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Aktuális üzenet? Igen, nagyon aktuális! Ma, amikor a járvány elleni védekezésről szól 
minden, amikor iskolák, munkahelyek, üzletek zárnak be, amikor kézmosással, szájmaszk-
kal, karanténnal védekezünk, Jézus szava nagyon is aktuálisan cseng. Annál is különösebb, 
hogy ezt szót a Bibliaolvasó Útmutató összeállítói már bő egy évvel korábban kiválasztot-
ták március hónap igéjének. 
Vigyázzatok egymásra, legfőképpen az idősekre. Vigyázzatok, kerüljétek a kapcsolattartás 
hagyományos formáit… Vigyázzatok, hogy elkerüljétek a veszélyt. Vigyázzatok! Azaz 
legyetek �gyelmesek. Figyeljetek oda magatokra, a családtagjaitokra, egymásra. Az erede-
ti görög szövegben Márk szó szerint ezt mondja: nézzetek, maradjatok ébren. 
Jézus, amikor felszólít a vigyázásra, akkor az utolsó idők jeleiről beszél. Azt mondja: vegyük 
észre, lássuk meg a jeleit annak, hogy közel van az ítélet: „amikor meglátjátok, hogy ezek 
történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő, az ajtó előtt.” (Mk 13,29) Lukács Jézust idézve 
meg is említi ezeket a jeleket: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, minden-
felé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek…” 
(Lk 21,10).
Nem félelemkeltés, nem riogatás ez, hanem a féltőn szerető Isten felhívása: vigyázzatok! 
Legyetek éberek, vegyétek �gyelembe ezeket a jeleket. 
Vigyázzatok! azaz Nézzetek! Folyamatosan �gyeljük a híreket, amelyek napról napra 
aggasztóbbnak bizonyulnak. Egyre szigorodó szabályok, egyre nagyobb bezárkózás. De 
Jézus �gyelmeztetésében benne van az is, amit pedig március idusának igéjéül választot-
tak: „Szemem állandóan az ÚRra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából” (Zsolt 
25,15).
Ezekben az időkben fontos, hogy vigyázzunk! Vigyázzunk magunkra és egymásra, és 
vigyázzunk Istenre, azaz fordítsuk felé a tekintetünket, a �gyelmünket. 
A böjti időszak amúgy is erről kellene, hogy szóljon, most lehetőséget és időt kapunk erre. 

VIGYÁZZATOK! (Mk 13,37)
Jézus Krisztus mondja: 



Ezúton tájékoztatjuk a Budafoki Evangélikus Egyház-
községhez tartozókat, érdeklődőket, hogy a Kormány-
rendeleteknek, valamint Püspöki ajánlásoknak 
megfelelően gyülekezetünkben határozatlan időre, 
de legalább virágvasárnapig (ápr. 5.) minden alkal- 
mat felfüggesztünk.

Ez érinti az istentiszteleteket is, melyeket élő interne-
tes közvetítéssel kívánunk pótolni. Minden vasárnap 
délelőtt 10 órától a honlapunkon, illetve Facebook 
oldalunkon lehet követni ezeket a közvetítéseket. 

Honlapunk címe: http://budafok.lutheran.hu

Ezen az oldalon, valamint internetes hírlevelünk-
ben (feliratkozási lehetőség: budafok@lutheran.hu) 
folyamatos tájékoztatást adunk, illetve friss áhítatok, 
igehirdetések, bibliaórai anyagok is elérhetőek. 

De jó lenne, ha nem kellene a világnak mindezt megtapasztalnia, de úgy tűnik, Jézus 
szavából legalábbis ez derül ki, hogy sokszor csak ebből értünk. Akkor gondolkodunk el, és 
szegezzük – gyakran vádlón – tekintetünket arra az Istenre, aki pedig mindent megtett, 
hogy „kiszabadítson a csapdából”, hiszen egyszülött �a halt meg a kereszten, hogy nekünk 
Életünk legyen! Figyeljünk rá, szegezzük szemeinket arra, akinek hatalma van nemcsak a 
járványok, betegségek, hanem a bűn és a halál felett is. Figyelmeztessen bennünket ez a 
világjárvány arra, hogy ő ott áll a mi életünk ajtaja előtt, zörget és bebocsátásra vár, lehet, 
hogy mást nem engedhetünk be ezekben az időkben, de ha előtte megnyitjuk az ajtót, 
akkor nem a halál, hanem az örök élet és a feltámadás ajándékát kapjuk meg. Éljünk vele! 
Éljünk Vele! 

HOKKER ZSOLT
lelkész

Tájékoztató



Tévés közvetítés

Március 22-én 11 órától a Duna Tv közvetíti 
istentiszteletünket templomunkból, melyen dr. 
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus 
Egyház elnök-püspöke prédikál. 

A helyzetre való tekintettel az istentisztelet „zárt 
kapus” lesz, azon csak a szolgálattevők és a 
technikai személyzet lehet jelen, ezért minden-
kit kérünk, hogy a tévékészülékeken keresztül 
kapcsolódjanak be istentiszteletünkbe.

Imádság járvány idején,
részlet a Lutheránus Világszövetség imádságából

Gyógyító Urunk, könyörülj az egész emberiségen, amely kétségek között,
betegség és félelem terhével vívódik. 

Jöjj segítségünkre a koronavírus világméretű terjedése idején.
Gyógyítsd a betegeket, védelmezd meg családtagjaikat és barátaikat a fertőzéstől. 

Add nekünk a szeretet és önfegyelem lelkét, hogy közösségben lehessünk egymással
és végezhessük munkánkat a koronavírus kontrollálása és hatásának kiküszöbölése ügyében. 

Gyógyíts ki az önközpontúságból és közönyből, abból, hogy csak magunkért aggódunk.
Törd át a bátortalanság és a félelem korlátait, ami miatt nem törődünk embertársainkkal. 

Erősítsd és támogasd az egészségügyben dolgozókat, az ápolókat és orvosokat
és mindenkit, aki a betegekért és hozzátartozóikért fáradozik. 

Adj bölcsességet és kreativitást a kutatóknak, akik a vírus ellenszerének fejlesztésén fáradoznak. 

Erősítsd a dolgozókat és munkaadókat, akiknek a megélhetése veszélybe került a bezárások,
a karantén, a lezárt határok és egyéb korlátozások miatt.

Védelmezd azokat, akiknek muszáj útra kelniük. Jézus Krisztusért kérünk,

Gyógyítsd meg világunkat, gyógyítsd testünket, erősítsd szívünket és gondolatainkat
a bizonytalanság közepette. Adj reményt és békességet. 

Ölelő karoddal védelmezd az elhunytakat és azokat,
akik a mai napon fognak meghalni. Vigasztald szeretteiket a szomorúság idején. 

Emlékezz meg szeretetben népedről, az egész emberiségről
és a teremtett világ egészéről. Ámen.



Luther Márton gyakorlatiassága járvány idejére
„Ezért arra kérem az Istent, hogy könyörüljön rajtunk, és óvjon meg bennünket. Orvosságot 
osztok, és én is beveszem. Tartózkodom a fertőzött személyektől és helyektől, ha nincs ott 
rám szükség, így vigyázva a saját egészségemre, nehogy én mérgezzek és fertőzzek meg 
másokat, és így hanyagságból okozzam mások halálát. Ha az Isten meg akar találni, akkor 
meg is talál, de így mindent megtettem, amit megtehettem, és így sem a magam, sem 
pedig mások haláláért nem vagyok felelős. Ha a felebarátomnak szüksége van rám, nem 
fogom elkerülni sem a helyet, sem a személyt, hanem önként odamegyek hozzá, és segítek 
neki, ahogy arról fentebb volt szó. Nézd, ez igazi, istenfélő hit, amely nem vakmerő, nem 
pimasz és nem istenkísértő.”
(szöveg: Luther Márton; Elmenekülhetek-e a halál elől? Luther Válogatott Művei 5, 546)

A lelkészi hivatalt jelenleg nem tart ügyfélfogadást,
de az alábbi telefonszámokon, illetve e-mailen elérhetőek vagyunk:

         Tel.: 06 1 229 25 38
         Hokker Zsolt: 06 20 824 57 89
         budafok@evangelikus.hu
         Honlap: http://budafok.lutheran.hu
         www.facebook.com/evefok

Köszönjük az eddigi adományokat, egyúttal kérjük, hogy amennyiben tehetik a
11795009-20009520 OTP Bankos számlaszámra történő utalással támogassák a 
gyülekezetünket.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!


