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Találkozás

A samáriai asszony története: Jn 4,1-4
Jézus egy kútnál találkozik egy asszonnyal.
Látszólag semmi rendkívüli nincs ebben a
találkozásban. Egy hétköznapi jelenet –
gondoljuk mi, de ha kicsit alaposabban
megismerkedünk a korral, a helyszínnel és a
szereplőkkel, akkor rögtön kiderül, hogy
mennyire nem hétköznapi találkozás ez.
Az asszony egy különös élethelyzetben
találkozik Jézussal, akkor, amikor senkitől
nem számít jó szóra. Megvetett, kitaszított
nő, aki éli a mindennapok életét, valahol a
társadalom peremén. És Jézus megszólítja
őt. Nem ő megy Jézushoz, fogalma sincs
róla, legalábbis eleinte, hogy kivel beszélget.
Jézus hozzá is odalép, hozzá, akinek arról
sincs fogalma, hogy mennyire szüksége
lenne rá. És Jézus szava, a vele való beszélgetés, a TALÁLKOZÁS teljes életváltozást hoz ennek a samáriai asszonynak.
Alkalmainkat azért szervezzük, hogy lehetőségünk legyen a Jézussal való
találkozásra, és ebben a találkozásban az életünk felől is iránymutatást kaphatunk. Legyen időnk rá, a hétköznapok rohanásában, ahogy ennek az asszonynak
is volt, amikor vizet meríteni ment a kúthoz.
HOKKER ZSOLT

Alkalmaink
Istentisztelet – vasárnap 10 órakor
A vasárnapi istentisztelet az egész gyülekezet alkalma, melyen jelen
vannak a különböző körökhöz tartozók, fiatalok és idősek, hitben
érettek és az útjukat keresők. Gyakran vendégek, gyászolók, érdeklődők
beülnek a padsorokba. Isten csodája, hogy ebben a nagyon összetett
közösségben megszólít, megállít, meghallgat és új útra indít.
A vasárnapi egy-két óra sokak számára a töltekezés ideje, ahol egész hétre muníciót kapnak. Mint a
telefon, amelyet töltőre teszünk, a lelkünknek is szüksége van időről időre erre a töltekezésre.
A legkisebbek számára babaszoba áll rendelkezésre, ahol a szülők hangszórón (a közeljövőben
képen is) tudják követni az istentiszteletet.
A nagyobb gyerekek számára az istentisztelet első részét követően külön foglalkozást tartunk, ahol
mindig egy-egy bibliai történetet dolgozunk fel, megtanítjuk nekik, hogyan beszélgethetnek Istennel,
sok játékkal, kézműves foglalkozással segítjük őket Jézus közelébe.
Az istentisztelet elsősorban az Istennel való találkozás alkalma, ugyanakkor Isten közelében egymás
testvérei leszünk, lehetünk, ezért fontos része az istentiszteletnek az egymással való találkozás, a
közösség megélése is. Ezt szeretnénk segíteni azzal, hogy megfelelő körülményeket biztosítunk, hogy
egy tea, kávé, sütemény mellett az istentiszteletet követően tudjunk ismerkedni: ez a Kávézóna.
Baba-mama kör – kéthetente, szerda 10:00
Nem csak az áruházláncnak számítanak a legkisebbek. Velük kezdődik
minden, ők lesznek a későbbi gyülekezeti tagok, presbiterek, felügyelők,
hitoktatók, lelkészek. Ráadásul Jézus szava is kötelez minket, aki azt mondta
tanítványainak: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el
őket, mert ilyeneké az Isten országa.” Várjuk tehát a babákat, kúszó-mászó
gyermekeket, és természetesen a szülőkről sem feledkezünk meg, akik szakemberektől hallgatnak a gyermeknevelés csínjáról-bínjáról, miközben az Istennel
való kapcsolatban is erősödhetnek.

BECsEs – Családi istentisztelet, hónap 3. vasárnap 16:00
Budafoki Evangélikus Családi Est. Ezen a néven indult útjára családi istentiszteletünk hét évvel ezelőtt. Azóta az akkor még karon lévők már megkezdték az
iskolát, az akkori ovisaink pedig már lassan a konfirmációra készülnek, illetve
vannak, akik már az ifisek lelkes csapatát erősítik.
Szeretnénk, ha az újabb generációk is részesülhetnének ebben az istentiszteleti formákkal barátkoztató, játékos, interaktív, Istennel való kapcsolatot
megalapozó és elmélyítő alkalomban. Szeretettel várjuk a kisgyermekeket
nevelő családokat, babákkal, óvodásokkal, kisiskolásokkal. Találkozzunk
Istennel és legyen az egymással való találkozás színtere is ez az alakalom.

Hittanórák
Állami iskolákban az evangélikus hit- és erkölcstan kötelezően választható tantárgy. Gyülekezetünk
jelenleg 14 iskolában több, mint 150 gyermeknek tart hittanórákat a hét minden napján délelőttönként. A lelkész munkáját három főállású és egy félállású hitoktató segíti. Hitoktatóink: Abaffy Zoltán,
Hajduné Lovas Zsuzsanna, Sokoray Varga Zsuzsanna, Sztyéhlik Csaba.

Konfirmációs oktatás –
minden hónap 2. hétvégéjén péntek du.-tól, szombat délig
A konfirámáció az az esemény, amelyen a kisgyermekként megkeresztelt – miután szülei, keresztszülei, valamint az egyház segítségével
megismerkedett a Szentírás és egyházunk tanításával – maga vallja
meg a szentháromság Istenbe vetett hitét.
A konfirmációt komoly felkészítés előzi meg. Alapfeltétel, hogy a konfirmandus részt vesz iskolájában az evangélikus hit- és erkölcstan órákon
már legalább két éve. (Az előkészítő legkorábban 7. osztályban kezdhető el.) A havi egy alkalommal Luther Márton Kis Kátéja alapján
igyekszünk végig venni a legfontosabb hittételeket. A nyári táborban
intenzív módon készülönk a szeptember 2. vasárnapján megrendezésre kerülő vizsgára és konfirmáció istentiszteletre.
Ifjúsági alakalom –
minden hónap 2. hétvégéje (p.-sz.) és 4. péntek
Szakítva a korábbi hagyománnyal a már konfirmált fiatalok összejövetelében egy új formát próbálunk ki. Havi két alkalom lesz, melyből az
egyik egy hagyományos ifjúsági óra, a másik viszont egy két napos
esemény, ahol a gyülekezeti központban tölthetik az éjszakát fiataljaink.
Nikodémusok órája – hónap 2. péntek 18:00
Az alakalom névadója egy éjszakai beszélgetés során kérdezte Jézust.
Neki mondja el többek közt a dióhéj evangéliumként is említett
mondatot a mi Urunk. Nem csak Nikodémusnak, hanem nekünk is
lehetnek kérdéseink Istennel, a Szentírás tanításával, az egyház
gyakorlatával kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket most bárki felteheti,
és megpróbálunk közösen választ találni rájuk a Biblia alapján.
Egy-egy alkalommal egy előre meghatározott témakört járunk körül.
Októberi alkalmunkon a választások okán a keresztyénség és politika
témáját vesszük elő: mit tanít a Biblia a politizálásról?
Bibliaóra – hónap 1. és 3. hétfője
A mindenki számára nyitott alkalmon az előző vasárnapi igehirdetési alapigét vesszük elő. Lehetőség
lesz az igehirdetéssel kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélésére, az igeszakasz tovább gondolására, részletesebb tanulmányozására. A lelkész igehirdetői műhelymunkájába is bepillantást
kapnak a résztvevők.
Hölgyválasz – hónap 3. csütörtök 18:00
Gyülekezetünk nőköre, ahol bibliai témákról női szemmel gondolkodnak; ahol komoly és könnyed témák megbeszélésén túl a levendula
körül zajlik az élet; feltöltődés, tapasztalatcsere, meghallgatás és
kikapcsolódás. Ez a Hölgyválasz.

Férfikör – hónap 1. csütörtök 18:15
Az idei évben útjára induló alkalmon a közös kikapcsolódás mellett Gene A. Getz: A férfi a Biblia
tükrében című könyve alapján nézzük meg, hogy Pál apostol szerint: „Mit vár Isten a férfiaktól?”

Események karácsonyig

Október
6. vasárnap
13. vasárnap

10:00 Őszi Hálaadó istentisztelet
10:00 Istentisztelet
16:00 Becses

18. péntek
19. szombat
20. vasárnap
26. szombat

18:00
10:00
10:00
09:00

27. vasárnap
31. csütörtök

10:00 Istentisztelet
11:00 Reformáció Ünnepi Istentisztelet, melyet a Duna TV élőben közvetít

Nikodémusok órája
Őszi erdőjárás, Pákozdi ingókövek
Istentisztelet
Templomtakarítás

November
1. péntek
3. vasárnap

13:30 Halottak napi megemlékezés az Urnatemetőben
10:00 Istentisztelet, Templomszentelési évforduló,
Istentisztelet után Petrovics Pál sírjánál megemlékezés

7. csütörtök
10. vasárnap
15. péntek

18:15
10:00
15:00
18:00

17. vasárnap

10:00 Istentisztelet
16:00 Becses

21. csütörtök
24. vasárnap

18:00 Hölgyválasz
10:00 Istentisztelet, Örökélet vasárnapi megemlékezés

Férfikör
Istentisztelet
Magyar Istenes versek szavalóverseny
Nikodémusok órája

Decemberben az első vasárnap advent első vasárnapja is,
így szeretettel várunk mindenkit a 10:00 órás istentiszteletre és az azt követő
adventi koszorú készítésre is, valamint advent 2. vasárnapján
az istentisztelet után az adventi vásárunkra is.

Válogatás az előző negyedév
eseményeiből templomtakarítás
2019. tavasz

Nagy létszámban gyűltünk
össze a tavaszi
templomtakarításra
és nagyon jó
hangulatban telt.

balatonszárszói
gyülekezeti
hétvége

Együtt… Egy gyülekezeti hétvégéről sok mindent el
lehet mondani. Milyen jó programok voltak, mennyire
jó, hogy volt idő beszélgetésre, játékra – s még
ráadásul a család is együtt volt. Volt népi játék, zene,
sok nevetés, rengeteg új ismeret. Mégis úgy gondolom, hogy a legfontosabb ott lapul a szavak mögött, a
sorok között: az, hogy megéltük a gyülekezet közösségi élményét. Gyülekezetünkre egyébként is jellemző –
amit én nagyon szeretek, – hogy az Istentisztelet után
még a templom előtt beszélgetünk, egymás iránt

érdeklődünk. Ezeket a spontán alkalmakat is nagyon
szeretem. De ilyen alkalmakon akaratlanul is életkor
szerint csoportosulnak a hívek. Balatonszárszón nem
éreztük az időt. Sem a múló, sem az állandósult időt.
Volt gyermekfoglalkozás, beszélgetés kis csoportokban és együtt, de megélhettük az időtlenség csodálatos idejét. Csak elmúlt a hétvége, csak táncoltunk,
csak sokat nevettünk és együtt imádkoztunk – és
közben mindig együtt voltunk…
HAJDUNÉ LOVAS ZSUZSANNA
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Ismerlek, mi már találkoztunk!

„Ismerlek, mi már találkoztunk!” – Nagyon örültem, mikor
ezzel a mondattal fogadott idén szeptemberben több új
tanítványom is. Remek élmény tanárnak és diáknak is,
mikor az év kezdetén, az első hittanórán nem egy ismeretlen jelenik meg a teremben, hanem olyasvalaki, akivel sok
jó tábori élmény fűz össze. Ilyenkor nem csak az első óra
más, hanem az egész év gördülékenyebben halad, hiszen
valóban, már ismerjük egymást, már az első csengőkor él
a bizalom.
Már sok éves hagyomány gyülekezetünkben, hogy nyári
napközis táborunkat, melybe a nagy-csoportos korosztálytól a konfirmandusokig hívunk mindenkit, július
első teljes hetében tartjuk. Idén sem volt ez másként, meg
is telt a gyülekezeti központ énekkel, zenével, játékkal, sok
nevetéssel és érdekes kérdésekkel. Az új találkozások és

barátságok örömén túl a témánk is a Jézussal való
találkozás volt. Együtt fedeztük fel korcsoportokban
dolgozva, hogy miként változtatta meg egy-egy Bibliából
ismert személy életét a Jézussal való találkozás.
Délutánonként meglepetésprogramokkal készültünk a
gyerekek számára, így lehetett részük például saját kenyér
készítésében, vagy mentő-ápolói képzésben, sőt
filmkészítésben is. Meghökkentő, váratlan, letaglózó,
mindent megváltoztató, ezek mind jó jelzői lehetnek egy
találkozásnak. A Jézussal való megismerkedés öröme így
hat mindannyiunk életére, és ez a közös tapasztalás nem
csak hittanórán, hanem életünk minden területén ilyen
szeretetteljes felkiáltásokat eredményez: Ismerlek Jézus,
mi már találkoztunk!
SZTYÉHLIK CSABA
Más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül,
amely a Jézus Krisztus.
1Kor 3,11

MEGHÍVÓ
2019. október 31. - Reformáció ünnepe
Templomunkban 11:00 órakor ünnepi
Istentiszteletet tartunk a reformáció alkalmából,
melyet a Duna TV élőben közvetít.
1221 Budapest, Játék u. 16.
Minden érdeklődőt szertettel várunk!

Templomunk felszentelésének 84. évfordulója
alkalmából templomépítő lelkészünk egy versét
tesszük közzé.

Eskü

Tudta-e, hogy?
• október 31-én ünnepeljük a reformáció
ünnepét. 1517-ben ezen a napon függesztette
ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom
ajtajára a bűnbocsátó cédulák árusításával
kapcsolatos 95 tételét és ezzel elkezdődött az
egyház reformja. Idén október 31-én 11 órakor
ünnepi istentiszteletet tartunk, melyet
a Duna TV is közvetít.

Midőn megkapta lelkemet
Mennyei, égő szellemed.
És feltüzelte hamvadt szívem,
Szívemen által minden ízem:
Lelkednek lángoló tüzén
Szent bátorsággal esküvém:
Míg erőim meg nem szakadnak,
Én Jézusom, meg nem tagadlak!
Nem is akarok — oh, Te lásd —
Nem akarok én senki mást,
Érdeme volna bár tengernyi, —
Csak Téged egyedül ismerni!
Bölcsesség se kell semmi más, —
Magasra vág, vagy mélyre ás
’Sz e világ bölcsessége talmi, —
Csak a Tiedért élni-halni!

• gyülekezetünk alapokat hozott létre,
hogy ezzel is segítse három terület anyagi
hátterét: templomfelújítás, orgona felújítás,
hittanoktatás támogatása. Utalásnál, vagy
csekk befizetésnél a megjegyzésben tudunk
a kívánt alapra hivatkozni.
• adventi időszakban vásárt rendezünk
a gyülekezetünkben a Hölgyválasz kör által
készített portékákból. A bevételt a Hölgyválasz
gyülekezeti célokra ajánlja fel. Az elmúlt évben
például a konyha felújítására.

Petrovics Pál, ev. lelkész.
(Hosszufalu-Fűrészmező) 1904?

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.

Petrovics Pál Budafoki Evangélikus Alapítvány

Gyülekezetünk alapítványa a Petrovics Pál Budafoki Evangélikus alapítvány nagyon köszöni az eddigi 1%-os
felajánlásokat, ami az előző évben több, mint 400 000 Ft-ot tett ki! Az alapítvány a befolyt összegekkel
a Budafoki és a Hosszúfalu-fűrészmezei gyülekezetek munkáját támogatja.
Kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel továbbra is, és hívják fel erre ismerőseik figyelmét is!
Az alapítvány adószáma: 18397279-1-43

Lelkészi hivatal:
1221 Budapest, Játék u. 16.; Tel.: 229-25-38
Lelkész: Hokker Zsolt
Hivatali órák: Kedden és csütörtökön: 15:00 – 18:00; Szerda: lelkészi szabadnap
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.

Adatvédelmi tájékoztató: Igyekszünk megfelelni nem csak az isteni, hanem a világi törvényeknek is, ennek megfelelően 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.

