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„Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom: örüljetek: Az Úr közel!”
(Fil 4,4-5.)

Öröm: „nagyfokú elégedettség, amit egy tartós, jó állapot
elérésekor érzünk.”
Amikor ezeket a sorokat írom, a világ egy része örül. Örül, mert
úgy tűnik megölték, elkapták a párizsi terrorcselekmények kitervelőit. De a
félelem, a bizalmatlanság továbbra is ott van az emberekben. Nincs ok a túlzott
örömre, hiszen vannak még más harcok, amelyeket meg kell vívni. Van akinek a
betegség, van akinek veszteségei, van akinek a körülmények alakulása vet árnyékot az
előttünk álló ünnep örömére. Miért örüljek? Mi okom lenne rá?
Templomunk építői 81 évvel ezelőtt azt a mondatot helyezték el az alapkőbe: „Jövel Uram, Jézus”
Miért tették ezt? Miért sürgetnék Jézus visszajövetelét azok, akik éppen most állnak neki egy
templom építésének? Bizonyságtétel ez, tanúság arról, hogy még egy régóta vágyott templom
építésénél is van nagyobb öröm, ez pedig Jézus visszajövetele, az ítélet napja.
Néhány évvel ezelőtt feleségemmel Rómában jártunk. A Palatinus dombról borongós időben fényképeztük a
Colosseumot, amikor megjelent felette egy dupla szivárvány. Elgondolkoztatott ez a kép. Róma legnagyobb
amfiteátruma, amelyben keresztyének százai szenvedtek vértanúhalált és a szivárvány – az Isten emberrel
kötött örök szövetségének a jele. Olvastam róla, hogy a keresztyének, akiket a vadállatok elé vittek, akiket az
arénákban kínoztak, az égre emelt tekintettel énekeltek és imádkoztak: dicsőítették az Istent. Talán ott, amint
az ég felé néztek, meglátták az Isten szövetségének a jelét, és talán belegondoltak, Jézus is szenvedett, hogy ő
is átélte azokat a borzalmakat, de ő legyőzte a halált és feltámadt, és most magához szólítja, hívja, várja őket.
A Colosseum feletti szivárványok egy folyosót képeztek, a szabadulás folyosóját, és ahogy nézem a képet,
hallom az Istent dicsérő keresztyének énekét, és látom az arcukat, ahogy mosolyognak. Örülnek, mert tudják
„az Úr közel”.
Miért örüljünk? A hit azt jelenti, hogy minden körülményem ellenére, legyen az jó, vagy rossz az első
számomra az Isten. Az az Isten, akinek segítségét kérhetem a nyomorúság idején, a terror árnyékában, az az
Isten, akinek egyszülött fia visszajön ítélni élőket és holtakat, de aki benne hisz, annak örök élete van, az az
Isten, aki a legnagyobb nyomorúságban is megmutatja az ő irgalmának a jelét.
Karácsony nem elsősorban a család ünnepe, amikor örülünk egymásnak, még csak nem is a Jézus születésére
való emlékezés ünnepe. Karácsony annak a nagyfokú elégedettségnek az ünnepe, amelyet amiatt érzünk, mert
Jézus tartós és jó állapotot ajándékoz nekünk saját magában. Ezért a keresztyén ember örömmel várja az ő
visszajövetelét, mert az a nap, legyen az bármikor nem a terror napja lesz, nem a fenyegető ítélet napja, hanem
a szivárvány ívén megcsillanó reménységé és örömé. Így legyen!
Hokker Zsolt
A képen: Peter Paul Rubens: Egy angyal trombitál (rajz, 17. század)
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A budafoki evangélikus templom felszentelésének 80. évfordulója
1935. november 3-án szentelték fel a Budafoki Evangélikus Egyházközség templomát,
amely Sándy Gyula, műegyetemi magántanár tervei alapján készült, a gyülekezet és a
korábban már a barcasági Hosszúfalu-Fűrészmező gyülekezetének templomát is
felépítő lelkész, Petrovics Pál áldozatos munkájának köszönhetően.
A 80. évfordulóról ünnepi istentiszteleten és közgyűlésen emlékezett meg a
gyülekezet. Az istentiszteleten dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület
püspöke hirdetett igét, de az egyházi szolgálatban a gyülekezet lelkésze, Hokker Zsolt
mellett közreműködött a hosszúfalu-fűrészmezei gyülekezet lelkésze, Kajcsa László
valamint a budafoki gyülekezet nyugalmazott lelkésze, Solymár Gábor is.
A gyülekezeti közgyűlést a gyermekek vidám csengőkórusa nyitotta meg, melyet a
gyülekezet kántora, Homoki Olga tanított be.
Antal Gergely felügyelő Petrovics Pál, A végtelen út című versének bevezető soraival
köszöntötte a gyülekezet tagjait és a meghívott vendégeket, külön tisztelettel a hosszúfalu-fűrészmezei
gyülekezettől érkezett testvéreket és Petrovics Pál, templomépítő lelkész unokáit, Petővári Saroltát, Petővári
Zalenkát és Petővári Attilát.
Horváth Tamás presbiter ismertette a templom és a gyülekezet történetét, majd a kerület országgyűlési
képviselője, Szabolcs Attila köszöntötte az ünneplő testvéreket.
Petővári Attila örömét és háláját fejezte ki mindkét gyülekezet képviselőinek, amiért őrzik nagyapja, Petrovics
Pál emlékét és a sírját is meglátogatták a Farkasréti temetőben.
Kajcsa László, a hosszúfalu-fűrészmezei gyülekezet lelkésze elmondta, hogy a Budapestre vezető út
számukra mindig hazatérés, hiszen az egyetemes magyarság lelki fővárosába jönnek és határon túli magyar
evangélikusként vallják, hogy közös hitünk alapján testvérekként köszönthetjük egymást.
Solymár Gábor, nyugalmazott lelkész megemlékezett a 60. évforduló szervezésekor szerzett élményeiről,
amint még a templom alapjainak kiásásában részt vett evangélikusok és reformátusok felhívták az utókor
figyelmét a két gyülekezet közötti „atyafiságosság” megőrzésének fontosságára. Említette, hogy egy
filmforgatás kapcsán ismeretlenek is megállapították, hogy ez a templom igazán alkalmas az elcsendesedésre,
az Isten közelébe kerülésre.
Dr. Fabiny Tamás püspök felhívta a figyelmet az európai evangélikusság felelősségére, a gyökerek
megőrzésére, különösen az evangélikusság fennállásának közelgő 500. évfordulója fényében, amit 2017-ben
ünnepelhet majd az evangélikus egyházközösség. Az évfordulóra készülve ápolni kell a szellemi örökséget, de
ez csak akkor lehetséges, ha hűek maradunk a mi Urunkhoz és próbálunk hitünkben növekedni.
Hokker Zsolt lelkész Péter apostol –az igehirdetés alapigéjeként is szolgáló- gondolatát osztotta meg a
gyülekezettel: „Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban
Isten előtt „kiválasztott és drága”, ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy
lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. „
Összegzésként megállapította, hogy a gyülekezet
életében eddig 3 generáció tevékenykedett. Az
első generáció felépítette a gyülekezet
templomát, mert egy otthont szerettek volna, egy
házat, ahol Isten közelségét érezhetik. Isten
megadta nekik, hogy sok áldozat árán, de
felépülhetett ez az épület. A második és
harmadik generáció utódainak olyan örökséget
hagyott, aminek fizikai megvalósulásai a
folyamatosan bővülő gyülekezeti ház, az
urnatemetővel. Isten segítségével az idei évben
valóban lezárul ez az időszak, hiszen az év
végével befejeződhet az építkezés. A 4.
generáció feladata az lesz, hogy kilépjenek a
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templom kapuin, és elinduljanak annak szellemében, mutatva, a hit nem magánügy, hanem közügy, a
közösség ügye, amelyet a közösség nem tarthat meg magának, hanem tovább kell adnia. Ha nem így tesz,
akkor elsorvad, akkor értelmét, lényegét veszíti. A templom, találkozási pont, ahol azok találkoznak, akik
azután elindulnak, ki a terekre, az utcákra, hogy Jézushoz vezessenek, hogy az igazi értékre felhívják a
figyelmet.
Az ünnepi istentiszteletet és közgyűlést követően szeretetvendégségre került sor.
dr. Tengölics Márta jegyző
Egy testvérgyülekezeti találkozó emlékei
A templomszentelés 80. évfordulójára távoli
vendégek érkeztek hozzánk, testvérgyülekezetünk
– a hosszúfalu-fűrészmezei gyülekezet 15 fős
küldöttsége Kajcsa László lelkész és felesége
vezetésével.
A testvérgyülkezeti találkozó középpontjában
természetesen a vasárnapi ünnep állt, de
igyekeztünk a szombati napot is kihasználni.
Reggel a Farkasréti Temetőben gyülkezetünk,
presbitériumunk több tagjával kiegészülve
közösen kerestük fel Petrovics Pál sírját, ahol
énekkel, imádsággal emlékeztünk meg két
gyülkezet közös – templomépítő – lelkészéről. Az erdélyi testvérekkel ezután egy kisebb buszos városnézés
után a Parlamentet látogattuk meg, ahol különleges kalauzunk is volt Szabolcs Attila képviselő úr
személyében, akinek ezúton is köszönjük a segítségét. Az Országház épületétől a Lánchídon keresztülsétálva
a Budai várba a Siklóval érkeztünk meg. A délutáni szabadprogram után, a budafoki gyülekezet tagjaival,
vendéglátókkal kiegészülve a Borköltők étterem hangulatos pincéjében vacsoráztunk és kötetlen hangulatban
folytattuk az ismerkedést. A hétvége mindkét napján erősített bennünket Isten igéje: Olyan legyen a köztetek
tartózkodó jövevény, mint a közületek való! (3Móz 19,34). Az útmutató szavai azt hiszem megmutják az igazi
testvérgyülkezeti kapcsolat lényegét, a gyakrolati megvalósulásáról az idei évben konfirmált fiatal gyülkezeti
tagunk gondolatait olvoshatjuk.
Hokker Zsolt

Két hete hétvégén meglátogattak minket az erdélyi testvérgyülekezetünk tagjai. Egy fiatal pár volt nálunk,
akiknek az egyik tagja magyar volt, de a felesége román. Mindketten nagyon kedvesek, aranyosak voltak.
Vasárnap kirándulni vittük őket Budapesten, és István bácsi sok képet készített, hogy megörökítse az
emlékeket. A kedvencük a Lánchíd volt, ahová későn érkeztünk, ezért ki volt világítva.
A Váci utcában is voltunk, ott a felnőttek elkortyoltak egy forralt bort, én és a húgom pedig teát ittunk
kürtöskaláccsal. Hétfőn nagyon korán indultak, hogy időben hazaérjenek, és persze a kisfiuk is nagyon
hiányzott nekik, de vittek neki túró rudit, mert az nekik is nagyon ízlett.
Vasárnap a lánchidas kirándulás mellett sor került templomunk 80. évfordulójának megünneplésére. Azt
hiszem, az volt a legelgondolkodtatóbb, amikor Zsolt arról beszélt, hogy a templomban mi vagyunk a 4.
generáció. Sajnos most nem vagyunk sokan az én korosztályomból, de bízom benne, hogy az 5. generációt
fenn fogjuk tudni tartani. Akkor a mi feladatunk lesz, hogy tovább adjuk gyermekeinknek a hittel járó örömöt,
kiváltságot, a gyülekezetbe tartozás élményét. Hogy ez mind sikerülni fog-e? Majd kiderül. Remélem igen!
Feinek Dorina 7. osztályos tanuló
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Adventi alkalmak:
 Adventi-koszorú készítés, november 28-án, szombaton 10:00 órától. A karácsonyi készülődés egyik
fontos kelléke az adventi koszorú, amelyen vasárnapról vasárnapra egyre több gyertya hirdeti: a „Világ
világosságának”, Jézus Krisztusnak eljövetelére emlékezünk, és egyben készülünk az ő visszajövetelére.
Ez bűnbánatra, böjtre ösztönöz, ezért a böjt színe a lila megjelenik a koszorún. Ugyanakkor hirdeti azt is ez
a jelkép, hogy Jézus Krisztus eljövetele az örök életet jelenti a hívő ember számára. Az örökzöld koszorú a
Krisztusban győztesek, az üdvözültek szimbóluma.
Az elkészített koszorú hazavihető, az alapanyagokat biztosítjuk. Jelentkezés szükséges!
 Adventi vásár a Hölgyválasz szervezésében. December 6-án. A tavalyi évhez hasonlóan ismét lehet
gyülekezetünk tagjai által készített kézműves termékeket vásárolni. Ezeken felül karácsonyi képeslapok,
jövő évi naptárak, Bibliaolvasó útmutató is kaphatók lesznek az istentiszteletet követően a gyülekezeti
teremben. Készüljünk együtt ilyen formában is az ünnepekre a gyülekezet közösségében.
 A decemberi BECsEs – családi istentisztelet keretében, december 13-án, 16:30-tól mézeskalács sütés lesz
a gyülekezet konyhájában. Mindenkit szeretettel, és finom illatokkal várunk.
 A karácsonyi készülődést megkönnyítendő – a tavalyi sikert követően  - meghirdetjük a gyülekezet
tagjai számára a süti-csere programot, melynek lényege, hogy ki-ki egyféle süteményt süt, azt elcseréli a
mások által készített édességre, így akár 3-4-5 féle új süteménnyel távozhat. Jelentkezés az
istentiszteleteket követően Hokker-Nagy Nikolettánál.
Ünnepi Istentiszteletek:
 Karácsonyi gyermekműsor, szentesti istentisztelet: 24-én, 15:30
 Karácsony ünnepe 25-én, 10:00, úrvacsoraosztással
 Karácsony 2. napján 26-án, 10:00, úrvacsoraosztással
 Karácsonyt követő vasárnap, 27-a, 10:00
 Óév esti úrvacsorás áhítat, 31-én, 16:00
 Újévi istentisztelet 2014. január 1., 10:00, úrvacsoraosztással
Ökumenikus imahét
2015. január 17-24. Az ökumenikus istentiszteletek rendjéről bővebb tájékoztatást a
hirdetésekben, az egyes templomok hirdetőtábláin kaphatnak. Az evangélikus templomban
összevont (Budafok, Albertfalva, Kelenvölgy, Budatétény, Nagytétény) istentisztelet lesz, január
21-én, csütörtökön 18:00 órakor.
Temetés, keresztelés, esketés bejelentése a lelkészi hivatalban nyitvatartási időben, vagy telefonon történt
egyeztetést követően. Beteglátogatás (otthoni, kórházi), betegúrvacsora igényét kérjük, az alábbi
elérhetőségeken jelezzék.
Az iroda nyitva tartása: Hétfő: 14.00-18.00; Csütörtök: 14.00-16.00
A lelkészi pihenőnap: PÉNTEK (ezen a napon a lelkész nem elérhető, sürgős esetben üzenet hagyható)
Elérhetőség:

Hokker Zsolt lelkész,
1221 Budapest, Játék u. 16.
Tel:06-1-229-25-38
E-mail:budafok@lutheran.hu
Honlap: http://budafok.lutheran.hu facebook csoport: Budafoki Evangélikus Egyházközség
Adományaikat valamint az egyházfenntartói járulékot a mellékelt csekken, illetve a 11795009-20009520 OTP
Bankos számlaszámra történő utalással is befizethetik. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte
szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor9,7)

Áldott ünnepeket kívánunk, a találkozás reményében!
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