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V. évf. 1. szám 2017. Tavasz

1517. október 31-en egy wittenbergi egyetemi tanár, katolikus pap és szerzetes, egy bizonyos Martin Luther
egy 95 pontból álló vitaindító iratot tűzött ki egy egyetem hirdetőtáblájára, a vártemplom kapujára.
Ebben a korban mindenki a reformáció tüzében égett. Az egyház, a papok és az emberek között óriási
szakadék tátongott, és bár szinte mindenki kivétel nélkül vallásos volt, de ezt a vallásosságot inkább
nevezhetjük babonaságnak. A hatalomra került haszonleső vezetők mind egyházi, mind állami oldalon jobb
esetben szemet hunytak ezek felett, rosszabb esetben kihasználva az egyszerű emberek tudatlanságát, anyagi
haszonszerzés céljára használták fel azt. Ilyen eset volt a búcsúcédula árusítása is, amely hamis reménységet
keltett az emberekben az üdvösséggel kapcsolatban. Luther maga is egy babonás félelem miatt lett szerzetes,
de a kolostorban sem talált megnyugvást a lelke, és folyamatosan gyötörte őt az, hogy sohasem lehet elég jó az
Isten szemében. Ekkor került kezébe a Biblia. Az a könyv, amely már abban a korban is az egyik legismertebb,
de legkevésbé olvasott könyv volt. Ismerték, mert mindenki arról beszélt, de közvetlen tapasztalata nagyon
keveseknek volt vele kapcsolatban. Akiknek volt, azokat vagy bolondoknak, vagy eretnekeknek titulálták,
mert ez a könyv felnyitotta a szemeiket, és meglátták azt, hogy Isten egészen személyes, közeli, akit meg lehet
szólítani.
A reformáció 500. évében még mindig aktuális Luther igehirdetése:
Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak
neki szolgálj!Mt 4,10
„Két fegyverünk van, amelytől reszketve fut az ördög: az ige és az imádság. Szorgalmasan hallgatni, tanulni s
gyakorolni Isten igéjét, hogy belőle okuljunk, vigasztalódjunk és erősödjünk. Aztán mikor kísértés ér, a szívet
ugyanazzal az igével Istenhez emelni, hogy segedelméért kiáltsunk. E kettő közül egyik mindig útban legyen,
hogy meg ne szakadjon a beszélgetés Isten és ember közt. Vagy Ő beszéljen hozzánk s mi csendben ülve
hallgassuk, vagy mi beszéljünk hozzá s Ő hallgasson minket, amint eléje visszük könyörgésünket.
Akármelyik történjék, az ördög nem bírja ki s megfutamodik. Vértezzük hát fel magunkat mindkettővel. A
szívünk mindig Istenre nézzen, igéjét megtartsa s szüntelen fohászkodással örök Miatyánkot imádkozzék.”
Az ige kőszálként megáll, megszégyenül, ki bántja. Velünk az Úr táborba száll, Szentlelkét ránk
bocsátja… (L.M.: Erős vár a mi Istenünk, Evangélikus Énekeskönyv 254 . ének)
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A reformáció 500. évfordulója alkalmából
szeretettel meghívjuk alábbi
szeretetvendégségeinkre.
Három alkalommal, három olyan előadó lesz a
vendégünk, akik az általuk hozott témának
valamilyen módon „szakértői”. Mégsem egy
történelemórára hívtuk őket, hanem arra kértük
meg mindhármukat, hogy beszéljenek arról, hogy
ők, hívő emberként, hogyan élik meg a reformáció
szellemiségét a mindennapokban.
A témák kiindulópontok azért, hogy rálássunk
arra, hogy a reformátor milyen módokon
ismertette meg az igaz tanítást az emberekkel.
Megláthatjuk, hogy a Luther életében oly fontos
dolgok, a sör, a család és a zene, hogyan váltak a
reformáció
mozgatórugóivá,
és
hogyan
jelenhetnek meg ma az evangélikus emberek
hétköznapjaiban.
Az előadások helyszíne a Budafoki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti központja (1221
Budapest, Játék u. 16.).
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Tavaszi alkalmaink
 Templomtakarítás április 8-án, 9 órától. A szokásos módon közösen készítjük fel gyülekezeti
központunkat a húsvéti ünnepekre. Mindenki találhat számára megfelelő feladatok az ablakpucolástól a
kertészkedésen át a zöldségtisztításig. Ez utóbbi a takarítást követő közös bográcsos ebéd miatt fontos.
 BECsEs Húsvét - április 9-én, 16:30. Családi istentiszteletünkön különleges módon élhetjük át a
nagyhét üzenetét. Egy interaktív keresztúttal készülünk kicsinyek és nagyok, fiatalok és idősek
számára egyaránt.
 Páskavacsora – Április 13. 18:00. Immár két esztendeje, hogy zsidó-keresztyén testvéreink
bemutatták, hogyan is ülhette meg Jézus az utolsó vacsorán tanítványaival a Szédert. Az idei évben
a nagycsütörtöki úrvacsorás istentiszteletet ezen a különleges módon ülhetjük meg, közösen, egy
asztalnál, ahol Jézus lesz az, aki megajándékoz minket az ő testének és vérének titokzatos
ajándékával.
 Nagypénteki passióolvasás – április 14. 18:00, gyülekezetünk tagjainak részvételével.
 Húsvét hajnali istentisztelet – április 16. 5:00 Ezen a különleges napfelkelte előtt kezdődő
alkalmon sötét templom várja a gyülekezet tagjait. A csillagok fényénél kezdődő istentiszteleten
átélhetjük, ahogy a felkelő nap fénye kezdi bevilágítani a templomot, úgy lép be az életünkbe a
feltámadott Úr, a Világ Világossága, Jézus Krisztus. Az alkalmat követően közösen fogyasztjuk el
a húsvéti reggelit.
 Húsvéti ünnepi istentisztelet – április 16. 10:00
 Húsvét második napi istentisztelet – április 17. 10:00
 Családos hétvége – április 29-30. Testi-lelki töltekezés családoknak, az évek óta népszerű programot
idén a reformáció jegyében a megújulás témája köré szervezzük.
 Gyülekezeti kirándulás – május 20. Az idei évben abba a városba látogatunk, ahol először jelentek meg
a reformáció tanai Magyarországon, itt alakult meg az első evangélikus hitközösség, így méltán
adományozta az Európai Protestáns Egyházak Közössége az Európai Reformáció Városa címet
Sopronnak. Az egy napos buszos kiránduláson elsősorban Sopron evangélikus múltjával és jelenével
ismerkedünk meg, a gyülekezet vezető lelkésze segítségével, bepillantást kapva olyan részletekbe is,
amelyek nem mindenki számára láthatóak.
 Pünkösd ünnepi istentiszteletek – június 4-5.
 Tanévzáró gyülekezeti nap – június 11. – hagyományos módon az interaktív istentisztelet követően
meglepetéssel, rajzverseny eredményhirdetéssel, süteménykészítő versennyel, közös ebéddel, jó
hangulattal várunk mindenkit.
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Petrovics Pál Budafoki Evangélikus alapítvány 1%
Gyülekezetünk alapítványa a Petrovics Pál Budafoki Evangélikus alapítvány szeretettel várja az adó második
1%-ának felajánlását. Az alapítvány céljai a Budafoki és a Hosszúfalu-fűrészmezei gyülekezet támogatása.
Kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel, és hívják fel erre ismerőseik figyelmét is! Az alapítvány adószáma:

18397279-1-43
Az adó másik 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyház részére a 0035 technikai számon lehet felajánlani.

Az iroda nyitva tartása: Hétfő: 15.00-18.00; Csütörtök: 14.00-16.00
Elérhetőség: Hokker Zsolt lelkész Tel:06-1-229-25-38
E-mail:budafok@lutheran.hu
Honlap: http://budafok.lutheran.hu
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