:

Pünkösd után
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

• A Magyarországi Evangélikus Egyház
a járványügyi korlátozások alatti
időszakra kifejlesztett egy
bankkártyás perselypénz fizetési és
adományozási lehetőséget, amely
alkalmat ad bármikor, bárhonnan
adakozni a kiválasztott gyülekezetünk
részére. Akár az otthonunkból éppen
az élő közvetítést nézve.

Istentisztelet: minden vasárnap 10 órától - A korlátozások alatt ÉLŐ közvetítés
Köszönjük az eddigi adományokat, egyúttal kérjük, hogy amennyiben tehetik a mellékelt csekken, vagy a
11795009-20009520 OTP Bankos számlaszámra történő utalással támogassák a gyülekezetet.
Bankkártyás adakozási lehetőség: www.perselypenz.hu

Petrovics Pál Budafoki Evangélikus Alapítvány
Gyülekezetünk alapítványa a Petrovics Pál Budafoki Evangélikus alapítvány szeretettel várja az adó második
1%-ának felajánlását. Az alapítvány céljai a Budafoki és a Hosszúfalu-fűrészmezei gyülekezet támogatása.
Kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel, és hívják fel erre ismerőseik figyelmét is! Az alapítvány adószáma: 18397279-1-43

Lelkészi hivatal:
1221 Budapest, Játék u. 16.; Tel.: 229-25-38
Lelkész: Hokker Zsolt
Hivatali órák: Kedden és csütörtökön: 15:00 – 18:00; Szerda: lelkészi szabadnap
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.

Adatvédelmi tájékoztató: Igyekszünk megfelelni nem csak az isteni, hanem a világi törvényeknek is, ennek megfelelően 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.

