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Petrovics Pál: Célnál
Lásd meg Istenem:
Hála szívemen!
***
Éltem legjavát,
Éveit, havát –
Álmaim álmát,
Dicsőség – pálmát;
Lényem egészét,
Szívem verését –
Éjjel, nappalon,
Mind-mind od’adom;
Magam-alázón
Mindent áldozom:
Gyönyört és kincset, Csakhogy építsek
Neked templomot,
Hogy lehulljak ott
Az oltár alatt
S téged áldjalak,
Áldjalak térden,
Hogy im’, célt értem!
***
Lásd meg, Istenem:
Hála szívemen
És áld mindenem!

A Budafoki Evangélikus Egyházközség
2015. november 8-án
ünnepli temploma felszentelésének 80. évfo rdulóját.
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 10 órakor kezdődő hálaadó istentiszteletre, amelyen igét hirdet
Dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke.
Az istentisztelethez kapcsolódóan színes programokkal
és szeretetvendégséggel várjuk.
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Kedves Testvérünk!
A Budafoki Evangélikus Templomot 1935. november 3 -án szentelte fel dr. Raffay Sándor
püspök. Macskássy Sámuel felügyelő a közgyűlést a következő szavakkal nyitotta meg:
„Magyar nyelvünk egyik legkifejezőbb szava ez a szó: Isten Háza. […] az Isten fenséges
fogalmát kapcsolja össze, nem a palotáéval s nem is a kastél yéval, hanem a „ház” ot thonos
fogalmával, mel y e gyszerűt, meghittet, otthonosat jel ent. Az „ Isten Háza” Budafok
evangélikusai számára ezt a szívünknek drága, szemünknek kedves, elménknek fenséges kis
templomot jelenti, ahol a mi Istenünk lakik s ahova a gyermeki szív egyszerűségé vel és a
hívő lelke áhítatával hazajárunk majd ezentúl. […] A mi kis templomunk… ajtaja a mai
naptól kezdve nyitva lesz az örvendezőnek, hogy hálát adjon, a szenvedőnek, hogy
vigasztalást nyújtson, de nyitva lesz a kicsinek és nagynak, a szegénynek és gaz dagnak, a
fiatalnak és öregnek egyaránt, hogy lelkünk a kegyelem Istenéhez felemelkedhessék ...„
November 8-án azért adunk hálát, hogy e templom falai immár 80 éve betölthetik ezt a
szerepet, „ház” lehet ez a Sándy Gyula által tervezett épület, me lyben lelki otthonra találhat
mindenki. És ebben a lelki otthonban együtt növekedhetünk a hitben, a reménységben és a
szeretetben, ahogy Péter mondja: ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá
(1Pt2,5). Budafokon az evangélikusok lelki háza már több mint 110 éve épül,
templomunkban immár 80 éve, de reménységünk az, hogy mindaddig épülhet ez a „ház” amíg
Jézus visszajövetelét várjuk – ahogyan az alapkőben elhel yezett igeversben is megvall ották
elődeink: Jövel Uram Jézus! (Jel 22,20).
Addig is, marad a hálaadás , ahogyan Petrovics
Pál templomépítő lelkészünk fenti versében is olvasható:
„Lásd meg, Istenem:
Hála szívemen
És áld mindenem!”
Hokker Zsolt lelkész
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Október 31. - Reformáció ünnepe
Luther Márton 1517. október 31 -én a wittenbergi vártemplom kapujára szögezte 95 tételből
álló vitairatát. Ezt a dátumot tekintjük a reformáció elindulásának. Ezen a napon emlékezünk
arra, hogy Isten Szentlelke egy Ágoston rendi szerzetes személyében újra felhívta az ember
figyelmét a legfontosabb igazságra. Luther azonban nem ezen a dátumon foglalkozott
először ezzel a kérdéssel. Az alábbiakban egy levélrészlet olvasható három esztendővel
korábbról, mel yet egy szerzetesrendi testvérének írt .
Wittemberg, 1514. április 8.
Az Úrban szeretett Georg Spenlein szerzetes testvérének az ágostonos remeték memmingeni
kolostorában.
„…Szeretném tudni, hogyan állsz lelked ügyeivel. Nem tanulja -e meg végre lelked, hogy
megelégelvén saját igazságát, Krisztus igazságában tal áljon megnyugvást, és teljes en reá
bízza magát? A mi korunkban sok embert valami tüzes vakmerőség kísért, kiváltképpen az
ol yanokat, akik minden erejükből arra törekszenek, h ogy igazak és erényesek legyen ek. Csak
az Isten igazságát nem ismerik, amit K risztusban bőséggel és ingyen kapunk. Ők saját
erejükből törekszenek jócselekedetekre mindaddig, míg meg nem bizonyosodnak afelől,
hogy most már erényeik és érdemeik díszruhájában megállhatnak Isten előtt – holott ez
lehetetlen. Nálunk Te is ebben a hitben éltél, vagy sokkal inkább: ebben a tével ygésben. Én
is benne voltam, most már azonban harcolok e tévhit ellen. Harcom még nem ért véget.
Kedves Testvérem, ismerd meg Krisztust, és pedig a megfeszítettet. Tanuld meg őt dic sérni,
és tanulj meg kétségbeesni önmagad mia tt. És aztán szólj hozzá így: „ Kedves Jézus, te vagy
az igazság számomra, de én a te számodra a bűn vagyok. Te magadra vetted, ami az enyém,
és nekem adtad, ami a tiéd. A mi nem voltál, azt vetted magadra, és nekem adtad azt, ami nem
voltam… Ágostonos testvéred, Martinus Luther ”
(Luther válogatott művei 7. Levelek, 45 -47.o. Luther Kiadó Budapest, 2013 )

A Luther rózsa: „A kereszt legyen az első, feketén, szívbe helyezve, ami természetes színű. Ezzel arra akarom
magamat emlékeztetni, hogy a Megfeszítettben való hit üdvözít bennünket, Ugyanis csak akkor igazulunk meg, ha
szívből hiszünk. (Rom. 10. 10.) Jóllehet a kereszt fekete, mivel megöl s kell,
hogy fájjon fa, mégis meghagyja a szívet saját színében, nem rontja meg a
természetet, t. i. nem öldököl, hanem életben tart. Az igaz ember ugyanis hit
által él, mégpedig a Keresztrefeszítettben való hit által. Ez a szív fehér rózsa
közepén legyen annak a kifejezéséül, hogy a hit örömmel, vigasztalással és
békességgel ajándékoz meg és egyenesen egy fehér, üde rózsába helyez.
Mivel nem olyan békesség és öröm ez, amilyent a világ ad, azért legyen a
rózsa fehér és ne piros. A fehér szín ugyanis a lelkek és az angyalok színe.
Ez a rózsa égszínkék mezőben legyen, mert az ilyen lelki és hitbeli öröm az
eljövendő mennyei örömnek kezdete. Ez azonban a lélekben és hitben már
most megvan, a reménység által előre ízleljük, jóllehet most még nem
érzékeljük. A mező körül aranygyűrű legyen; jelezze, hogy ez a mennyei
üdvösség örökké tart és nincs vége soha; emellett értékesebb minden
örömnél és vagyonnál, amint az arany a legnemesebb és legértékesebb
fém.” (Luther Márton)

Reformációi istentisztelet ek október 31 -én, szombaton:
- 10:00 óra úrvacsorás istentisztelet
- 18:00 óra közös áhítat a református testvérekkel, majd dr. Major Jenőnek, gyülekeztünk
volt jegyzőjének előadása : Közös múlttól a templomépítésig címmel. Az alkalmat
szeretetvendégség zárja. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Alkalmaink
A 2015/16-os munkaév kezdete több változást is hozott gyülekezetünk életében, mindamellett, hogy a
korábban megkezdett alkalmaink folytatódtak.
A legkisebbeket a Baba-Mama kör alkalmaira várjuk. Az alkalmak kétheti rendszerességgel kerülnek
megrendezésre. További információ a Facebookon a BuBaMa csoportban.
A hitoktatás jelenleg 15 iskolában 4 hitoktató bevonásával folyik. Összesen 124 gyermek tanul ilyen
formában evangélikus hittant. A hittanórákra a jelentkezés az iskolákban történik.
A vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan gyerekfoglalkozást tartunk két csoportban: az óvodás és az alsó
tagozatos korosztály számára.
Családos istentiszteletünkre a BeCsEs-re továbbra is a hónap második vasárnapján várjuk a családokat.
Változás, hogy az interaktív istentiszteletet – gyermekek életkora szerint – két csoportban tarjuk, 16:30 órai
kezdettel.
A konfirmációs felkészítő teljesen átalakult. Részletekről a lelkészi hivatal elérhetőségein lehet érdeklődni.
A Bibliaórákat szerdán tartjuk! Figyelem, a csütörtök délelőtti alkalom is szerdára került! 10:00 órakor és
18:00 órakor várjuk azokat, akik kicsit mélyebben szeretnének megismerkedni a Szentírás üzenetével.
Témánk, mindkét bibliaórán az ószövetségi próféták könyvei.
A Hölgyválasz – evangélikus nőkör minden érdeklődőt szívesen lát havi alkalmán, minden hónap harmadik
csütörtökén 17:30-tól a gyülekezeti teremben. Beszélgetés, kézművesség, elcsendesedés – Hölgyválasz!
ISTENTISZTELET MINDEN VASÁRNAP 10:00 ÓRÁTÓL!
Temetés, keresztelés, esketés bejelentése a lelkészi hivatalban nyitvatartási időben, vagy telefonon történt
egyeztetést követően. Beteglátogatás (otthoni, kórházi), betegúrvacsora igényét kérjük, az alábbi
elérhetőségeken jelezzék.
Az iroda nyitva tartása: Hétfő: 14.00-18.00; Csütörtök: 14.00-16.00
A lelkészi pihenőnap: PÉNTEK (ezen a napon a lelkész nem elérhető, sürgős esetben üzenet hagyható)
Elérhetőség:

Hokker Zsolt lelkész,
1221 Budapest, Játék u. 16.
Tel:06-1-229-25-38
Honlap: http://budafok.lutheran.hu

E-mail:budafok@lutheran.hu
facebook csoport: Budafoki Evangélikus Egyházközség

Adományaikat valamint az egyházfenntartói járulékot csekken, illetve a 11795009-20009520 OTP Bankos
számlaszámra történő utalással is befizethetik. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne
kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor9,7)
Gyülekezetünk urnatemetőjében lehetőség van 10, 25 és 50
éves urnahely bérlésre is. Részletek a fenti elérhetőségeken,
illetve www.urnatemeto.hu honlapon.
Figyelem! Az Urnatemető új nyitvatartási rendje:
Hétfő 8:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 18:00
Vasárnap: 8:00 – 18:00
Kérjük figyeljék a kihelyezett tájékoztatókat!
A temető ünnepi nyitvatartási rendje: október 22. – november 2. 8:00 – 19:00
November 1-én 13:30 órakor az urnatemetőben halottak napi megemlékezést tartunk.
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