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BEE HÍRLEVÉL 
A Budafoki Evangélikus Egyházközség időszakos értesítője  

IV. évf. 2. szám 2016. Advent - Karácsony 

 

A reformáció emlékévébe lépve álljon itt Luther Márton 1530. december 25-én elhangzott igehirdetésének 

egy részlete. (A teljes igehirdetés megtalálható Luther Válogatott Művei 6. 375.oldal) 

 

 
Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép 

öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lukács 2,10-11 

 

Jöjj hát, vizsgáld meg magad, és lásd, hogy keresztény vagy-e! (2Kor 13,5) Ha így tudsz 

énekelni: „A fiú, akiről prédikálnak, az Úr és Üdvözítő, és ő az én Uram és Üdvözítőm”, és ha 

meg tudod erősíteni az angyal szavát, és szívedből igent mondasz rá, és hiszel benne, akkor a 

szíved tele van bizalommal, örömmel és vigasztalással, nem is törődsz azzal, hogy mi van a 

világban. Ha szívem mélyéből így szólhatnék Máriához: „Ó, kedves Mária, te nemes, gyengéd 

szűz! Szültél egy gyermeket, és én inkább törődök vele, mint egy pantallóval, testtel és élettel!”, 

akkor ez a kincs közelebb van hozzám, mint bármi más mennyen és földön, ahogy azt Zsolt 73,25 

is mondja: „Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban.” 

Láthatod, mennyire örül valaki, ha egy pantallót vagy tíz aranyat kap. De hányan ujjonganak és 

ugrándoznak örömükben, amikor hallják az angyal szavát: „Nektek született ma az Üdvözítő”? 

Igen, az emberek bizonyára úgy vélik: ez egy olyan igehirdetés, amelyet meg kell tartani. De ha 

már túl vagyunk rajta, akkor menekülünk előle, és a szívünk épp olyan marad, mint annak előtte. 

Ha azonban így szólhatnék: „úgy törődöm ezzel a gyermekkel, mint a saját javammal, mert az 

angyal nekem adja őt”, akkor hiány nem lehet: ha szívem hiszi ezt, akkor megszeretem Máriát, a 

gyermeket pedig még ennél is jobban, de legfőképpen a mennyei Atyát. Hiszen ha igaz az, hogy 

a szűz Máriától született gyermek az enyém, akkor Isten nem táplál irántam haragot, és fel kell 

ismernem, hogy az Atya szívében csupa nevetés és öröm van, és az én szívem sem örömtelen. 

Mert ha igaz, amit az angyal mond, hogy ő a mi Urunk és Üdvözítőnk, akkor mit árthat nekünk a 

bűn és a halál? Ennél szentebb szavakat nem is szólhatnék, de még az angyalok és maga a 

Szentlélek sem. Erről tanúskodnak a legszebb és legigazabb énekek is: „Mennyből jövök most 

hozzátok” stb. vagy: „Mennyei angyalseregek” stb. Nem hiszem, hogy eleget tudnék beszélni 

erről. Végtelenül sokat szeretek erről hallani, beszélni és énekelni, ám amíg nincs meg bennem ez 

az öröm, addig még gyenge a hit, vagy meg sem született , és nem is hiszek az angyalnak.   
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Képes krónika 2016 

Február 7. Gyülekezeti farsang         Április 15-17 Családos hétvége – Piliscsaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     30 éves konfirmandus találkozó  

Pünkösdi Protestáns Hét (május. 8-15) záró istentisztelete      (áldást mond Rőzse István konfirmáló lelkész) 

Június 4. Gyülekezeti kirándulás Pozsony      Tanévzáró családi nap (jún. 12.) süti készítő 

         versenyének zsűrije munka közben. 

Nyári napközis tábor (júl.4-9)      Őszi hálaadó istentisztelet (okt.2.)  Petrovics Pál sírjánál (nov. 6.)  
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Adventi alkalmak: 

 Adventi-koszorú készítés, november 26-án, szombaton 10:00 órától. Az elkészített koszorú hazavihető, 

az alapanyagokat biztosítjuk. Jelentkezés szükséges a budafok@evangelikus.hu e-mail címen, vagy 

telefonon. 

 Adventi vásár a Hölgyválasz szervezésében. December 4-én. Gyülekezetünk tagjai által készített 

kézműves termékek vására. (Kerámia, kézimunka, kézműves szappan… stb.) Az iratterjesztés karácsonyi 

kínálata (Bibliaolvasó Útmutató, képes naptárak, könyvek…) az idei évben először: egyedileg 

feliratozható ajándéktárgyak, az istentiszteletet követően a gyülekezeti teremben. Készüljünk együtt ilyen 

formában is az ünnepekre a gyülekezet közösségében. 

 Adventi gyertyagyújtás a Nagytétényi Kastély előtt gyülekezetünk gyermekeinek szereplésével. 

 Mézeskalács sütés – december 11-én 16:30-tól a BECsEs keretében. 

 Adventi éneklés a Piac téren – az istentiszteletet követően a templom előtti téren adventi- karácsonyi 

énekeket éneklünk.  

 A karácsonyi készülődést ismét 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. 

Petrovics Pál Budafoki Evangélikus alapítvány 1% 

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 
Az adó másik 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyház részére a 0035 technikai számon lehet felajánlani.  
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Reformáció 500  

1517. október 31-én, Martin Luther a wittenbergi egyetem tanára, pap és szerzetes vitaindító tételeket 

helyezett ki a vártemplom kapujára. 95 tételben arra a kérdésre kereste a választ, hogy vajon hogyan 

egyeztethető össze a Szentírás tanítása azzal, amit az egyház a búcsúval kapcsolatban mond, és gyakorol. A 

vita elmaradt, helyette a pápa kiátkozta Luthert, és ezzel elkezdődött az a folyamat, amely meggyőződésünk 

szerint az egész keresztyén egyház megújulását – reformációját eredményezte. Később a Luther tanítását 

elfogadókat megbélyegezték a lutheránus címmel, Magyarországon azonban az evangélikus jelző terjedt el, 

aminek jelentése – örömhír hordozó – közelebb áll a reformáció szellemiségéhez.  

2017-ben gyülekezetünkben is készülünk a reformáció 500 éves évfordulójának megünneplésére. Mottónk: 

Evangélikus – 500 éve örömhír. Előadások, koncert, kulturális est, gyereknap, szavalóverseny… 

Rendezvényeinkről a jövő év elejére kiadvány készül, most csak ízelítőül a négy előadásról, melyeket a tavasz 

folyamán havi rendszerességgel tartunk: 

Luther és a zene – dr. Ecsedi Zsuzsa egyházzenész, kántor, a téma 

magyarországi szakértője. 

Luther és a humor – Hidasi Márk teológus, aki a teológia és humor 

kapcsolatában írt pályamunkájával jelentős elismerésben részesült. 

Luther és a nő(k) – Fabiny Katalin a Rózsák a hóban című könyv fordítója. A 

könyv Luther feleségéről Bora Katalinról szól. 

Luther és sör – Kovács Áron a Lutherfeszt Evangélikus Sörfesztivál 

programjáért felelős lelkész.  

 

Ökumenikus imahét 

2017. január 16-22. Az ökumenikus istentiszteletek rendjéről bővebb tájékoztatást a 

hirdetésekben, a honlapon kaphatnak. Az evangélikus templomban összevont (Budafok, 

Albertfalva, Kelenvölgy, Budatétény, Nagytétény) istentisztelet lesz, január 19-én, csütörtökön 

18:00 órakor.  

Lelkészi hivatal hírei 

Az iroda nyitva tartása: Hétfő: 15.00-18.00; Csütörtök: 14.00-16.00 

Temetés, keresztelés, esketés bejelentése a lelkészi hivatalban, nyitvatartási időben, vagy telefonon történt 

egyeztetést követően. Beteglátogatás (otthoni, kórházi), betegúrvacsora igényét kérjük, az alábbi 

elérhetőségeken jelezzék. 

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 

Az adakozásról 

Talán nem mindenki tudja, hogy gyülekezetünk önfenntartó. Ez azt jelenti, hogy semmiféle rendszeres 

központi támogatásban nem részesülünk, sem állami, sem önkormányzati, sem egyházi forrásokból. Csak 

abból élünk, amit gyülekezetünk tagjai a perselybe dobnak, adományként, egyházfenntartói járulékként 

fizetnek be. Ebből fizetjük a kiadásokat, a rezsitől a lelkész fizetésén át az épületek, templom karbantartásáig. 

Köszönjük az adományokat, egyúttal kérjük, hogy amennyiben tehetik a mellékelt csekken, vagy a 

11795009-20009520 OTP Bankos számlaszámra történő utalással támogassák a gyülekezetet.  
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