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Ami a szaloncukrot illeti…
Azt mondják a szaloncukor, vagy ahogyan Jókai hívta még: 
szalonczukkedli, igazi magyar találmány. Sehol máshol nem 
aggatnak a karácsonyfára ilyen jellegű és így becsomagolt 
cukorkákat. 

Gyerekkorunkban a visszacsomagolást mesteri szintre 
fejlesztettük öcsémmel. Még magunk sem tudtuk 
megkülönböztetni, melyik az üres papír, és melyikben  
van még, persze előbb utóbb mindegy is volt… 

A fára aggatott szaloncukrok engem a karácsonyi történetnek 
arra a jelenetére emlékeztetnek, amelyet így fogalmaz  
meg Lukács: „És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent 
meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség,  
és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2,13-14) 

Ez a mennyei sereg ott van a fákon, de vajon hirdeti-e,  
amit akkor, ott a betlehemi mezőn hirdettek az angyalok.  
Vagy csupán egy díszes, de belül üres, rojtozott papírdarab, 
amelyből elveszett már a lényeg? 

De jó lenne, ha a valódi üzenete ezeknek a mennyei lényeknek 
elérne hozzánk is, és mi is indulnánk: indulnánk a jászol felé,  
ahhoz a Jézushoz, akinek „dicsőség a magasságban” és 
indulnánk tovább, ahogy a pásztorok is tették dicsőítve az Istent, 
hirdetni az emberek számára a békességet és a jóakaratot, 
amellyel „meglátogat minket a felkelő fény a magasságból”. De 
jó lenne, ha nem csupán egy szép ünnep lehetne a karácsony, 
hanem rátalálnák arra, aki ennek a néhány napnak is, a 
főszereplője: a miértünk földre szállt Isten fiára, Jézus Krisztusra.

Hokker Zsolt 



A D V E N T I  P R O G R A M O K
Advent 1. vasárnapja (dec. 2. 10:00) – Adventi koszorú 
készítés. Az istentiszteletet követően mindenki elkészítheti saját családi 
adventi koszorúját. Alapanyagokat biztosítunk. 

Advent 2. vasárnapja (dec. 9. 10:00) – Adventi vásár a 
Hölgyválasz szervezésében. Többek közt a templomkertben termett 
levendulából készült kézműves termékek. Karácsonyi ajándéknak, vagy 
csupán a magunk örömére megvásárolható házi készítésű portékák magas 
minőségben. Igés naptárak, Biblia, ajándékkönyv, Útmutató 2019. …

Ugyanitt feliratkozási lehetőség a karácsonyi 
süteménycsere programra: „Készíts 
dupla adag süteményt kedvenc 
édességedből, oszd el négy részre, ¼ 
részt tarts meg, a többit hozd magaddal, 
és cseréld el másokkal, így bár egyféle 
süteményt sütsz, mégis 4 féle kerül az ünnepi 
asztalra.”

Budafoki Betlehemes (dec. 14. 16:00-tól) – Több éves hagyománya 
van az Önkormányzat által szervezett betlehemezésnek, melynek során a 
Savoyai Jenő téri római katolikus templomtól indulva a református templom 
érintésével érkezik meg hozzánk a fáklyás menet. Mindhárom templomnál 
rövid műsort és a helyi lelkészek igei köszöntőit hallgathatjuk meg, majd a 
Piac téren forraltborozás és zenés műsor várja az érdeklődőket. 

Advent 3. vasárnapja (dec. 16. 18:00) – Adventi gyertyagyújtás 
a Szent István téren. Templomunk mellett 
az említett téren új játszótér és szabadtéri 
színpad nyílt a nyáron. A református testvérek 
ötlete alapján minden vasárnap egy-egy 
felekezet tart rövid műsorral egybekötött 
gyertyagyújtást. Mi is készülünk, énekkel 
a gyerekek csengőkórusával – ahogyan ezt 
egyébként szoktuk is ezen a vasárnapon, csupán
annyi változik, hogy délelőttről az esti órákra tolódik a program.

Advent 4. vasárnapja (dec. 23. 16:00) – Adventi gyertyagyújtás 
a Nagytétényi Kastélymúzeumnál Hokker Zsolt szolgálatával. 



KARÁCSONYI ISTENTISZTELETEK

Szilveszter napján az óév esti úrvacsorás áhítatot követően  
családos szilvesztert tartunk, ahol a játéké és a mókáé a 

főszerep. Elsősorban a kisgyermekes családokat 
várjuk erre az alkalomra. Az este során a gyermekek 

számára játékos vetélkedővel készülünk, de  
a felnőttek sem fognak unatkozni. Töltsük 

együtt a polgári esztendő utolsó óráit 
a gyülekezeti központban. Figyelem 
„batyusbál” – ha jöttök lesztek, ha hoztok 
esztek alapon. 

Január 21-27. Ökumenikus imahét. 
Egy lehetőség arra, hogy megmutassuk 
a világnak mindazt, ami közös bennünk 
keresztyénekben! Mindannyian Jézus 
Krisztushoz tartozunk, tudunk együtt, 
egy szívvel imádkozni, tudjuk együtt 
dicsőíteni Urunkat, és tudunk egymással 
közösségben lenni szeretetben. 
Hatalmas ereje van ezeknek az együtt 
töltött estéknek, érdemes kipróbálni! 

– SZENTESTE (dec. 24.) 15:30 Szentesti gyermekműsor
– KARÁCSONY ÜNNEPE (dec. 25.) 10:00  

Úrvacsorás ünnepi istentisztelet
– KARÁCSONY 2. NAPJA (dec. 26.) 10:00  

Úrvacsorás ünnepi istentisztelet
– KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP (dec. 30.) 10:00 Istentisztelet
– SZILVESZTER – A POLGÁRI ÉV VÉGE (dec. 31.) 16:00  

Óév esti úrvacsorás áhítat
– ÚJÉV – JÉZUS NÉVADÁSÁNAK ÜNNEPE ( jan. 1.) 10:00  

Úrvacsorás ünnepi istentisztelet
–  VÍZKERESZT ÜNNEPE ( jan. 6.) 10:00  

Úrvacsorás ünnepi istentisztelet



A testvér gyülekezet vendégei voltunk

2018. október 5-én kisebb társaság indult  
a budafoki templom elől. Célunk a testvérgyülekezet 
felkeresése kívül, az aradi emlékmű  
meglátogatása volt. Két 
autóval indultunk, és 
minden gond nélkül 
jutottunk el Aradra, ahol 
egy kellemes séta után 
elhelyeztük koszorúnkat 
az emlékműnél egy vers 
kíséretében. Kisebb 
megszakításokkal este  

 

10 órára értünk 
Hosszúfalu-fűrészmezőre. Kajcsa László 
evangélikus lelkész, és a gyülekezet tagjai már 
vártak ránk. 
Rövid 
egyeztetés 
után, már 
a családok 
szerető 
körében 

töltöttük el kései vacsoránkat. 
Másnap már reggel vártak ránk, és 
kirándulással töltöttük el napunkat. 
Megismerkedtünk a környék magyar 
és szász evangélikus múltjával, 
hagyományaival és Brassó városával. 

Vasárnap a két lelkész közös szolgálatával 
szőttük erősebbre a két gyülekezet 
kapcsolatát. Számomra ott nyert értelmet 

Hajduné Lovas Zsuzsanna evangélikus hittantanár összefoglalója



a mi templomunkban 
alkalmazott díszsítőelemek 
és az oltár elrendezése is. 
Mivel mind a  
Hosszúfalu-fűrészmező 
település evangélikus 
templomát, mind a 
Budafoki templomot 
Petrovics Pál evangélikus 
lelkész munkássága 
alatt építették, így több 
hasonlóságot fedeztem 
fel. A szószék és az oltár 
a barcasági csángó 
színes motívumaival tiszteleg Isten előtt. 
Budafokon ugyanezek a motívumok vannak, csupán aranyszínbe burkolva. 
Az oltáron lévő ige mind a két templomban ugyanaz. 

Gyönyörű szokás, hogy az úrvacsora vétele után a hívők megkerülik az oltárt, 
és csak azután mennek a helyükre. Ennek a régi barcasági hagyománynak 
köszönhető, hogy a budafoki oltár mögött is el lehet menni. Én szívesen 
venném, ha ezt a hagyományt mi itt Magyarországon folytatnánk.  
 

Sokkal több idő volt az 
úrvacsoravételnél 
a szentséggel való 
egyesülést megélni, 
és ebben egy kicsit 
elidőzni azzal, hogy 
az oltárt megkerülve 
ültünk a helyünkre. 
Felemelő érzés volt.

Vasárnap délután 
ellátogattunk az 
1000 éves határhoz. 
Ahogy mentünk  

a régi határ felé,  
Kajcsa lelkész úr megmutatta nekünk:  

„Hát ez a mi Tündéroszágunk”. A kellemes, de nem túl hosszú túra során 
legendák és történetek elevenedtek meg, havasokról, sziklákról a Lelkész úr 
szenvedélyes előadásában. 



Visszaérkezve Négy falu 
kézműveseit látogattuk meg, majd 
a CSÁNGÓ HÁZ-at tekintettük 
meg. 

 
A ház történetét, az adakozó emberek szeretetét tárta 
elénk a sok anekdota segítségével Kajcsa nagytiszteletű lelkész úr.

Hétfőn elbúcsúztunk, és 
hazafelé még meglátogattuk 
Vajdahunyad várát. Nagy 
élmény volt mind a sok kedves 
emberrel való ismerkedés, mind 
a hittársakkal az Istentisztelet

Nagyon jó lenne, ha minél többen megfürödhetnénk  
Istennek e megtartó szeretetében, amely felüllíra hogy  

a „sors” kegyetlensége által ilyen messzire sodort bennünket 
egymástól a világ. Mi mégis tudunk együtt imádkozni 

magyarnyelven, magyarszívvel, „protestáló” hittel…

„Elutaztam, hogy lássalak,
Mesélték, hogy az ég a vég,
Nem hittem el,  
csak mikor megláttam,
Az égtől egész a földig érsz.”  élményét megélni. Örülök, hogy részt 

vehettem a gyülekezet e programjában. 
Remélem, a viszont látogatás is ilyen 
emlékezetes lesz. 



Könnycsepp a szívemen

első advent ajándéka
Csendben a templomban

Isten igéjét hallgatva...
Advent első vasárnapján

Mellettem ült - az unokám.

Énekeltünk, imádkoztunk,
Belső békét áhítottunk,
Úrvacsorát várva vártuk,

Majd felállva együtt gyóntunk.

Az unokám - kicsit félve
Készült a “nagy szereplésre”,

Lassan indult tétován...
Az oltár csak reánk várt.

Ahogy mentünk mind közelebb,
Úgy lelkem lett még melegebb.

Ifjú férfi, ifjú úr,
Mama mellett - kisfiú.

Megtelt szívem szeretettel
- talán még fért is belé -
Együtt térdeltünk mi le
Ketten most a pap elé.

A lelkész ránk tette kezét,
Áldást mondott: Ó, ne félj!

Szívemen egy könnycsepp gördült
Egészen Isten elé.

Mosolygós, meleg könnycsepp,
Áldott advent - örömöm,

Hogy megélhettem ezt a percet,
Ó, nagy Isten - köszönöm!

Csodás lesz a megérkezés
Miért a mindennapok sóhaja,

Miért a könyvbe zárt ima?
Vajon Isten mosolyog, ha reánk néz?

Vagy talán már régen feladta?
Próbált megváltót küldeni,

De süket fülekre talált,
Néhány ember a keresztre néz,
De hol van a sok-sok milliárd?

Tévelygő szívünk még remél,
Míg ragyog a fényes napsugár.
Míg csillag mutat utat az égen

Fagyos, hideg betlehemi éjszakán.
Öleljük újra a kisdedet,

Ringatjuk egyre őt tovább,
Mária minden gyermeket

Ölelő asszony és leány.

Bennük felsejlik a jövő,
Fejük fölé József ácsol majd tetőt,

S mind egyre újra kérdezik,
Saját gyermekük mivé nő...

Él-e majd benne csírája a hitnek,
Annak a hitnek,

Mely a keresztre veti tekintetét...
Lesz-e még, ki holnap elindul, s hirdeti,

Az élet csak Jézussal szép.

Kinyitják-e majd a régi könyvet,
Mely nem tagadja le, ami volt, ami történt.

Melyből az ember mindmáig tanulhat -
Ha övé marad az emlékezés.

Felfénylik-e szívünkben a csillag,
Amelyet a bölcsek követtek?

Várom, hogy Isten letekintsen,
S hiszem, hogy nem felejtett el.

Miért a mindennapok sóhaja?
Miért a könyvbe zárt ima?

Csak rajtunk múlik, hogy megváltozzon,
S nyitva álljon minden Biblia!
Olvass bele! Vedd kezedbe!

Nem éget! - Áldása van, van hatalma!
Később az a néhány ember,
Aki a tündöklő jászolra néz,

Énekel, zenél és táncol,
Szereti mind a kedvesét!

Imádságot kiált az égre,
Gyöngyként őrzi az emlékezést -

Sok-sok millió emberszívéig ér fel,
S csodás lesz a megérkezés!

Hajduné Lovas Zsuzsanna  
evangélikus hittantanár versei



TUDTA-E ?!

Konfirmációs 
istentiszteletünket
szeptember 10-én 
tartottuk.

• Istentiszteleteink alatt 
gyermekfoglalkozást 
tartunk. Külön a 
legkisebbeknek a baba-
mama szobában, és 
külön az ovis, kisiskolás 
korosztálynak, játékos-
kreatív foglalkozással, 
bibliai történet 
feldolgozással.

• Gyülekezetünk pénzügyi 
működése önfenntartó. 
Rezsit és lelkészünk 
fizetését nem az állam, 
nem is az egyház fizeti, 
hanem a gyülekezeti 
tagok adományaiból 
oldjuk meg! Szeretettel 
várjuk adományaikat!

• A templomunk 
altemplom részében 
urnatemető működik. 
www.urnatemeto.hu 

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
Köszönjük az eddigi adományokat, egyúttal kérjük, hogy amennyiben tehetik a mellékelt csekken, vagy a 
11795009-20009520 OTP Bankos számlaszámra történő utalással támogassák a gyülekezetet.

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. 

Petrovics Pál Budafoki Evangélikus Alapítvány
Gyülekezetünk alapítványa a Petrovics Pál Budafoki Evangélikus alapítvány szeretettel várja az adó második 

Hivatali órák: Kedden és csütörtökön: 15:00 – 18:00; Szerda: lelkészi szabadnap

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.  


