
Egy i�úsági énekünk első sora így fogalmaz-
za meg azt, hogy amikor egy időszak lezáró-
dik, abban benne rejlik a tovább indulás, az 
új kezdet lehetősége. A keresztyén remény-
ség középpontjában is ez áll. Amikor a földi 
élet lezáródik, akkor egy másik Élet 
kezdődik, az, amelyikbe Jézus feltámadása 
engedett betekintést, és amelyre úgy 
hivatkozunk: üdvösség, Mennyország. Egy 
Élet, ami egészen más.  De az új kezdet itt a 
földi vándorlás során is gyakran megtörté-
nik. Sokszor átéljük, hogy valami véget ér és 

más kezdődik. Más – néha szomorú, máskor örömteli változás következik be. Néha jó, máskor rossz dolgok-
nak kell búcsút intenünk, és várni az újra, arra a bizonyos „másra”.
Gyülekezetünk életében a nyáron szintén „más” lesz valami, hiszen Sztyéhlik Csaba, aki 7 évig volt hitokta-
tónk, immár lelkészként folytatja szolgálatát egy másik, – hisszük – számára Istentől kijelölt helyen. Új 
kezdet neki is, és gyülekezetünknek is. De mindannyian várjuk, hogy Isten milyen újat ajándékoz számunkra 
ezen a nyáron, milyen útra terelget bennünket.
A pandémia – legalábbis reménységünk szerint a vége felé közeledik. Egy új időszámítás kezdődik. 
Könnyebb lett és talán egyre könnyebb és könnyebb lesz az életünk. Ez örömteli változás. Várjuk azt, hogy 
véget érjen ez a „böjti” időszak, és a bezárkózás után a kapuk megnyíljanak. Amikor a zsidó nép – a 40 éves 
pusztai vándorlást követően – megérkezik az Ígéret földjének a kapujába, akkor Isten így �gyelmezteti 
őket: Amikor bevisz téged Istened, az ÚR arra a földre, amelyet esküvel ígért, és ad neked nagy és szép városo-
kat, …megásott kutakat, … szőlőket és olajfákat … akkor vigyázz: ne feledkezz meg az ÚRról, aki kihozott 
téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! (5Móz 6,10;12)
Amikor véget ér a „böjt”, amikor véget ér a járvány, amikor véget ér egy-egy nehéz időszak az életünkben, 
akkor se feledkezzünk meg az Úrról. Most lehetőséget kaptunk arra, hogy Rá irányítsuk a tekintetünket, 
hogy Isten felé forduljunk. Akár a megoldást tőle várva, akár kétkedő kérdésként: hogyan engedheti? – a 
lényeg ugyanaz: az Istenhez fordultunk. És ha ezt már megtettük, ne forduljunk el tőle akkor sem, ha már 
minden rendben van, ha már minden egyenesbe jön. Sőt �gyeljünk oda Rá! Rá, aki új utakra indít, aki 
egyengeti utunkat, és aki bevisz arra a földre, a Mennyei hazába, amelyet nem csak esküvel ígért, hanem 
amelynek ajtaját, Jézus keresztjével kitámasztotta számunkra. 
Valami véget ér… igen, sok-sok dolog véget ér ezen a nyáron is, ugyanakkor új utak is nyílnak. Isten valami 
egészen MÁST kínál, saját magát, és az örök élet tárt kapuját. Induljunk vele ebbe az újba!

HOKKER ZSOLT

„Valami véget ér, kezdődik más talán…” 
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A fenti sort énekeljük énekeskönyvünk 299-es énekében. 
És bár az ének arról szól, hogy nyitott a szívünk az Isten 
Szentlelke előtt, de most hadd szóljon ez a sor a Budafoki 
Evangélikus Gyülekezet tagjai felé, mintegy Istentől jövő 
hívás. Igen, ő hív, a vele való találkozásra. Az istentisztele-
ten vele találkozhatunk, hiszen egészen közel jön 
hozzánk. Igéjével megszólít, az Úrvacsora szentségében 
pedig átélhetjük az ő közvetlen jelenlétét. 

Igen, lehet jönni Istentiszteletre! Nyitva van a templom 
kapuja! Éljünk ezzel a lehetőséggel. 

Az elmúlt időszakban sokan követték az istentiszteleteket 
az online közvetítések révén. Ennek nagyon örülünk, 
hiszen ezért is csináltuk. Otthon talán még az ágyból, 
vagy éppen ebédfőzés közben, szépen felöltözve énekes-
könyvvel a kézben, a prédikációt talán felhangosítva 
hallgatva, az énekeket bátrabban énekelve, hisz otthon 
nem hallja más… sokan, sokféleképpen élték meg ezt az 
időszakot. De itt az ideje, hogy a fotelt felváltsuk a talán

nem olyan kényelmes paddal, ugyanakkor újra rácsodál-
kozzunk a testvéri közösség, a közös éneklés, az együtt 
mondott imádság, a közösségben megvallott hit erejére; 
az úrvacsorai asztalánál átélt felszabadító örömre… 
azokra a csodákra, amelyekkel Isten megajándékoz 
vasárnapról vasárnapra, amiért érdemes felöltözni, 
utazni, és még az ebédet is egy kicsit későbbre halasztani. 

Várunk, visszavárunk mindenkit! Találkozzunk!

Természetesen azért a vírus árnyékában nem feledkezünk 
meg a biztonságról sem, így kérünk mindenkit, �gyeljen 
oda az aktuális biztonsági tájékoztatóra, amelyet a 
templom bejáratára függesztünk. 

Azok számára pedig, akik betegség, nyaralás, külföldi 
tartózkodás stb. miatt nem tudnak részt venni az 
istentiszteleten, továbbra is nyitott a lehetőség, hogy 
élőben csatlakozzanak az internet segítségével. 

„Jöjj, térj be, kapum tárva!
Légy drága vendégem…” 



Az úrvacsoráról

Mögöttünk lévő események

SZUPPLIKÁCIÓ
TEMPLOM

TAKARÍTÁS

KIFLI

A Püspöki tanács május 18-i ajánlása alapján ismét lehetőség van úrvacsoravételre az istentiszteleten. 
Szeretettel hívunk mindenkit az úrvacsorai közösség megélésére, Krisztus testének és vérének vételére.

A járvány terjedésének megelőzése érdekében szükséges óvintézkedések:
• Úrvacsoravételre egyelőre kizárólag „bemártásos” módon van lehetőség. 
• Kérjük a testvéreket, hogy középen érkezzenek az oltárhoz, tartsák be
 a biztonsági távolságot, vegyék le a maszkot, majd fertőtlenítsék a kezüket. 
• Az oltárhoz három ember térdeljen egyszerre: két oldalt és középen.
 Családtagok egymás mellé is térdelhetnek. 
• Az ostyát a borba mártva adjuk kézbe, kérjük azt két ujjal
 – megcsippentve – vegyék át, és így vegyék magukhoz.
 (Lehetőség szerint a szárazan maradt részt megfogva.) 
• Az áldást követően, a maszkokat visszavéve, a padsorok két oldalán
 menjünk a helyünkre. 

Kérjük a Testvéreket a fentiek betartására!



Felnőtt konfirmáció

Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Az a nap, 
amikor Isten Szentlelke kiáradt a tanítványokra, és ők 
elindultak szerte a világba, hogy az evangélium öröm- 
hírével ajándékozzanak meg sokakat Jézus szavai szerint: 
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, 
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek-
nek nevében” (Mt 28,19). Pünkösd éppen ezért az egyház 
születésnapja, amikor azt ünnepeljük, hogy „akik hittek 

(Péter) szavának, azok megkeresztelkedtek. Azon a napon 
mintegy háromezren csatlakoztak hozzájuk.” (ApCsel 2,41).

Pünkösd ünnepén gyülekezetünkben az idei évben
4 felnőtt vállalta, hogy kiáll Isten színe és közösségünk 
elé, és vallást tesz hitéről.
Ezeket a hitvallásokat osztjuk meg most az olvasóval,
a kon�rmandusok rövid bemutatkozásának kíséretében.  

Glávits Anna
Glávits Anna vagyok, 18 éves diák, szabadidőmben szívesen zenélek és sportolok. A családom egyik fele 
Érden lakik, de én időm nagy részét Budafokon töltöm, ezt is tekintem az elsődleges otthonomnak. Mivel
a szüleim nem hívők, tizenéves koromban, a barátaimon keresztül kerültem közelebb Isten igéjéhez. Hálás 
vagyok a gyülekezetnek, amiért befogadtak és támogatnak a hitben.

Hitvallás:
Hiszem, hogy Isten megváltott gyermeke vagyok.
Hiszem, hogy Istenben mindig bízhatok, szeretetére mindig számíthatok.
Bár napról napra újabb bűnökbe esem, Ő szeretetből mindig megbocsát. Bűneim többé nem választanak el Tőle, 
hiszen egyetlen, drága Fiát adta azért, hogy Rajta keresztül Hozzá mehessek. Csodálatos ajándékait, mint az 
örömöt, a családot, és a természet szépségét nap mint nap megtapasztalom. 
És ha nagyon mélyen érzem magam, és minden reménytelennek tűnik, Ő az, aki felemel, meghallgat, 
megvigasztal és reményt ad. Mindezért hálás vagyok Neki, és szeretem Őt. Igyekszem törvényei megtartására, 
hogy egy napon Üdvösséget nyerhessek, és örökké Vele maradhassak.



Chen ShengWei 

Hitvallás:
Hiszek egy Istenben, hogy látja az Egészet.
Hiszek Jézus Krisztusban, hogy megnyitotta számunkra a mennyország kapuját.
Hiszek Szentlélekben, hogy jó belátással és bölcsességgel lát el.
Imádkozom, hogy vétkeim és bűneim megbocsátást nyerjenek.
Imádkozom, hogy a Szentlélek segítségével, Jézus Krisztus áldozatával, Isten megajándékozzon az üdvösséggel. 

Chen ShengWei vagyok. Kínában születtem, kiskorom óta itt élek Magyarországon. A hittel és a vallással 
sosem kerültem közelebb. A párom révén, párommal kezdtem el járni a budafoki evangélikus templomba. 
Úgy hiszem, hogy Isten a páromon keresztül vezetett be a hit világába.

Farkas Tünde

Hitvallás:
Mindenható Istenem! Köszönöm, hogy megszólíthatlak és megszólítottál. Hogy velem vagy mindig és fordulha-
tok imádságommal hozzád bármikor. Köszönöm a gyülekezetemet és a Földön élő és már nem a Földön élő 
testvéreimet. Köszönöm, hogy minden gondunkban számíthatunk rád. Kérlek tarts minket a Hozzád vezető úton, 
és legyen meg a Te akaratod! Ámen.

Fontányi Fruzsina

Hitvallás:
Azért hiszek Istenben, mert Ő mindig hisz énbennem. Ő az, aki mindig velem van. Sosem engedi el a kezem. 
Felnyitja a szemeim, ha csukva tartom őket. Olyan támasz Ő számomra, ami nélkül elvesznék. Ha arra gondolok, 
hogy mennyi mindent köszönhetek neki, elcsuklik a hangom és könnyek hullanak a szemeimből. Hálás vagyok 
mindenért, amit ajándékozott nekem. Boldog vagyok, ha eszembe jut, hogy ő mindig itt lesz velem. 

Fontányi Fruzsina vagyok, 21 éves. A Kaposvári Egyetemre járok médiaismeretek és mozgóképes �lm szakra. 
Az egész családom evangélikus, így gyerekkorom óta gyakorlom az evangélikus vallást. Nagyon vártam már 
hogy én is – a kon�rmáció által – a közösség tagja legyek.

Régóta vártam, hogy „hivatalosan” is evangélikus lehessek, mert amióta átléptem a budafoki templom 
küszöbét, éreztem, hogy haza értem, amit egy gyülekezeti tagunknak, Haller Józsefnének köszönhetek. 
Vallásos családban nőtem fel, de itt indultam el a hitem nagykorúsága felé. Az első itt töltött bibliaórán az 
Efezusiakhoz írt levél 4. fejezetéről beszéltünk, ahol ezt írja Pál: „az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel 
szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus”. (Ef 4,15)



Előttünk levő események
Tanévzáró istentisztelet és gyülekezeti nap, Június 13.
Június 13-án 10 órakor tartjuk munkaévzáró alkalmukat. Véget ér egy mindannyiunk számára nehéz, sok 
kihívással teli munkaév. Szükségünk van a lezárásra, hogy összegyűjtsük, mi az, amit elveszítettünk, mi az, 
ami elmaradt, kimaradt. Ugyanakkor a hálaadás alkalma is ez az istentisztelet, Isten megtartó irgalmáért, és 
azért, hogy a „pusztán át” is vezetett bennünket. Induljunk tovább az ő áldását kérve további terveinkre, 
életünkre. Az istentiszteletet követően a templomkertbe várunk mindenkit egy rövid programmal, néhány 
szendvics, kávé és sütemény kíséretében. Találkozzunk, beszélgessünk, osszuk meg egymással örömeinket, 
bánatunkat, éljük meg a testvéri közösség áldásait!

I�tábor, Július 19–23.
Keszőhidegkúton a Találkozások házában. Az i�tábor programja
az idei évben elmaradt országos evangélikus i�úsági találkozó,
a Szélrózsa tematikáját követi. 14-20 éves korosztály számára.
Részvételi díj: 25 000 Ft/hét.
Kon�rmandus tábor, Augusztus 17–20.
A kon�rmandusok tábora az idei évben augusztus 17–20 között kerül megrendezésre Nagybörzsönyben,
a Reménység házában. A tábor a kon�rmációi felkészítésen részt vettek számára a kon�rmációi vizsgára és 
istentiszteletre való felkészítés alkalma. 
Kon�rmációs istentisztelet, Szeptember 12. 
Tanévnyitó gyülekezeti nap, Szeptember 18., szombat
Részletes információk augusztustól a honlapon. 
Erdélyi testvérgyülekezetünk látogatása
Az ősz során tervezzük, hogy fogadjuk a Hosszúfalu-fűrészmezei testvéreinket, amennyiben ezt
a járványhelyzet, az utazási korlátozások lehetővé teszik.

A táborokba a jelentkezési lap a honlapunkon megtalálható.

  

Nyári Napközis Tábor 
6-12 éves korú, elsősorban evangélikus gyermekek részére, a Budafoki Evangélikus

Egyházközség Gyülekezeti Központjában (1221 Bp., Játék u. 16.).
Naponta egy-egy bibliai témát dolgozunk fel a gyermekek életkorának megfelelően,

sok játékkal, mozgással, kreatív foglalkozással.
Filmet forgatunk, színházat „csinálunk”, bábozunk, műalkotásokat készítünk.

Jelentkezési határidő: június 15.  A részvételi díj: 15 000 Ft/hét,
amely tartalmaz napi háromszori étkezést és a programok költségeit.

Időpont:június 21-25.



A Sámuel prófétát indító mondattal Pünkösd 
ünnepén találkozhattunk igehirdetési alapigeként. 
Már az akkori készülés alkalmával megragadott ez a 
mondat. Isten nem csak belehelyezi a prófétát egy új 
helyzetbe, hanem pontos küldetéssel bízza meg és 
biztosít számára mindent, – időt, helyszínt, társakat 
és eszközöket – hogy hűségesen teljesíthesse a 
rábízott feladatot. Az emberi tervezés és bizonyta-
lanság persze jelen van Sámuelben is és hangot is ad 
félelmeinek, de ez most nem az alkudozás, az 
emberi kényelmeskedés ideje. Ideje indulni, hiszen 
az Úr szólít!
Ideje indulnom és ezzel együtt lassan búcsúznom
a Gyülekezettől. Hét évet tölthettem el ebben a 
közösségben és bár az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemre Óbudáról indultam, mégis büszkén és 
hálás szívvel nevezem ma küldő gyülekezetemnek
a Budafoki Evangélikus Egyházközséget.
Ahogyan Sámuel, úgy én is kaptam időt és ezzel 
együtt rengeteg tapasztalatot, élményt és örömöt. 
Kaptam helyszínt: otthont, azaz lakhatási lehetősé-
get, gyakorlat szerzésre teret és a tanulásra békés 
környezetet. Kaptam társakat, hiszen itt házasodtunk 

össze Zsó�val és itt született meg három gyermekünk. 
A családon túl pedig barátokat, mentort, tanítványo-
kat, valamint szeretetteljes és istenfélő közösséget. 
Köszönöm mindenkinek a testvéri kísérést és 
támogatást, a megosztott gondolatokat és a szolgá-
lat közös örömét!
Mikor ezt írom május végén, még nem tudom 
biztosan, hogy hol folytatom augusztustól szolgála-
tomat, annyi tűnik biztosnak, hogy Nógrád megyé-
ben. Amiről örömmel adhatok még hírt, hogy július 
4-én 15 órától kerül sor ordinációmra, mely ünnepre 
szeretettel hívok mindenkit!
Sámuelhez hasonlóan bennem is meg vannak a 
kérdések és bizonytalanságok, de úgy érzem, hogy 
biztos alappal indulhatok el Budafokról. Ezt pedig 
nem csak a tanultaknak köszönhetően érzem, hanem 
a megváltó Úr kegyelmes szeretetében bízó hit 
alapján.
Nem is tudok mással búcsúzni, mint Pál apostol 
áldáskérésével a második korinthusi levél végéről:
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a 
Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!

SZTYÉHLIK CSABA

„Töltsd meg olajjal
a szarudat, és indulj!”

Meghívó

„Uram, nem vagyok méltó arra, 
hogy hajlékomba jöjj, 

hanem csak egy szót szólj…”
Mt 8, 8

Erős vár a mi Istenünk!

Isten iránti hálás szívvel hívom ordinációmra
a Budafoki Evangélikus Templomba.

Lelkésszé szentelésemre
július 4-én 15 órától kerül sor

Dr. Fabiny Tamás püspök úr szolgálatával.
Az ünnepi istentiszteletet és a köszöntéseket

követően szeretetvendégséget tartunk, melyre szeretettel várom.
Isten áldja!

 
Sztyéhlik Csaba

Testvéri szeretettel:



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 – LÁTOGATHATÓ
Élő közvetítésünk megmarad az online elérhetőségeinken.
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

Sugarat hordok

Örök, dicső tekintetedből,
én Istenem, fénylő Napom,
sugarat hordok a szívemben
sötét, ködös, nagy utamon.
A Te szemed reám tekintett:
Ím, az enyém is ég, ragyog.
Beboríthat mindent az éjjel:
Fényedből egy sugár vagyok.

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

Tudta-e?
•  Istentiszteleteink minden vasárnap
 10:00 órától újra látogathatóak.
 Úrvacsora vételére is van lehetőség
 minden hónap 1., 3. vasárnapján és
 ünnepeken.

•  Nyáron különböző táborokkal várjuk
 a �atalokat: napközis tábor az
 általános iskolásoknak, i� tábor és
 kon�rmandus tábor. Részletek
 a hírlevélben és a honlapunkon.

budafok.egyhazkozseg.hu

www.facebook.com/evefok

 

www.youtube.com/
BudafokiEvangélikusEgyházközség

Online elérhetőségeink:


