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A telefon ébresztőjének egyre harsányabb hangja, vagy 
kis�am szólongatása – én többnyire ezekre ébredek 
reggelente. Nekem is meg van a reggeli rituálém, amin 
végighaladva szép lassan eljutok odáig, hogy úgy 
érzem, hogy most már készen állok a napra. Ebben 
többek között helyet kap némi ko�ein és cukor is, kávé 
formájában, hogy a testem, az agyam is lendületbe 
jöjjön, de helye van az Útmutató napi igéinek is, hogy a 
lelki-kávé se maradjon ki.
Az „idő sürget” hangzik az én fejemben is reggelente, 
ahogy az órát �gyelem a készülődés közben és, mivel 
látom, hogy fogy a felhasználható időm, általában 

egyre koncentráltabban �gyelek a valóban fontos dolgokra. Néha azonban ráérősen teszek-veszek, 
elolvasok még egy érdekesnek vélt cikket, majd hirtelen arra eszmélek, hogy kifutottam az időmből és 
kapkodni kezdek, vagy csalódottan látom be: elkéstem.
„ideje már az álomból felébrednetek” – Pál apostol szavain keresztül érkezik az intés felénk, hogy ne járjunk 
az utóbbi módon életünkben. Megtérésünket, az Isten számunkra is elkészített kegyelmére adott válaszun-
kat nem halogathatjuk, mert ahogy alapigénkben fogalmaz „a nappal pedig már közel van”, azaz a tétlen 
várakozás minket is csak egyre közelebb visz ahhoz a pillanathoz, amikor azt fogjuk észrevenni, hogy 
elkéstünk. 
Adventtel kapcsolatban sokszor kerül elénk az a gondolat, hogy ez a várakozás időszaka. Ez azonban így 
nem igaz! Ezekben a hetekben éppen, hogy kizökkennünk kellene a tétlenségből, a halogatásból és fel 
kellene, hogy ismerjük, hogy az Adventus Domini, az Úr eljövetele, bizony az életünket meghatározó 
valóság. Könnyű álomban maradnunk, hiszen a világ is épp ezt akarja. Betakargat és nyugtat – legyintve a 
hívásra az ébresztő szóra – mondván, hogy van még időd, most még foglalkozz az álombeli „itt és 
most”-tal. Az álombeli „itt és most” azonban hamis, fel kell ébredned!
A te Mennyei Atyád nem akarja, hogy váratlanul érjen téged a nappal, a világosság megjelenése, az ő 
eljövetele! Figyelmeztet és időt ad neked a felkészülésre, az őszinte megtérésre. Fogyaszd el te is nap, mint 
nap a lelki-kávét és használd fel arra a kapott időt, hogy valóban az Advent, az Úr eljövetele kerüljön az 
életed középpontjába. Ámen! SZTYÉHLIK CSABA

„Ezen felül tudjátok, hogy az idő sürget: ideje már
az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk
az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.
Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van.” 

Róm 13, 11 – 12a



Karácsonyi
istentiszteletek rendje

Az istentiszteleten való
személyes részvétel szabályainak 
főbb pontjai:

• Az istentiszteleten max. 50 fő vehet
 részt, a szolgálókat is beleértve.
• Csak a megjelölt padok foglalhatóak el. 
• Az arcot és orrot eltakaró szájmaszk
 használata kötelező.
• A bejáratnál lévő kézfertőtlenítő
 használata kötelező.
• Lázasan, betegen az istentisztelet
 nem látogatható. 
• Istentiszteletünkön nem osztunk
 úrvacsorát.
• Az éneklés nem megengedett.

Az istentiszteletek időpontjai:

Dec. 24. Szenteste 14:00 óra – erre lehet 
elsőként regisztrálni.

Amennyiben a férőhelyek betelnek, úgy meghirdetjük 
az istentiszteletet 16:00-ra is.

(Ha nem lenne 50 jelentkező, akkor csak a 14 órás 
istentisztelet lesz megtartva.)
A szentesti istentiszteleten a szokásos gyermekműsor 
elmarad, de azért meglepetéssel így is készülünk!!! 

A szentesti istentiszteleten túl a következő 
istentiszteletek valamelyikére lehet regisztrálni 
az ünnepekben: 
Dec. 25. Karácsonyi – 10:00 óra

vagy
Dec. 26. Karácsony 2. napi – 10:00 óra

vagy 
Dec. 27. Karácsonyt követő vasárnapi – 
10:00 óra

Ebben az esetben kérjük jelölje meg, hogy 
melyik istentiszteletre szeretne eljönni. 
Megértésüket köszönjük!

Óév este 16:00 órakor zenés áhítatot,
január 1-jén – Jézus névadásának ünnepén –
10:00 órakor istentiszteletet tartunk.
Ezek az alkalmaink nem regisztráció kötelesek.

Istentiszteleteinket online élőben közvetítjük a 
http://budafok.lutheran.hu honlapon keresztül.

A szentesti és karácsonyi istentiszteleteken való 
részvételt regisztrációhoz kötjük. 

FIGYELEM! Az istentiszteleten a templomban 
csak regisztrált személyek vehetnek részt. 
A regisztráció módja: 
Jelentkezni e-mailben és telefonon is lehet. 
budafok@evangelikus.hu
06/1-229-25-38

A jelentkezések sorrendjében regisztráljuk a 
neveket. Házaspároknál, családoknál azt kérjük, 
hogy a jelentkező azt is jelezze, hogy hány plusz 
fővel érkezik, külön jelezve a felnőtteket és 
gyermekeket (pl.: Hokker Zsolt + 1 fő felnőtt + 
3 fő gyermek = Összesen 5 fő).
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Karácsony Luther Mártonnal

A karácsonyfa-állítás hagyománya a 16. század-
ban terjedt el a Német-római Birodalomban, 
mikor a keresztények elkezdtek feldíszített 
fenyőfákat állítani otthonaikban. Valószínűleg 
Luther Márton volt az első, aki égő gyertyákkal 
díszített fel karácsonyfát. A német reformátor 
éppen hazafelé tartott egy téli estén, mikor az 
egyik fenyőn egyszer csak ragyogó csillagfé-
nyekre lett �gyelmes; Luthert annyira magával 
ragadta a látvány, hogy mikor hazaért, minden-
áron be akart számolni családjának a jelenség-
ről, s jobb ötlete nem lévén, elővett egy fát és 
gyertyákat helyezett rá. (Múlt-kor történelmi 
magazin internetes száma 2013. december 24.)

Luther Márton karácsonyi prédikációja, 
Wittenberg, 1530. december 25. (délután), 
részlet
Alapige: Lk 2, 10-12

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. A 
jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy 
kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászol-
ban.”
[…]Ha így tudsz énekelni: „A �ú, 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 szólhat-
nék, de még az angyalok és maga a Szentlélek 
sem. Erről tanúskodnak a legszebb és legiga-
zabb énekek is: „Mennyből jövök most hozzátok” 
stb., vagy: „Mennyei angyalseregek” stb. Nem 
hiszem, hogy eleget tudnék beszélni erről. […]
(Luther Válogatott Művei 6. Prédikációk: 
378-379. oldal)



Mennyből jövök most hozzátok (EÉ 150)

Karácsony az egyházi év első nagy Krisztus-ün-
nepe. Jézus születésében az adventi ígéret válik 
valóra az idő teljességében: „Az Ige testté lett, 
közöttünk lakott, és láttuk az ődicsőségét...” (Jn 
1,14). Az a csoda, hogy a szegénységben, 
szolgai formában megszülető Jézus Krisztus-
ban Isten személyesen jelent meg a földön, az 
élet valóságát mutatja meg: megóv minden 
szentimentális karácsonyi romantikától, és 
nem engedi, hogy megüresítsük üzenetét. 

Karácsony nem valami önmagában maradó 
esemény; a betlehemi jászolbölcső nagypén-
tekre és húsvétra mutat. 
A Vom Himmel hoch da komm ich her a leghíre-
sebb Luther karácsonyi énekei közül. 1539-ben 
a Schumann-énekeskönyvben jelenik meg 
először az általunk ismert, népdal egyszerű-
ségű jón dallammal. 

Az ének eredetileg tizenöt strófából áll.
A költemény megértéséhez szükséges 

tudnunk, hogyan ünnepelték a középkorban és 
még Luther idejében is a karácsonyt. Már a 
korai időkben úgy gondolták, hogy a karácso-
nyi események dramatikus megjelenítésével 
az egyszerű néphez is közelebb vihető az 
ünnep. 

Az oltár elé jászlat állítottak, amelyet később 
bölcső váltott fel. E mellett foglaltak helyet a 
szereplők, Mária és József, akik párbeszédet 
folytattak egymással; ez volt az úgynevezett 
Kindelwiegen. Ehhez csatlakozott a kórus 
előénekessel, így alakultak ki a karácsonyi 
játék egyre gazdagabb formái. Később a 
ringatással összekapcsolódott a jászol 
körültáncolása is. A �atalok táncoltak, az 
idősebbek énekeltek hozzá. Luther éneke nem 
más, mint a karácsonyi evangélium dramatizá-
lása. 

A következő párhuzam, hogy énekünk első 
verse egy világi népdal kontrafaktuma, 
átdolgozása: Ich komm aus frem den Landen 
her. Ahogyan a vásári énekes az esti tánc 
közben a nép közé lép, hogy a messzi tájról 
származó hírt közölje, úgy lép az angyal 
karácsony éjszakáján a pásztorok közé. Ő nem 
egy, hanem a jó hírt hozza, az euangeliont. 
Hogyan is szemléltethette volna Luther a 
számára oly kedves kinyilatkoztatást jobban, 
mint éppen ezzel a strófával? 

Magyarul először az 1629-es lőcsei énekes-
könyvben találkozunk Luther énekével, majd 
az 1635-ös kiadás új fordítással jelentkezik, 
amely kisebb-nagyobb változtatásokkal 
tovább hagyományozódik az évszázadok 
során. A Dunántúli énekeskönyv (1911) 
tizenegy versszakát jelenlegi énekeskönyvünk 
két részre osztja: az első hét strófa karácsonyi, 
a többi négy (EÉ 305) úrvacsorái énekként 
jelenik meg. Ennek magyarázata lehet a 
szövegben meglévő Krisztus-imádó és bűnbá-
nati hang.
A Vom Himm el hoch da komm ich her dallam 
műzenei feldolgozásai közül kiemeljük Johann 
Sebastian Bach orgonára írt nagyszabású 
kánonikus variációsorozatát (BWV 769) és Max 
Reger korálkantátáját (1903).  Ecsedi Zsuzsa 
(Énekkincstár, 180-181. oldal)



Az adventet eddig minden évben közös adventi koszorú 
készítéssel kezdtük. Az idén ez is elmaradt a szigorítások miatt… 
illetve… az az ötletünk támadt, hogy biztosítjuk a hozzávalókat, 
és arra kérünk mindenkit, hogy készítse el saját adventi koszorúját 

otthon, fényképezze le, majd küldje el a képet nekünk. Mi 
feltöltjük ezeket a honlapunkra, és ezzel létrejön egy óriás adventi 
koszorú gyűjtemény. Szerettünk volna 50 koszorút látni a 
gyűjteményben és ez SIKERÜLT!

Adventi koszorú kihívás



Megemlékezés
a 85 éves templomról

Templomunkat 85 évvel ezelőtt, 1935. novem-
ber 3-án szentelte fel Dr. Ra�ay Sándor püspök. 
Az alkalomról készültek fényképfelvételek, 
illetve, többek közt, a Képes Pesti Hírlap novem-
ber 3-i, és 5-i számában is találunk képes 
tudósítást. Az alábbiakban a templomszentelés 
képei mellett a templom és a tervezett gyüleke-
zeti ház makettje is látható. 
Ezzel a különleges képes összeállítással emléke-
zünk meg templomépítő őseinkről. A templom-
építő lelkész Petrovics Pál, a felügyelő – 
Budafok város polgármester-helyettese – 
Macskásy Sámuel voltak. A templomot Sándy 
Gyula műegyetemi tanár tervezte.
Az oltárképet Szirtes Lajos rajztanár, a gyüleke-
zet presbitere festette és adományozta. Eredeti-
je (Heinrich Hofman 1886-os alkotása) a New 
York-i Riverside Church-ben található – képün-
kön.) A gyertyatartók és az oltáron lévő feszület 
is egy presbiter, Gácsik István tervei alapján 
készültek. A templomépítést Gömbös Gyula 
miniszterelnök személyesen támogatta.  



Karácsonyi házi
istentisztelet rendje
Összeállításunk az evangélikus Liturgikus Könyv alapján 
egy olyan liturgia, melyet szenteste, vagy karácsony 
napján bárki otthon is kipróbálhat, egyénileg, vagy 
családdal egyaránt. Családi használat esetén javasolt a 
liturgus, lektor „szerepeket” előre megbeszélni, a lektor 
szövegét akár nagyobb gyermekek is olvashatják.

A „gyülekezet” címkével ellátott részeket mindenki 
olvassa, együtt mondjuk. Az énekek megtalálhatóak az 
Evangélikus Énekeskönyvben, annak online verziójában a 
www.enekeskonyv.lutheran.hu oldalon, ahol – egy 
kivétellel (Mennyből az angyal) – kórus által felénekelt 
módon is meghallgathatók. 

1. Mennyből jövök most hozzátok,
Jó hírt mondok, jer, halljátok, Mert nagy örömöt hirdetek,

Méltán ujjong ma szívetek.

2. A Megtartó ma született, Ég-föld örül ma veletek.
Egy ártatlan kis csecsemő, Egész világ üdve lesz ő.

3. Ez Krisztus, Isten szent Fia, Ki mennyből jött a földre ma.
Ő üdvözít, ő törli el Világ bűnét szent vérivel.

4. Mit sok ezer szív kérve kért, Mit Isten régen megígért, ő hozza,
tőle nyerheted Az üdvöt, örök életet.

Kezdő ének:150, 1-4(-7)

Liturgus: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.  

Gyülekezet: Ámen.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében

És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, 
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és 
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a 
bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.



1. Dicsőség mennyben az Istennek! Dicsőség mennyben az Istennek!
Az angyali seregek Vígan így énekelnek:

Dicsőség, dicsőség Istennek!

2. Békesség földön az embernek! Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet A Jézushoz elvezet, Békesség, békesség embernek!

Ének: 168/1-2

Liturgus: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,

Gyülekezet: miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. 
Ámen.  

Liturgus: Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária �a,

Lektor: aki növeli hitünket, aki erősíti reménységünket, aki szeretetet gyújt bennünk. 
Imádunk és dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által megváltottad
a világot.

Liturgus: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,

Gyülekezet: miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. 
Ámen.

3. Dicsérjük a szent angyalokkal, Imádjuk a hű pásztorokkal
Az isteni Gyermeket, Ki minket így szeretett.

Dicsérjük, imádjuk és áldjuk!

Ének: 168/3

Liturgus: Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária �a,

Lektor: aki kezdetben az Atyánál volt, akit Mária fogant a Szentlélek által, aki értünk 
emberré lett az idők teljességében, akit mennyei seregek dicsérnek a magasságban, aki 
békességet hoz minden embernek a földön. Imádunk és dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Liturgus: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,

Gyülekezet: miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. 
Ámen.



1. Mennyből az angyal lejött hozzátok, Pásztorok, pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve menve Lássátok, lássátok!

2. Istennek Fia, aki született Jászolban, jászolban,
ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban.

3. Mellette virraszt az édesanyja, Mária, Mária.
Széna közt fekszik, jászolban nyugszik Szent Fia, szent Fia.

4. A gyermek Jézust mindnyájan együtt Imádjuk, imádjuk!
A nagy Úristent ilyen nagy jóért Mind áldjuk, mind áldjuk!

Ének: 548

4. Dicsőség az örök Atyának És értünk született Fiának!
Hála a Szentléleknek, Áldások kútfejének!

Dicsőség, dicsőség Istennek!

Ének: 168/4

Liturgus: A karácsony evangéliuma a Lukács írása szerinti evangéliumból a 2. fejezetből 
így hangzik: (Lk 2,1-15)

Lektor: 1Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: 
írják össze az egész földet. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt 
a helytartó. 3Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 4Felment József is a 
galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert 
Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, 
aki áldott állapotban volt. 6És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7és 
megszülte elsőszülött �át. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt 
számukra hely. 8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka 
a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és 
nagy félelem vett erőt rajtuk. 10Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, 
hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 11Üdvözítő született ma 
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy 
kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” 13És hirtelen mennyei seregek sokasága 
jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14„Dicsőség a magasság-
ban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” 15Miután elmentek tőlük 
az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen 
Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.”



Liturgus: Krisztus megszületett. Ez Isten karácsonyi ajándéka. Nincs olyan ember, aki 
ennél becsesebbet tudna adni, és nincsen olyan ember, akinek ez az öröm osztályrészül ne 
juthatna. Azért örüljetek az Úrban, ismét mondom: örüljetek! Adjunk hálát, magasztaljuk 
szent nevét, hogy elküldte egyszülött Fiát, a világ világosságát! Könyörögjünk hozzá, hogy 
ezen az ünnepen mindnyájan érezzük az ő szeretetének örömét!

Úristen, mennyei Atyánk! Te jelentetted ki kedves angyalokkal a te Fiadat, Jézus Krisztust a 
szegény pásztoroknak a mezőn, és hirdettetted, hogy ne féljenek, hanem örüljenek, mert 
Krisztus, az Üdvözítő született. Kérünk, űzz ki Szentlelkeddel minden félelmet szívünkből, 
és ébreszd fel bennünk ezt az igazi, valóságos örök örömöt; és mégha ezen a földön 
megvetettek, nyomorultak, szegények és elhagyatottak vagyunk is, mégis megvigaszta-
lódjunk és örvendezzünk azon, hogy szeretett Fiad, Krisztus Urunk, a mi Megváltónk és 
Főpapunk emberré lett értünk, hogy megmentsen minket a halálból és minden bajból, és 
üdvözítsen örökké.

Liturgus: Mielőtt elmondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot, imádkozzék mindenki 
csendben, szíve szerint szeretteiért, munkatársaiért és minden emberért.

Liturgus: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

Gyülekezet: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te 
akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk 
ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, 
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom 
és a dicsőség mindörökké. Ámen.

ÁLDÁS

Liturgus: Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek!

Gyülekezet: Ámen.

Ének: 167

1. Csendes éj! Tiszta, szent éj! Mindenek álma mély.
Nincs fent más, csak a drága, szent pár,

Várja, gyermeke alszik-e már.
Szent Fiú, aludjál, Szent Fiú, aludjál!

2. Csendes éj! Tiszta, szent éj! Angyalok hangja kél.
Halld a mennyei halleluját, Szerte hirdeti drága szavát:

Krisztus megszületett, Krisztus megszületett!

3. Csendes éj! Tiszta, szent éj! Szív, örülj, higgy, remélj!
Isten szent Fia jött ma hozzád, Békét, életet és reményt ád.

Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít!



Tudta-e, hogy?

•  Istentiszteleteinket élőben közvetítjük
 weboldalunkon, Facebook oldalunkon,
 de felvételről is megtekinthetőek
 ezeken a csatornáinkon.

•  Sőt a PROMONTOR TV minden
 vasárnap felvételről közvetíti az
 aznapi istentiszteletet 12:45 – 13:00
 közötti kezdéssel.

•  A Promontor TV a UPC 522-es és
 a Telekom IPTV 279-es csatornáján
 nézhető.

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 -
A korlátozások alatt ÉLŐ közvetítés
Köszönjük az eddigi adományokat, egyúttal kérjük, hogy amennyiben tehetik
a mellékelt csekken, vagy a 11795009-20009520 OTP Bankos számlaszámra
történő utalással támogassák a gyülekezetet.
Bankkártyás adakozási lehetőség: www.perselypenz.hu
 

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

Lelkész: Hokker Zsolt 
  

E-mail: budafok@evangelikus.hu; Honlap: http://budafok.lutheran.hu   
 
Beteglátogatás (otthoni, kórházi), betegúrvacsora igényét kérjük, a fenti elérhetőségeken jelezzék. 
Temetés, keresztelés, esketés bejelentése csak telefonon történt egyeztetést követően lehetséges.

A lelkészi hivatal a jelenlegi járványhelyzetben zárva tart,
temetés bejelentés vagy egyéb ügyintézés kapcsán, kérjük telefonáljon. 

Petrovics Pál Budafoki Evangélikus Alapítvány

Túrmezei Erzsébet:

Karácsony
Legyünk egy kicsit csendben!
Födje mély csend a szíveket:
mert a sötét, elgyötört földre
Karácsony közeleg.
Jó, ha most lelkünk messze hagyja
a hajsza, lárma mind.
Ne siessünk hangos utakra!
Karácsony lesz megint.
Kezem a jászol előtt szépen
imára kulcsolom.
Nyomorúságom, szegénységem
mind elpanaszolom,
Szívem kitárom: kérlek add meg,
ami nincsen nekem!
Csodáddal csodálatos gyermek,
takard be életem!
Hadd legyen szívünk boldog csöndje
imádattal tele!
Újra leszáll a sötét földre
Karácsony éjjele.

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Hírlevelünk
a Bethlen Gábor Alapkezelő,

EGYH-TAB-20-P-0021
támogatásával készült.

Gyülekezetünk alapítványa a Petrovics Pál Budafoki Evangélikus alapítvány szeretettel 
várja az adó második 1%-ának felajánlását. Az alapítvány céljai a Budafoki és a Hosszú-
falu-fűrészmezei gyülekezet támogatása. Kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel, és hívják 
fel erre ismerőseik figyelmét is! Az alapítvány adószáma: 18397279-1-43


