
 

 

 

 
 

 

 
(Zsolt 103,2) 

 

 Meglepetés! Lassan egy hónapja, hogy vasárnapról-vasárnapra hangzik a sejtelmes felhívás a 

meglepetésre. Nem tudom, hogy kit és hogyan csigázott fel a hirdetés? Egy biztos, nagyon várom a meglepetés 

hatását. Amikor ezeket a sorokat olvassátok, már nyilvánvalóvá vált a titok. 

 Nem szeretem azt, amikor meg kell magyarázni, amit saját szememmel is látok. Ki is volt Dévai? Dévai 

eszköze volt az Úrnak, akin keresztül megmutatta a magyar népnek, 

hogy az evangélium hirdetéséért Krisztus halála után másfélezer évvel 

is szenvedni kell. Szenvedő szolga volt, aki végig hűséges maradt 

Megváltójához.  

 Dévai a mienk! Ez egy nagyon bátor kijelentés, de ragaszkodom 

hozzá, mivel nemcsak az Evangélikus Egyház mondhatja magáénak és 

nevezi „magyar Luthernak”, hanem mi, óbudai evangélikusok is. 

Templomunk helyrajzi adatai és az épület falán található emléktábla 

szüntelen emlékeztet rá, hozzánk tartozik. 

Életének példája ihlette gyülekezetünk 

Dévai díját is.  

 Szükséges-e felhívni erre a figyelmet? Szerintem igen, és erre zseniális 

alkalom a Reformáció jubileuma. Köszönetet szeretnék mondani Letenyei László 

presbiterünknek és családjának ezért az ajándékért. Remélem, hogy akihez el fog 

jutni a felvétel, akár DVD-n vagy a tévé közvetítésen keresztül, az kapni fog egy 

kis betekintést abba a történelmi időszakba, amely meghatározta az akkori ember 

Isten- keresését és segíteni fogja a mai embert is hite és identitástudata 

erősödésében. Azt szeretném, hogy az elkészült film is legyen a sajátunk, 

büszkék legyünk rá. 

 Dévai készen állt életét is feláldozni Krisztusért. Az evangélium helyes 

hirdetése és értelmezése segíti ma is megismerni Teremtő Urunkat, aki szereti a 

teremtményeit, engem is. Panaszkodó ember még nem került Isten közelébe, a panaszáradat az Isten 

ismeretétől, szeretetétől való távolságot jelzi. Jóban és rosszban, egészségben és betegségben Isten az én 

Atyám. A zsoltáros buzdítása saját életünk és környezetünk figyelemmel való kíséretére szól. Vedd észre a sok 

apró jót is az életedben, rakd össze az apró mozaikokat és vedd észre, hogy Ő mindig veled volt. Talán éppen 

azt a bölcsességet kellene kérnünk, hogy ne utólag, hanem rögtön tudatosuljon bennünk gondviselése. 

 Az „áldjad” felszólítás, ünnepélyes, már-már himnikus. Szívből feltörő őszinte érzést vár el az embertől, 

akinek észre kell vennie életének történéseit. Talán ezen a családi vasárnapon úgy „dobbanhat meg a szívem”, 

hogy észreveszem, mennyi jót tett velem.  

Jakab Béla 
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 Az elmélkedés, az elmélyedés é a lélek bármiféle tevékenysége sem használhat semmit. Egyetlen egy 

szükséges a keresztyén élethez, igazságossághoz és szabadsághoz. Ez pedig Isten szent igéje, Krisztus 

evangéliuma, ahogyan Jn 11,25-ben mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, nem hal 

meg örökké.” Ugyanúgy Jn 8,36-ban: „Ha a Fiú megszabadít titeket, igazán szabadokká lesztek.” Mt 4,4-ben is: 

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” Biztosnak és 

kétségtelenül bizonyítottnak tekintjük tehát, hogy a lélek mindent nélkülözhet, kivéve Isten igéjét, amelyen 

kívül semmi más nem segít rajta. Az ige birtokában pedig gazdag, semmi hiányt nem szenved, mert az ige az 

élet, igazság, világosság, igazságosság, üdvösség, öröm, szabadság, bölcsesség, erény, kegyelem, dicsőség és 

minden jó ígérete, felmérhetetlen gazdagsággal. Viszont nincs súlyosabb csapása Isten haragjának, mint amikor 

éhséget bocsát ki igéjének hallására, ahogyan Ámósz mondja (Ám 8,11-12). Ugyancsak nincs nagyobb 

kegyelem, mint amikor kibocsátja igéjét, ahogyan a 107. zsoltár mondja: „Elküldte igéjét, és meggyógyította 

őket, és kiragadta őket a mélységből” (Zsolt 107,20). Krisztus sem küldetett másra, mint az ige hirdetésére, és a 

papok apostoli, püspöki és általános rendje nem hivatott és nem rendeltetett másra, mint az ige szolgálatára. 

Értekezés a keresztyén ember szabadságáról, 1520 

(Prőhle 1983, 33-36., ford.: Prőhle Károly) 

 

 

 
A magyar közösségek és a magyar iskolák helyzetére közösen kell megoldást találni, mert a jövőben a 
két ország egymásra lesz utalva – hangoztatta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
Brassóban, a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén. 

 
 Rámutatott: Erdély és a benne élő népek közössége nem zsákmány, sorsközösségben élő nemzeteinek 

közösen kell itt élhető jövőt építeniük. „Vannak, akik száz éve véget ért csatákat akarnak folytatni, pedig ez már 

a 21. század. Új idők, új csaták jönnek, új közös veszélyeknek kell együtt ellenállnunk” -  jelentette ki a 

miniszter. 

 A marosvásárhelyi iskolaügyre utalva 

leszögezte: a magyar kormány tiltakozása nem 

valamiféle erőjátszma vagy „felesleges 

keménykedés”, mert a magyarságot Erdély elmúlt 

száz esztendeje arra tanította, hogy amikor a 

templom és az iskola veszélybe kerül, akkor a 

közösség létezése kerül veszélybe. 

 Megjegyezte, hogy míg Romániában a 

kétségbeesett helyzetbe került marosvásárhelyi 

Római Katolikus Gimnáziumért aggódig a 

magyarság, Magyarországon egymás után nyílnak 

meg a nemzetiségi, köztük a román tannyelvű 

iskolák. 

 A brassói magyar evangélikus-lutheránus templomban szervezett ünnepségen Balog Zoltán beszámolt 

arról, hogy a magyar kormány egyre bővülő támogatási rendszerekkel segíti a magyar kultúra átörökítését és 

újrateremtését a Kárpát-medencében. Példaként a „magyar Erasmusként” emlegetett Makovecz-ösztöndíjakat 

említette, amely 9 határon túli és 19 anyaországi magyar felsőoktatási intézmény bevonásával teszi lehetővé, 

hogy több száz hallgató látogassa egymás egyetemeit. 

 A Határtalanul programban az utóbbi években több mint 144 ezer magyarországi diák látogathatott el 

állami támogatással határon túli magyar közösségekhez. A magyar kormány 7-7,5 milliárd forintot szán a 



romániai magyar óvodák építésére, illetve felújítására, jövő évtől kezdődően pedig Magyarország a külföldi 

lakhellyel rendelkező magyar állampolgárokra is kiterjeszti az anyasági támogatást és babakötvényt - sorolta az 

emberi erőforrások minisztere. 

 Vezető pedagógusaihoz intézett felhívása révén Balog Zoltán arra bátorította az erdélyi magyarokat, 

mind Romániában, mind magyar állampolgárokként éljenek jogaikkal, egyebek mellett éljenek 

választójogukkal is. 

 A romániai magyar iskolák tanévnyitóján Adorjáni Dezső Zoltán erdélyi evangélikus püspök 

közösségeik „iránymutatóiként” köszöntötte a tanítókat és tanárokat. Burus-Siklódi Botond, a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke a pedagógustársadalom elismerését és szolidaritását tolmácsolta a 

gyermekeik iskolájáért küzdő marosvásárhelyi szülőknek, és arra figyelmeztette a pártokat, hogy az erdélyi 

magyar oktatásügyben nincs helye a széthúzásnak, hiszen iskoláitól függ a közösség jövője. 

Evengelikus.hu 2017.09.11. 
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Te el nem múló szeretettel hordozod népedet, és egyházad közösségében örökkévaló kincsekkel gazdagítod. 

Kérünk, tedd hajlékoddá szívünket, és add, hogy Szentlelked által megismerjük kegyelmed gazdagságát, hogy 

igyekezzünk meghálálni irántunk való jóságodat, és már ebben az életben megízleljük az üdvösség örömét!   

    Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. 
(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok) 

 

 

 

 


