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Ez a felirat áll templomunkon, így köszönünk egymásnak mi, evangé-
likusok, az ezekkel a szavakkal kezdődő Luther-ének a himnuszunk, 
amelyet nemrég a kon�rmáció alkalmával is fennállva énekeltünk a 
templomban. 
A „bennfentesek” számára természetes, kimondjuk, énekeljünk de 
hamar átsiklunk felette. A „kívülállók” egy ósdi dolognak gondolják, 
hol vannak már a várak, hol van Isten?! Erős vár a mi Istenünk! Luther, 
amikor egy olyan énekszövegen gondolkodott, amely jól kifejezi a 
reformáció tanításának lényegét, a 46. zsoltárt vette elő. Ennek 
második sora így hangzik: Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig 
biztos segítség a nyomorúságban, azután a 8. versben ezt olvassuk: 
A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. 
Igen, lehet, hogy ódivatú, lehet, hogy bevett köszönési formává vált, 
de az az üzenet, amelyet hordoz ez a néhány szó, nagyon is aktuális, és 
egyáltalán nem természetes. 

Isten a mi menedékünk, Isten az, aki védeni szeretne bennünket, megvédeni minden veszélytől, amely ránk 
leselkedik, megvédeni – ahogy Luther mondja: az ördög, a világ és testünk csábításától. 
Ő az, aki megvéd, bár nem mindig úgy, ahogyan mi gondoljuk. Nagyon szeretem Márk evangéliumának 
végén azt a leírást, amelyben azok a jelek vannak felsorolva, amik a Jézusban hívőket kísérik, többek közt 
ezt olvassuk ott: kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Ahogy Pál apostol 
is példa erre, amikor Málta szigetén megmarta őt a kígyó, de nem halt bele. Isten nem egy burkot képez 
körülöttünk. Igen, elkaphatjuk még a koronavírust is, de akik hisznek benne, azok életében még a vírus is 
jellé és üzenetté válik. A betegség nem feltétlen kerül el, a bajok sokszor megtörténnek, a kérdés, hogy 
tudod-e, hogy ebben az esetben is jó kezekben van az életed. Tudod-e, hogy bármi történik is veled és 
körülötted, a te Istened féltőn szerető Isten, akihez mindig odamehetsz. 
Nem véletlen írtuk ki a templomkert kerítésére Erős(en) vár a mi Istenünk! Igen, ő vár téged, akárhonnan 
jössz, és akármit hordozol. Vár, mert szeretne megvédeni, szeretne a maga közelében tudni. 
A reformáció hónapjában énekeljük Lutherrel: Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk! Ha ő 
velünk, ki ellenünk, az Úr a mi oltalmunk! 
Így legyen!

HOKKER ZSOLT

Erős vár a mi Istenünk!
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A világjárvány okozta új helyzethez való 
alkalmazkodás alapjaiban írta felül előző évi 
munkatervünk második félévét. A tavaszi–nyár 
eleji időszak gyülekezetünk egyik legaktívabb 
időszaka. A rendszeres alkalmakon túl a nagy 
tavaszi templomtakarítás, a húsvéti ünnepek, a 
gyülekezeti hétvége, szavalóverseny, kirándulás, 
gyereknap, tanévzáró nap, kon�rmációs és 
i�tábor, napközis tábor és családos táborban 
való részvétel maradt el a járvány miatt. 
Ugyanakkor – meglátásom szerint – a körülmé-
nyekhez képest jól sikerült alkalmazkodni az  
időszak kihívásaihoz. Több, kényszerűségből 
bevezetett gyakorlat is azt igazolta, hogy van 
létjogosultsága a digitális technika adta lehető-
ségek gyülekezeti szintű használatának. Ilyenek: 

- Az istentisztelet élő közvetítése 
- A közösségi média és a honlap használata nem
 csak informális, hanem tartalmi célokra 
- Bibliaórák rövid videó változata 
- A videokonferencia használata az oktatásban 
 (hitoktatás, kon�rmáció), valamint a gyülekezeti
 alkalmainkon (presbiteri ülés, i�úsági óra,
 bibliaóra...) 
- Telefonos kapcsolattartó hálózat kiépítése 
- A hírlevél szerepének felértékelődése 

A tanévkezdést és az azt követő időszakot nagy 
fokú bizonytalanság veszi körül. Szeptember-
ben szigorú szabályok mellett, de normál 
módon megkezdődhetett az oktatás, minden 
visszaáll a régi kerékvágásba. Ugyanakkor a 
�gyelmeztetések még érvényben vannak, 
illetve folyamatosan ott van a lehetősége egy 
esetleges vészhelyzet kihirdetésének. 
Ennek fényében a munkaprogramunkat igyekez-
tünk úgy összeállítani, hogy bár „normál” módon 

képzeljük az indulást, ugyanakkor fokozottan 
betartjuk a biztonsági előírásokat (távolságtar-
tást, maszkhasználatot és kézfertőtlenítést) és 
továbbra is fenntartjuk a lehetőségét annak, 
hogy az így megkezdett alkalmakat akár digitá-
lis formában folytatni tudjuk.

HOKKER ZSOLT

Kérjük, hogy a vírushelyzet bizonyta-
lanságai miatt a digitális csatornáin-
kon tájékozódjanak programjainkkal 
és alkalmainkkal kapcsolatban.

Weboldalunk:
https://budafok.egyhazkozseg.hu/

Facebook oldalunk:
www.facebook.com/evefok



Ádventig tervezett alkalmaink

Szeptember
3. csütörtök 19:00 Koncert a templomban
   (Monarchia Szimfonikus Zenekar művészeiből álló vonósnégyes) 

5. szombat 10:00 Bornapok alkalmai - ELMARADTAK

6. vasárnap 10:00 Tanévnyitó istentisztelet 
13. vasárnap 10:00 Kon�rmációs vizsga és istentisztelet a templomban
18-20. p-v  Gyülekezeti hétvége - ELMARADT 

Október
4. vasárnap 10:00 Őszi hálaadó istentisztelet 

24. szombat 9:00 Őszi templomtakarítás 

31. szombat 10:00 Reformáció ünnepi istentisztelet a templomban;
  18:00 Reformációi istentisztelet a református templomban 

November
1. vasárnap 13:30 Megemlékezés az Urnatemetőben

7. szombat  Budai Evangélikus I�úsági Találkozó (Erdei kirándulás)

14. szombat  Gyülekezeti őszi erdei séta  

22. vasárnap 10:00 Örök élet vasárnapi istentisztelet megemlékezéssel 

27. péntek 18:00 Vesperás istentisztelet
   a Budafoki Református Kántorátus közreműködésével a templomban 

29. vasárnap 10:00 Advent első vasárnapja, az istentiszteletet követően adventi koszorú készítés 

December
1. kedd Adventi áhítat 

6. vasárnap 10:00 Az istentiszteletet követően Adventi Vásár
   a Hölgyválasz szervezésében

9. szerda Adventi áhítat 
13. vasárnap 10:00 Istentiszteletet követően éneklés és csengőkórus a Piac Téren 



Istentiszteletek,
rendszeres alkalmaink

Vasárnapi Istentisztelet 
Jelenleg a júniusban életbe lépett Védekezési Szabályzat szerint 
tartjuk, melynek lényeges elemei a maszk használat, ültetési rend, 
kézfertőtlenítés. Ezen egyelőre nem változtatunk. A helyzet alakulá-
sával, a Püspöki Tanács útmutatását követve tesszük meg a szüksé-
ges lépéseket. 
Az istentisztelet liturgiájában a zárlat feloldását követően – szintén 
a PÜT útmutatása alapján – változásokat vezettünk be, melyet az 
úrvacsora lehetőségének megnyílásával egy tágabb körű megbe-
szélést követően megtartásra érdemesnek nyilvánítottunk. Így jelen 
védekezési időszakban, próba jelleggel, a gyónási részt az istentisz-
telet elején tartjuk. 
Az istentiszteleteken nem használunk közös, gyülekezeti énekes-
könyveket, hanem kivetítjük az énekeket.

Úrvacsora
Az úrvacsora bemártásos módon történő kiosztásának módszerét 
valósítjuk meg, szigorú szabályozás mellett (kézfertőtlenítés, 
távolságtartás).

BECSES 
A családi istentisztelet havi alkalmait minden hónap 3. vasárnapján 
du. 4 órai kezdettel tartjuk, melynek elsődleges helyszíne a templom 
lesz (rövid liturgia, interaktív igehirdetés, közös éneklés). 

IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET 
Szeretnénk megszólítani az általános iskola felső tagozatosait, 
valamint középiskolásainkat. Havonta egy alaklommal az istentisz-
teletet követően i�úsági, zenés istentiszteletet tartunk. Az alkalom 
koordinátora Aba�y Zoltán lesz, a szolgálatban az i�sek segítségére 
számítunk. 

Baba-Mama kör
Kétheti rendszerességgel kerül megtartásra. Az alkalomnak van 
Facebook csoportja, ami segíti az információáramlást, illetve adott 
esetben a digitális elérhetőséget. Számítunk rá, hogy az augusz-
tus-szeptember hónapban megsűrűsödött keresztelők kapcsán 
többen is bekapcsolódnak alkalmunkba. 



Vasárnapi gyerekfoglalkozás
Az alkalmakra a jelenlegi helyzetre tekintettel, a szokásostól 
eltérően nem a templomban gyűjtjük össze a gyerekeket, hanem a 
gyülekezeti terembe várjuk őket. Továbbra is az éves téma – óvodá-
sok és kisiskolások számára történő feldolgozása szerepel a tervben. 

Hitoktatás
Iskolai keretek között, az iskolák tanrendjébe illesztve, ahhoz 
alkalmazkodva. Jelenleg a hitoktatás szervezése zajlik. A 
területünkhöz tartozó 16 iskolából jelenleg 2-ben nincs hitoktatás, 
ugyanakkor a rózsakerti refomátus iskola gimnáziumi osztályaiban 
is meg kell szerveznünk a tanítást. Jelen ismereteink szerint 138 
gyermeket fogunk hitoktatni. (Az előző évekhez képest érezhető 
némi visszaesés a hittanosok számában, ennek okait vizsgáljuk.) 

Kon�rmáció
Továbbra is havi alkalmakat tartunk, visszatérünk a vasárnap 
délutáni találkozásokra. A kon�rmációs oktatásra 7. osztályosok 
jelentkezését várjuk, jelenleg ezen az évfolyamon van a legtöbb 
hittanosunk (24 fő), így reménység szerint egy nagyobb csoportot 
tudunk szervezni. 

I�úsági óra
Visszatérünk a heti rendszeres alkalmakhoz. Az i�úsági órák havon-
ta egy-egy témacsoport körül forognak. A témák feldolgozásához 
videók, interneten elérhető anyagok nyújtanak segítséget, ezek 
alapján beszélgetünk. A témafeldolgozások során is igénybe 
veszünk digitális eszközöket. 

Bibliaóra 
A Digitális bibliaórák tapasztalatai azt mutatták, hogy van igény az 
online oktatásnak erre a formájára. Ebben a bizonytalan helyzetben 
megkíséreljük ötvözni a hagyományos bibliaórás műfajt ezzel az új 
gyakorlattal. 
A tematika 9 fő témából áll, ezek mindegyike 3 altémára oszlik. A fő 
témákat rövid videókban mutatjuk be, amelyeket azután három 
héten át – az egyes altémákat külön tárgyalva – bibliaóra keretében 
beszélünk meg. A havi videó témafelvezetés, és egyben az alkalmak 
reklámja is lenne. Ez a módszer lehetővé teszi a könnyű digitális 
átállást, hiszen videókonferencia formájában is lebonyolíthatóak 
lesznek a beszélgetések. 

Hölgyválasz
Gyülekezetünk nőköre az alkalmait maga szervezi, az éves témán-
kat alapul véve. 

Fér�kör 
Az alkalmakon folytatjuk Gene A. Getz: A fér� a Biblia tükrében című 
könyvének fejezetei alapján a beszélgetéseket.



Az idei évben 4 �atal készült a kon�rmációra.
A kis csapattal nagy lelkesedéssel indultunk, 
amelyet a járványidőszak sem tudott megtörni, 
hiszen az előkészítő alkalmakat a karantén ideje 
alatt az interneten folytattuk videokonferencia 
formájában. Bár a tervezett nyári felkészítő 
tábor elmaradt, augusztus végén mégis sikerült 
személyesen is találkozni, és két napon át 
közösen készülni a szeptemberi vizsgára és 
istentiszteletre.

A keresztségtől az úrvacsorán át a hitvallásig 
átismételtük a témákat, de lehetőség volt a 
pincétől a padlásig, jobban mondva a templom-
toronyig megismerni a gyülekezet helyiségeit, de 
az egyház működésébe is bepillantást kaphattak. 

A vizsga előtti szombaton, a próbán már nagy 
volt az izgalom, ugyanakkor az utolsó simítások 
is jó hangulatban teltek. A vidám kis csapat a 
vasárnapi istentiszteleten a hagyományos fehér 
ruhában állt meg a családtagokból és presbite-
rekből álló jelen lévő, és az online közvetítésen 
keresztül őket hallgató, távoliak előtt. A kérdé-
sekre megfeleltek, így „felvétettek” az evangéli-
kus egyház tagjai közé. 

2020 kon�rmandusai a Budafoki Evangélikus 
Egyházközségben:

Barabás Orsolya, Kemenczei Márton, Nagy Dóra, 
Takács-Aba�y Annabella

Isten áldja meg kon�rmált testvéreinket! Várjuk 
őket a gyülekezet alkalmain! Köszönjük a kon�r-
mandusok családjának adományát, egy úrvacso-
rai kristály kancsót. 

HOKKER ZSOLT

Konfirmáció 2020



GyakorolHATOD év

Válogatás az előző félév
eseményeiből

SURSUM
CORDA

KONCERT 

MUNKAÉVZÁRÓ 
PRESBITERI ALKALOM, 

amelyen lelkészünk egy 
bibliai témájú szabaduló-

szobás játékkal
lepte meg a csapatot

A 2020/21-es tanévben lelkész szakos tanulmá-
nyaim végére érve lehetőséget kaptam, hogy itt, 
a Budafoki Evangélikus Gyülekezetben végez-
hessem el gyakorlati, záró tanévemet. Röviden 
megpróbálom összefoglalni, hogy mit is jelent 
ez. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a 
lelkész-teológus szak 5 elméleti és 1 gyakorlati 
évből tevődik össze. A gyakorlati évét az kezdhe-
ti meg, aki minden elméleti tárgyat és a záró 
szigorlatokat is teljesítette, valamint elkészítette 
és megvédte diplomamunkáját és legalább egy 
középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Ha ezek 
teljesülnek, akkor az egyetem a következő 
tanévre beosztja a hallgatót a jelentkező 
mentorlelkészek valamelyike mellé, hogy annak 
gyülekezetében közelebbről is megismerked-
hessen a lelkipásztori szolgálat gyakorlatával. Ez 
az év arra ad lehetőséget, hogy még tanulóként, 

mentoráltként ismerkedhessen meg a lelkészi 
hivatásra készülő a gyakorlat kihívásaival, 
feltehesse kérdéseit és épülhessen, fejlődhessen 
a kapott kritikákból. Éppen ezért a szolgálat 
lehető legtöbb területével kell megismerkednie 
és kipróbálnia magát azokban; így az istentiszte-
leti szolgálaton át, a hitoktatáson és kazuális 
alkalmakon (keresztelő, esketés, temetés) 
keresztül, az adminisztráció területéig.
Augusztus végével ezt a gyakorlati évet kezdhet-
tem meg a gyülekezetben, aminek lehetőségét 
köszönöm az egész egyházközségnek! Kérek 
minden gyülekezeti tagot, hogy segítse készülé-
semet és fejlődésemet észrevételeivel, illetve 
hordozza tovább szolgálatomat és tanulmányai-
mat imádságos életében! 

SZTYÉHLIK CSABA

HÍRLEVÉL
BORÍTÉKOLÁS

lelkész gyerekek 
segítségével



Tudta-e, hogy?
A jelenlegi védekezési időszakban az 
istentiszteleteink látogathatóak, de
a szigorú biztonsági szabályokat be kell 
tartanunk. 1,5 – 2 m távolságot tartunk
az ültetésnél, ezt kis táblácskákkal 
jelezzük, valamint belépéskor fertőtlení-
teni kell a kezünket és a templomban 
maszkot kell viselnünk. Nem használjuk
a gyülekezeti közös énekeskönyveinket, 
hanem kivetítőn tudjuk követni az énekek 
szövegét a liturgia során. Úrvacsorát is 
vehetünk, de ezt is szigorú szabályok 
betartásával, amit lelkészünk el is mond 
minden alkalommal: csak 3 fő térdelhet 
az oltárhoz a távolságot tartva egymás-
tól, és az úrvacsora vétele csak bemártá-
sos ostyavétellel lehetséges, kézbe adva 
azt. Az úrvacsora vétel előtt szintén 
szükséges a kézfertőtlenítés. Természete-
sen lelkészünk is maszkot visel ezalatt és 
kézfertőtlenítést végez előtte.

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 - 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

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.  

Túrmezei Erzsébet:
Krisztusra várunk

Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap.

Némák a titkok. Nem válaszolnak.
Rejtő ködükbe szemünk nem láthat...
de elültetjük kis almafánkat,
bízva, hogy kihajt,
gyümölcsöt terem.
Titok a jövő.
Sürget a jelen.

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
De a ma int, hogy híven szolgáljunk,
mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.

Ha hirtelen jön, ha észrevétlen,
Munkában leljen, ne resten, tétlen!
Testvérek terhét vállalja vállunk!
Mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.


