
 

 

 

 

 
 

 

 

(Zsolt 130,4) 

 Így kezdődik a 130 Zsoltár: „A mélységből kiáltok hozzád, Uram!”. Kiáltani, de nem akárhonnan. A 

zsoltáros őszinte kiáltásához a padló is magas, a kiásott sírgödör sem elég mély. Honnan is kiált? A 

kilátástalanság mélységéből. Onnan az ember már nem lát tisztán, tudja, hogy mindennek vége, de kiált. Tudja, 

hogy kiáltania kell, és tudja kihez is, az Urához, Istenéhez. Nem is tudom, hogy mikor hallottam kiáltozó 

embert utoljára? Mára már az emberek elfejtettek kiáltani. Hangosan beszélnek, őrjöngnek, de kiáltani kevesen 

tudnak. És milyen kevesen vannak, akik bibliai értelemben tudnak „kiáltani” Istenhez? Isten-automatát 

használnak sokan, aki egy a sok közül, de amikor véletlenül előkerül, akkor bedobják pénzüket, mert a ma 

embere nem fukarkodik, de rögvest várja a reakciót. És ha az elmarad, akkor nem hogy félné az Istent, hanem 

azon nyomban megtagadja.  

 Isten a maga képmására teremtett bennünket, és mivé váltunk? Mi, akik a kevesek közé soroljuk 

magunkat, miért is imádkozzunk Istenhez? Tanítson meg kiáltani, mert bizony nagy a mélység, és egyre 

mélyebbre süllyedünk benne. 

 Hatvan évvel ezelőtt az emberek szeméről, tudatáról és lelkéről leestek a pikkelyek, és ismét tisztán 

láttak és gondolkodtak. Már nem lehetett őket elkápráztatni. A három vagy ötéves tervek csak a tapsgép által 

dübörögtek. Véget kellett vetni az elnyomó uralomnak, kiáltani kellett. Megtalálták a kiáltáshoz a 

közbenjárókat, és érdekes módon a lelkészek és papok voltak a szónokok, nem azért mert nekik nem volt 

veszteni valójuk, hanem mert tudni kellett szólni. Miről is prédikáltak az éter hullámain keresztül? A 

szeretetről, békéről és megbocsátásról. Érezték, hogy a nép kiáltása olyan gátakat képes átszakítani, amelyet 

nem lehet megállítani. Féltették őket, pedig nekik is lett volna miért kiáltani. Megfigyelt gyülekezetek, 

államosított egyházi intézmények, nehéz sorba taszított lelkészek. Ők azonban a bocsánat Istenét hirdették, és 

Isten lecsendesítette a felkorbácsolt indulatokat, és elkezdődött a szervezett cselekvés. Az ismert szónokok: 

Ordass, Ravasz, Mindszenty bizonyságtételét egy egész nép követte, mert bennünk látták és hallották a 

megtagadott Isten ismételt közelségét. 

 És mivé váltunk? Vannak ünnepeink és ünnepelünk? Hosszú hétvégének degradáljuk, és többségük 

„wellness ünnepekké” válik. Nagypéntek vagy szenteste? Melyik legyen szabad? Először is tisztázni kellene, 

hogy ismeri-e a nép az üzenetüket. Érezni fogják-e az Isten hatalmas szeretetének bizonyítékát, amit a 

jászolbölcsőben és a kereszten láthatóvá tett? Tudom, hogy örülnöm kellene, de az Isten ügyét féltem, mintha                                   

az én védelmemre lenne szüksége, ilyenné váltam. 



 Ezen a vasárnapon egy kis nép által megvalósított történelmi csodára emlékezünk. Felidézzük az 

áldozatok tetteit és álmélkodunk a „kiáltás” meghallgatásán. Bence Imre esperes úr arra kéri az 

evangélikusokat, hogy ezen a napon imádkozzanak, és ne tüntessenek, ezen az ünnepen nem lehet mindkettőt 

csinálni. Van miért és kikért imádkoznunk, és van miért hálát adnunk. Elsősorban Isten bűnbocsátó 

kegyelméért… 

Jakab Béla 
 

 

 

 
     

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság és a 

győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember 

csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, mit 

követel.” 

John F. Kennedy (l960) 
 

 
 

„Mindannyian emlékezetünkben őrizzük a magyar népnek a szabadságáért, de egyben a mi szabadságunkért is 

hozott áldozatát. A remény sosem hal meg, ha a szabadság szenvedélye fűti, azé a szabadságé, amely a Francia 

Köztársaság jelmondatának első helyén szerepel, és amelyről tudom, hogy oly drága a magyar nemzet 

szívének.” 

Jacques Chirac (2006) 

 
Weiner Albert 

 
(részlet) 

 

1956-ban 

mindnyájan egyek voltunk abban, 

hogy rabláncunkat nem hordjuk tovább, 

s a megszállók és bábjaik hadát 

elűzni innen van elég erőnk.. 

és lesz még boldog, szép magyar jövőnk. 

 

1956-ban 

a Himnusz szállt a harci zajban 

és véráztatta barikádokon, 

a Nemzeti Dal szólt az ajkakon... 

hogy Talpra magyar! szentül esküszünk: 

mi rabok többé soha nem leszünk! 



 

   1956-ban 

  az októberi nagy viharban 

  már verve volt a Vörös Góliát, 

  s a szabad világ bennünket csodált. 

  De Szuez miatt magunkra hagyott 

  S az orosz ismét orvul ránk csapott. 

 

   1956-ban 

  legázoltan is hittünk abban, 

  hogy annyi vér és szenvedés után, 

  egy eljövendő jobb kor hajnalán 

  a szent szabadság napja felragyog, 

  s a kereszt, legyőz minden csillagot! 

 

 

 

Nagy Gáspár 

 
(részlet) 

 

Élők: mutassátok föl a világnak, 

s a hunyorgó égi csillagoknak 

a mi hőseinket, szent halottainkat, 

akik most már jobban ragyognak 

és fényük egyre fényesebb lesz, 

ahogy megérti áldozatukat a nemzet, 

ha századonként legalább egyszer 

fölkel és nem riaszthatja semmi fegyver... 

 

Ekkor nagy lesz és hatalmas, 

tántoríthatatlanul forradalmas, 

bukásaiban is büszke, méltóságos... 

 

Azt súgja: csak a holtak igazára hallgass, 

mert az október végi tiszta lángok 

szívébe égették a szabadságot! 

 

 

                                                                          

 
    Hétfő 17 óra – ggyyüülleekkeezzeettii  hhiittttaann..  

     Szerda 10 óra – bbiibblliiaaóórraa..    

       Szerda 10 óra – bbaabbaa--mmaammaa  kköörr  Anettel.  

     Csütörtök 15,30 és péntek 17 óra – kkoonnffiirrmmáácciióóii  ookkttaattááss..  

       Október 30., 10 óra – rreeffoorrmmáácciióóii  mmeeggeemmlléékkeezzééss  úrvacsorával.  

                                                             Október 31. 11 órakor A Budai Egyházmegye gyülekezeteinek  

 rreeffoorrmmáácciióóii  mmeeggeemmlléékkeezzééssee    a Budavárban, amit a Duna Tv élőben közvetít.  

 Minden testvérünket várunk! A lelkünk számára fontos az ünneplés,  

 az üres padok látványa elbizonytalanítja a tévé előtt ülőket.      

       November 6. – kkeerreesszztteellééss és kkoonnffiirrmmaanndduuss  ttaalláállkkoozzóó..  

          



 

 

Őrizd és védelmezd ezután is országunkat! Add, hogy egyetértésben és békességben éljünk! Adj vezetőinknek 

bölcsességet, és ébreszd őket előtted való felelősségük tudatára, hogy neked tetszően kormányozzák népünket! 

Add, hogy az eljövendő nemzedékek is örömmel vállalják hazájuknak ezt a földet! Oltalmazd világodat a 

gonosz pusztító hatalma ellen! Őrizd meg bennünk a reményt, hogy végül az egész teremtést megszabadítod a 

bűn és a halál igájától, és ígéreted szerint elhozod örök országodat. Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. 
(Evangélikus liturgia – imádságok) 

 

 

 
 
 


