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BEE HÍRLEVÉL 

A Budafoki Evangélikus Egyházközség időszakos értesítője  

V. évf. 2. szám 2017. Karácsony 

Amikor a képekhez hasonló hirdetéseket látok, rögtön gyanakodni kezdek. 

Hol itt a csel? Az ingyen, biztos, hogy nincs ingyen. Olyan nincs, hogy 

100%-os kedvezmény. Vagy, ha van is, akkor olyan dolgot adnak, ami 

amúgy is kidobásra ítélt, értéktelen, használhatatlan. 

Talán ezért is tekint az ember bizalmatlanul arra a különleges ajánlatra, amelyet Isten kínál fel szá-

mára. A karácsony arról szól, hogy Isten az ő legértékesebbét, „egyszülött fiát adta, hogy aki hisz 

benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16). Isten különleges ajánlata ma is él, Jézus a 

betlehemi gyermek a tiéd lehet, általa pedig Isten megajándékoz téged ingyen kegyemével.  

Hol itt a csel? Nincs csel, nincs átverés. 500 éve éppen ezt fedezte fel Luther Márton, amikor azt 

olvasta a Szentírásban: „Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus 

Jézusban lett váltság által.” (Róm 3,24). Nem kell tehát semmit sem 

tenni, nem kell megfelelni, nem kell megszolgálni, kifizetni, meg-

vásárolni, megszerezni. Ez egy különleges ajánlat— csupán egy 

dolgot kell tenni, elfogadni ezt az ajándékot, mert ez pont 

az, amire szükséged van. 100%-os engedmény—mert 

Isten elengedte minden  őfelé való tartozásod, és egy új élettel 

szeretne megajándékozni.  

Karácsonyi ajándék. Talán sen- kiben sem merül fel, hogy az in-

gyen kapott ajándék mögött hátsó    szándék húzódik. Nem azért kapjuk 

az ajándékot, mert olyan jók voltunk, nem azért mert megérdemeljük, nem 

azért mert mi is adunk, hanem azért mert szeretnek bennünket. A szeretetét fejezi ki, aki ajándékot 

ad. Mit kezdesz ezen a mostani karácsonyon, Isten Neked készített ajándékával? Ott hagyod, vagy 

magadhoz veszed? Jézus azt mondja: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a 

hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem”. (Jel 3,20). Ő 

az ajándék, ingyen, Neked. Nyisd meg szíved ajtaját, amíg még tart Isten neked szóló különleges 

ajánlata. Vidd el ingyen, hidd el, megéri!          

   Hokker Zsolt 

KÜLÖNLEGES 

AJÁNLAT 

100%-OS 

ÁRENGEDMÉNY 

Isten kegyelme 

Érvényes: 00/00/00 

Betlehem, Istálló u. 1.  

INGYENES! 

Jézus Krisztus 

E-mail: imádság@meghallgatlak.com 

Áldott karácsonyt kívánunk! 
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 A mikor Pál apostol azt írta a Filippi levélben, hogy „ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami 

pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé”, akkor bizonyára nem 

arra gondolt, hogy mindent felejtsünk el, ami mögöttünk van. A 2017-es év egyébként is a 

visszatekintés jegyében telt, hiszen idén ünnepeltük a reformáció indulásának 500. évforduló-

ját. Sok minden történt gyülekezetünkben ezzel kapcsolatban is, de már hagyományosnak szá-

mító alkalmaink is bőven nyújtottak lehetőséget az Istennel és persze az egymással való talál-

kozásra.  

Az alábbiakban röviden, minden hónapból csupán egy-két alkalmat emelnék ki:  

J anuár – az ökumenikus imahét alkalma-

in újra és újra rácsodálkoztunk arra, 

hogy bár vannak különbségek felekezete-

ink között, de ahogy az Újszövetség több 

helyén is olvassuk: Krisztusban mégis 

egyek lehetünk.  

F ebruár – a farsang ideje. Kicsik és nagyok egyaránt jelmezbe 

bújtak. A móka és játék mellett természetesen ennek is megvan 

a teológiai mondanivalója, hiszen emlékeztetnek ezek a jelmezek 

arra, hogy bizony mi is sokszor álarcokban jelenünk meg egymás 

előtt, de Isten elé csak leplezetlenül állhatunk. A farsangot követő 

böjti időszak ebben nyújtott segítséget az idei évben is.  

M árcius – az emlékévre hangolódva szeretetvendég-

ség keretében Kovács Áron rákoskeresztúri lelkészt hall-

gattuk meg Luther és a sör témakörében. Színes előadása 

bepillantást engedett az 500 évvel ezelőtti Németország 

életébe éppen úgy, mint a reformátor Luther asztalánál 

elhangzott magvas gondolatokba.  

Á prilis – A húsvét hajnali istentiszteleten újra 

átéltük a feltámadás örömhírét. A hajnali, sötét 

templom hangulata, a gyertyafény és a felkelő nap 

mély áhítattal tölti el az embert és megérez valamit 

abból, amit a sírhoz siető asszonyok érezhettek 

azon a reggelen, mikor az angyal közölte velük: 

Feltámadt! 

A hónap utolsó hétvégéjén, Piliscsabán, családos 

hétvégén voltunk együtt. Témánk Jézus önkijelen-

tései, az „én vagyok” mondások volt. Talán furcsa 

lehet, ha azt mondom, hogy igazi elcsendesedős 

alkalom volt ez, hiszen a három nap gyerekzsivaja, 

a hangos éneklések, a vidám játékok nem a csend-

ről szóltak, mégis elcsendesült a lelkünk, mert 

megtapasztalhattuk Isten jelenlétét minden egyes 

pillanatban.  

M ájus – dr. Ecsedi Zsuzsa egyházzenész gyakorlatias elő-

adását hallgathattuk meg Luther és a zene címen. Első-

sorban a  Luther Márton énekeire koncentrált előadáson megis-

merhettünk néhány kulisszatitkot is többek között arról, hogy 

miért megy néha nehezen a templomi éneklés. 

  

Tavaszi gyülekezeti kirándulásunk úti célja megválasztásában is 

törekedtünk a jeles évfordulóhoz igazodni, így a reformáció ma-

gyarországi bölcsőjébe, Sopronba látogattunk. Egy helyi ide-

genvezető aki evangélikus gyülekezeti tag, valamint Tóth Ká-

roly lelkész segítségével jártuk végig a várost, és annak evangé-

likus nevezetességeit. 
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J únius – tanévzáró gyülekezeti napunk ismét sokakat 

megmozgatott. A Luther életéről készített gyerekraj-

zokból összeállított kiállítás mellett a Luther süti verseny 

is osztatlan sikert aratott. De fő „attrakciónk” annak az 50 

lufinak szélnek eresztése volt, amelynek mindegyikére 

egy-egy igeverset írtunk, hogy a Szentírás üzenetét min-

denki olvashassa – mindezt természetesen a reformáció 

szellemében. 

J úlius első hetében hagyományos napközis gyer-

mektáborunk is a reformáció 500. évfordulója köré 

szerveződött. Az egyház megújulásának gondolata 

felvetette azt a kérdést, hogy mi is az egyház egyálta-

lán. A Szentírásból kiindulva néztük meg, hogy ho-

gyan alakult ki, erősödött meg, és maradt meg immár 

2000 éven át Jézus Krisztus egyháza.  

A ugusztus – első alkalommal szerveztük meg 

konfirmandus táborunkat, amely a konfirmációi 

felkészítés utolsó állomása volt a fiatalok számára. A 

kirándulások, a közös élmények, az éjszakába nyúló be-

szélgetések igazi közösséggé kovácsolták konfirmandus 

csapatunkat, akik azóta is lelkesen vesznek részt a pénte-

ki ifjúsági óráinkon. 

S zeptember – a reformáció jelentőségének bemu-

tatására interaktív kiállítást szerveztük a Budafo-

ki pezsgő- és borfesztivál idejére, ahol akár teljesen 

laikusként is eljátszhattuk harmóniumon az Erős vár 

a mi Istenünk kezdetű Luther ének dallamát, de 

nyomtathattunk „Bibliát”, vagy sörözhettünk Luther 

asztalánál, „hallgatva” a reformátor bölcs gondolata-

it.  

 

Történelmi pillanatot élhettek át mindazok, akik 

szeptember 10-én ellátogattak istentiszteletünkre. 

Ekkor tartottuk a konfirmációt, amelyen 10 fiatal 

állhatott az oltár elé, és mondhatta el bizonyságtétel-

ét Jézus Krisztusba vetett hitéről. Ennyi 

konfirmandus egyszerre, utoljára 25 évvel ezelőtt 

állt a Budafoki Evangélikus Templom oltáránál.  

O któber – a reformáció hónapja. Luther és Kálvin 

liturgiája szerinti istentiszteletek a reformátusokkal 

közösen, majd az október 31-i, szintén közös istentiszte-

let, melynek végén közgyűlésen közös jegyzőkönyvi be-

jegyzést is tettük, megemlékezve a reformáció 500. év-

fordulójáról. 

N ovember – a reformációi emlékévet a Magyar Istenes Versek Szavalóverseny zárta gyülekezetünkben. A kerü-

let iskoláiból érkezett felső tagozatos diákok mindegyike – felhívásunkra – protestáns költők verseivel készült 

a versenyre. A magas színvonalat jelzi, hogy a Solymár Gábor – korábbi lelkészünk – elnökletével a szavalatokat 

értékelő zsűri mindkét kategóriában 2-2 első helyezést osztott ki.  

Felső sor: Szikra Domonkos, Dávid Kristóf, Schmidt Ábel, Szász Benjámin, Abaffy Zsolt, Szécsy Levente 

Alsó sor: Csizmadia Luca, Monos Virág, Hokker Zsolt, Szalai Réka, Vitószki Eszter 
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Karácsonyi programjaink 
December 24. 10:00 Advent 4. vasárnapi istentisztelet 

December 24. 15:30 Karácsony este — gyermekek és ifjúság műsora  

December 25. 10:00 Karácsonyi ünnepi istentisztelet úrvacsorával 

December 26. 10:00 Karácsony másnapi istentisztelet úrvacsorával 

December 31. 10:00 Vasárnapi istentisztelet Óév napján úrvacsorával.  

December 31. 16:00 Családos szilveszter gyermekprogramokkal.  

Január 1. 10:00 Újévi istentisztelet úrvacsorával 

Január 7. 10:00 Vízkereszt ünnepi istentisztelet. 

 

Ünnepi istentiszteleteinket a lehetőségekhez mérten befűtött templomban tartjuk. A téli időszak-

ban, nagy hideg esetén, nem ünnepi istentiszteleteinken, a gyülekezeti teremben tartjuk alkalma-

inkat.  

A kisgyermekkel érkezők részére fűtött baba-mama szoba áll rendelkezésre, ahol az istentiszteletet 

kihangosítva követhetik. 

A mozgásukban korlátozottak, kerekesszékkel vagy babakocsival érkezők részére a bejáratnál 

rámpa segíti a templomba jutást.  

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

Lelkész: Hokker Zsolt 

Fogadó óra: Hétfő 14:00  - 18:00; Csütörtök: 14:00—16:00 

E-mai: 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. 

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 élje-

nek ezzel a lehetőséggel, és hívják fel erre ismerőseik figyelmét is! Az alapítvány adószáma: 18397279-1-43  

Gyülekezetünk urnatemetőjében lehetőség van sírhelyek bérlésére. Részletek a www.urnatemeto.hu honlapon. 

Az adakozásról 

Gyülekezetünk önfenntartó, semmiféle rendszeres központi támogatásban nem részesül, sem állami, sem önkor-

mányzati, sem egyházi forrásokból. Gyülekezetünk tagjainak adományából fizetjük a kiadásokat a rezsitől a lel-

kész fizetésén át az épületek, templom karbantartásáig. Köszönjük az eddigi adományokat, egyúttal kérjük, hogy 

amennyiben tehetik a mellékelt csekken, vagy a 11795009-20009520 OTP Bankos számlaszámra történő utalás-

sal támogassák a gyülekezetet.  

Ökumenikus imahét 

2017. január 22-28 Az ökumenikus istentiszteletek rendjéről bővebb tájékoztatást a hirdetésekben és a honlapon 

kaphatnak. Az evangélikus templomban összevont (Budafok, Albertfalva, Kelenvölgy, Budatétény, Nagytétény) 

istentisztelet lesz, január 25-én, csütörtökön 18:00 órakor.  


