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Az Úr útjai, a mi útjaink  

 

 
4Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre 

taníts meg engem!  
5Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy 

szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.  
6Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, me-

lyek öröktől fogva vannak.  
7Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Ke-

gyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, 

Uram! (Zsolt 25,4-7) 

 

Mennyire elcsépeltnek hangozhat ez a téma, amikor 

minden napunkat meghatározzák útjaink, útkeresése-

ink, az arra való számtalan buzdítás már szinte az 

első lépéseinktől kezdve, hogy: „Találd meg a saját 

utadat!” vagy „Te taposd ki magadnak az utadat!”, 

esetleg „A magad ura vagy, a te utadat nem alakít-

hatja senki, csak te!”. Te, te, te. Azaz: én, én, én. Az 

a javaslat, hogy menjek az utamon, és körbe se néz-

zek, csak haladjak előre – de mi a cél? Egy jobb mun-

kahely? Több szabadidő? Fejlődés? Kevesebb 

stressz? A sor szinte végtelen lehetne. Földi életünk-

ben mind vágyunk elérni valami jobbat, valami szeb-

bet, könnyebbet, a rosszból kevesebbet. Haladunk az 

utunkon, több-kevesebb sikerrel, kanyarokkal, elága-

zásokkal, buktatókkal és szép, egyenes, könnyen jár-

ható szakaszokkal. Időről időre elhaladunk kitűzött 

céljaink jelzőtáblái mellett, és talán ilyenkor felvető-

dik bennünk a kérdés: mi a cél? Miért megyek, hova 

megyek, mi a feladatom? A legfontosabb pedig: ki 

van velem az utamon, amikor úgy néz ki, hogy sötét-

ben gyalogolok valamerre? Ki vezet engem ezekben 

a nehéz időkben, és ki örül velem a vidám pillanatok-

ban?  

 

Nem egy történettel találkozunk a Szentírásban, 

amelynek során a szereplők útra kelni kénytelenek. 

Vannak, akik maguktól, vannak, akiket indítani kell, 

és vannak, akik szinte kényszerből, de a legtöbb eset-

ben valami nagy feladatra hivatottak, egyvalami 

azonban közös bennük: Isten adja a feladatot az útra, 

amelyen járniuk kell, és Isten maga ezeknek az utak-

nak a célja. Istenhez vezetni, az Ő nevét hirdetni, az 

Ő útján járni, megbocsátó szeretetét és irgalmát hir-

detni ebben a gonosztól uralni kívánt világban. Ha 

pedig Isten adja a feladatot vagy talán nevezzük 

inkább megbízásnak, akkor nincs apelláta: 

menni kell. Mózes feladatul kapta, hogy vezesse ki 

az addig elnyomott hébereket Egyiptomból.  Mózes 

alkalmatlannak tartotta önmagát erre, hiszen be-

szédhibás volt, tehát tökéletlen, mint egyébként 

mindannyian. Isten mellé adta tehát Áront, aki segít-

ségére volt ebben, majd Mózes vezetőjévé vált nép-

ének Isten nevében.  

Noé feladata egy lehetetlennek tűnő vállalkozás 

volt: hatalmas bárkát kellett építenie a szárazföldön, 

hogy a közelgő özönvíz elől majd megmenekülhes-

senek. Jónást egy bűnös életet élő város népének 

megmentése céljából küldte az Úr, hogy elmondja: 

ha nem térnek meg, elpusztul a város. Jónás mene-

külni akar, mégis ott köt ki végül, ahol lennie kell. 

Jeremiás túl fiatalnak tatja magát a prófétáláshoz, 

mégis akadályokon és szenvedéseken keresztül ve-

zeti az útja, hogy Isten nevében beszéljen, és harag-

ját, de ezzel együtt végtelen szeretetét is hirdesse. 

Pál apostol útja az egyik legkardinálisabb változást 

hozza: a Jézus tanítványait üldöző és a gyűlölettől 

izzó lelkű Saul megvakul a damaszkuszi úton, majd 

megnyílt a szeme, és üldözőből Isten alázatos szol-

gájává vált. 

Van azonban Egy, aki nem kételkedett, nem ellen-

kezett, aki nem menekült el a feladat elől, hanem ön-

ként vállalta a szenvedést, kérdés nélkül teljesítette 

Atyja akaratát: földre jött, gyógyított, hirdette Isten 

végtelen hatalmát, irgalmát, üdvözítő szeretetét, 

hogy Őt azért adta az Atya, hogy aki Őbenne hisz, 

el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Önként vi-

selte a megaláztatást, a fájdalmat, a szenvedést, az 

ostor és a hátán vitt kereszt sebeit, a töviskorona 

szúrását. Végtelen nagy szeretettel. Értünk. Érted.   

  

 

Fotó: www.pixabay.com                 

 Németh Kitti 
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK, ISTENTISZTELETEK 

 Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a 

Szeptember 2. 11:00 Wagner Szilárd lelkész bemutatkozó istentisztelete 

Október 7. 11:00 Úrvacsorás istentisztelet – lelkésziktatás (várhatóan) 

November 4. 11:00 Úrvacsorás istentisztelet  

 

 Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9. 

Szeptember 16. 16:00 Wagner Szilárd lelkész bemutatkozó istentisztelete 

Október 21. 16:00  Úrvacsorás istentisztelet 

November 18. 16:00 Úrvacsorás istentisztelet 
 
 

 

 

A REFORMÁCIÓ TÜKRÉBEN 

- gyülekezeti teológiai alkalmak - 
 

A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából 2017 februárjától havi rendszerességgel teológiai alkalmat 

indítottunk. Ennek középpontjában hitünk és keresztyén életünk alapvető kérdései állnak. A következő, 

szeptemberi alkalom pontos időpontja és témája megbeszélés alatt, de már most buzdítjuk a Kedves Testvé-

reket az őszi első közös gyülekezeti beszélgetésen, kreatív alkalmon való részvételre!  

 
 

 

 
 

A l e l  k é s  z i h i v a t a l e l é r h e t ő s é g e i : 

 +43/650/58 777 12, e-mail: maegy.austria@gmail.com 

1060 Wien, Capistrangasse 2/15 

www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikus-Gyulekezet 

mailto:maegy.austria@gmail.com
http://www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikus-Gyulekezet
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 ennek a napnak a – rózsaszínre festett – fényében 

sem maradhat el.  

 

„Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek 

..., hogy megálljatok egy Lélekben, egy szívvel, 

együtt küzdve az evangélium hitéért.” Fil 1,27 

 

  

Február 14-ét elárasztják majd a tengerentúli ha-

gyományokat nálunk is meghonosítani kívánó íz-

léstelenségek. A szirupossá tett Valentin-napot 

magyarul helyesebb Bálint-napnak nevezni, és 

valószínűleg azért lett „a szerelmesek napjává”, 

mert a névadó 3. századi Szent Bálint a saját kert-

jéből szedett virágcsokorral örvendeztette meg 

rendszeresen a házaspárokat. Tudni kell azonban, 

hogy ez a bizonyos Bálint hite miatt vértanú lett: 

269. február 14-én kivégezték.  

E történet ismeretében sajátos fénytörést kap ez az ige. 

Ennek előzményeként a börtönben sínylődő, vértanú-

ságra is kész Pál apostol azt vallja, hogy neki az élet 

Krisztus, és a meghalás nyereség (1,21). Mintegy vég-

rendeletként hagyja a számára különösen is kedves fi-

lippi keresztyéneknek, hogy Krisztus evangéliumához 

méltóan viselkedjenek. Mert sokukra a hitehagyás kí-

sértése leselkedik. A megmaradás pedig küzdelemmel 

jár. Nem szabad engedni, hogy levegyen lábunkról a 

bűn. Talpon kell maradni. Az itt szereplő „hogy meg-

álljatok...” kifejezés a görögben a posztján álló katona 

kitartását idézi fel.  

Gondoljunk csak a féllábú ólomkatona rendíthetetlen-

ségére Andersen meséjében. Az elbeszélés végén a 

táncosnő iránt vágyakozó ólomfigura a tűzben is ren-

díthetetlenül áll, és „nem tudja, hogy a kályha tüze he-

víti-e vagy a szerelemé”. Amikor aztán a szolgáló ki-

szedi a hamut a kályhából, egy összezsugorodott 

ólomszívet talál benne. Emberileg szép az önfeláldozó 

szerelemnek ez a példája. A Krisztus ügye melletti 

rendíthetetlen kitartás, a szolgálati helyünkön való ma-

radás pedig immár az „amor sanctus” területe. „Isten, 

szívem neked adom”, valljuk az Evangélikus Énekes-

könyv 319. énekében. Ha az Isten iránti szeretet eny-

nyire erős bennünk, akkor képesek leszünk szerette-

inkkel - így házastársunkkal is - egy Lélekben, egy 

szívvel, együtt küzdeni az evangélium hitéért. 

 

Fabiny Tamás evangélikus püspök 

http://www.evangelikus.hu/cikk/valentin-nap-rendíthetetlenül 

 

Tisztelt Gyülekezeti Tagok, Érdeklődők! Kedves Testvérek! 

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy a magyarországi és az ausztriai evangélikus egyház 

megállapodása alapján ez év szeptember 1-jén megkezdem lelkészi szolgálatomat az Ausztriai Magyar Evan-

gélikus Gyülekezetben. Örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, hogy gyülekezeti lapunk e számában rö-

viden bemutatkozzam. 

Immár tizenegy éve végzek lelkészi szolgálatot Magyarországon, ahol gimnáziumi iskolalelkészként és gyü-

lekezeti lelkészként szereztem szerteágazó tapasztalatokat szülővárosomban, Sopronban, illetve a Veszprémi 

Evangélikus Egyházmegye több gyülekezetében, elsősorban a Marcalgergelyi-Szergényi Társult Evangélikus 

Egyházközségben. Korábban evangélikus teológiát Budapesten, Heidelbergben és Tübingenben tanultam, ta-

nulmányaimat Tübingenben a Dr. theol. tudományos fokozat megszerzésével zártam le. Egyházzenével – a 

budapesti Bartók Béla Konzervatórium orgona szakának elvégzése után – a Heidelbergi Egyházzenei Főiskola 

hallgatójaként foglalkoztam, ahol felsőfokú evangélikus egyházzenészi diplomát szereztem és orgonaszakértői 

tanulmányokat is folytattam. 

Magyarországi szolgálatom során országos orgonafelügyelőként, szakértőként, különböző teológiai és zenei 

grémiumok tagjaként dolgoztam, s e két területen rendszeresen tartottam előadásokat és jelentek meg publiká-

cióim. Több mint 30 orgona felújítása, restaurálása zajlott le a szakmai irányításom mellett. 

A külföldi kapcsolatok már szülővárosomban, Sopronban elkezdődtek az életemben, amelyek a németországi 

tanulmányok során teljesedtek ki, és azóta is részei a mindennapjaimnak. Nagy öröm számomra, hogy az 

Ausztriai Evangélikus Egyházzal is sok éve kapcsolatban lehetek a már 8 éve évente megrendezett „Orgona 

határok nélkül” orgonafesztivál egyik művészeti vezetőjeként. 

Szeptembertől a magyar gyülekezetben végzett szolgálatom mellett Bécs 16. kerületében az ottakringi gyüle-

kezet lelkésze leszek, ahol családommal lakni is fogunk. Azt remélem, hogy rövidesen a gyülekezet minden 

tagjával találkozhatok istentiszteleteinken és más alkalmakon, akár Bécsben, akár Grazban.Isten áldása kísérje 

most kezdődő közös munkánkat! 

Wagner Szilárd, lelkész 

 

WAGNER SZILÁRD EVANGÉLIKUS LELKÉSZ BEMUTATKOZÁSA  

 
2018. szeptember 1-jétől Wagner Szilárd látja el az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezetben a 

lelkészi szolgálatot, akinek személyes bemutatkozását szeretettel közöljük. Kérjük és kívánjuk Isten 

áldását életére és munkájára! 

 
 



4 Másokért Együtt 66. évfolyam, 4. (870.) szám / Bécs, 2018. augusztus-szeptember 

 
 

 

 
 

 

 

  

„Magyarország Bécsben“ művelődéstörténeti útikönyv 
Szerzői: Ujvári Gábor, Vertel Beatrix, Páll Csilla, Püspöky Apor 

 

A könyv létrejöttének rövid története 
 

2018 júliusában jelent meg ez a hiánypótló mű az Árgyélus Kiadónál.  

 

Bátran dicsérhetem, mert a közreműködő alkotók, külön-külön és együttesen, rendhagyó munkát végeztek. 

Ez a könyv nagy szakértelemmel és sok szívvel jött létre azért, hogy a magyar nagyközönség megismerked-

hessen történelmünk „másik fővárosában” fellelhető kulturális hagyatékainkkal. Van mire büszkének len-

nünk, ha tudjuk és értékeljük saját örökségünket, jobban megtanuljuk a magyar – Habsburg és a magyar – 

osztrák kapcsolataink korszakonként változó jelentőségét, milyenségét. Manapság már történelmi összefüg-

gésekben alkotunk egy differenciáltabb képet a magyar királyság és fontos szereplőinek jelentőségéről Kö-

zép-Európában. 

 

A mi könyvtörténetünk úgy kezdődött, hogy 2010-ben a Collegium Hungaricum honlapján rábukkantam 

Ujvári Gábor történész „Magyar emlékek Bécsben” című írására, ami azonnal megtetszett. Képek nélküli 

ugyan, de fontos és tartalmas kalauz, amelynek segítségével az érdeklődők elindulhattak „A magyar történe-

lem nyomában Bécsben”. 

 

Képekben és műtárgyakban gondolkodó művészettörténészként azonnal egy színes, képes útikönyvről kezd-

tem álmodozni, ami magában foglalná az Ujvári Gábor által leírt útvonalak látnivalóit, kiegészítve a múze-

umokban és városban fellelhető magyar vonatkozású műtárgyakkal, lovas eseményekkel és történelmi sze-

mélyekkel.  

  

Csakhogy a legnehezebb az ehhez megfelelő fotóst és tehetséges grafikus-szerkesztőt megtalálni, aki haj-

landó egy ilyen hatalmas anyag lefényképezését, feldolgozását és könyvvé alakítását vállalni. A várható ha-

talmas költségekről nem is beszélve... 

Ekkor történt az a bizonyos – nem létező – „véletlen” találkozás. 

2012-ben Vertel Beatrix (grafikusművész) és fia, Püspöky Apor (fényképész, iparművész) Bécsben bemu-

tatták szépséges könyvüket – „Mint magyar hazámnak hű fia” – Liszt Ferenc életéről. A könyv szerkezete 

és minősége olyan rendhagyóan jó és érdekes, hogy a könyvbemutató végén bemutatkoztam és kerek perec 

megkérdeztem tőlük, együttműködnének-e egy Bécsről szóló magyar könyv létrejöttében, csakis ilyen szép 

minőségben(!). Ekkor még nem is tudtam, hogy Vertel Beatrix már háromszor nyerte meg a Szép magyar 

könyv- és a Ferenczy Noémi-díjat csodás műveivel. Azóta őt már csak könyvalkotó művésznőnek nevezem, 

akihez hasonló aligha akad még egy az országban.  

 

Ezek után sok év munkája kezdődött. Múzeumokat, leltárkatalógusokat kutattam át, többek között közben-

járást kértem és kaptam Dr. Perényi János (történész) nagykövet úrtól.  

A fényképezéshez szükséges napokra a Vertel-Püspöky család Bécsben, a Collegium Pázmáneum épületében 

kapott szállást. Dr. Varga János rektor úr sok egyéb feladatban is nagy segítségünkre volt. Páll Ferenc szak-

ismeretei nélkül viszont a magyar lovak és a magyar lovasság jelentőségéről szóló fejezetek nem jöhettek 

volna létre.  

 

A könyvben, koncepciója szerint, a színes képek dominálnak, amelyeket Püspöky Apor úgynevezett szub-

jektív kamerával vett fel. Ez egy egyéni, hangulatos és izgalmas látványt nyújtó metódus, sokszor kinagyítva 

olyan részleteket, amelyeket szabad szemmel nem láthatnánk. Ezen kívül olyan tárgyakat is sikerült lefény-

képezni, amelyeket különben a turisták nem látnak, mert nem férnek hozzá. Ilyen például a Stephansdomban 

lévő Wiener Neustädter (Bécsújhelyi) gótikus oltár szárnyainak hátsó oldala. A legnagyobb meglepetések az 

Arsenal nevű Hadtörténeti Múzeumban értek, ahol számos magyar vonatkozású festmény és tárgy mondhatni 

Csipkerózsika álmát alussza. Például id. Andrássy Gyula fiatalkori portréja tartozik az izgalmas felfedezé-

sekhez.  
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Szeptemberre, szeretettel: 

 

Erdő 

 

A lomb között aranykard, 

napfény zuhant át, 

megsebzett egy fatörzset, 

s az halkan sírni kezdett 

aranylófényű gyantát. 

 
Radnóti Miklós 

 
(Fotó: www.mke.hu) 

Csak remélni lehet, hogy a most felnövekvő és dolgozó művészet-/történész generáció már intenzívebben 

fog a bécsi múzeumokban kutatni és kincseket feltárni.   

 

A könyv szerkesztését és grafikai koncepcióját Vertel Beatrix alkotta meg rendkívüli minőségben. Ez há-

rom útvonal mentén látható érdekességeket mutat be, színjelzésekkel ellátva. A helyszínekkel kapcsolatban 

álló magyar személyiségeket a lapok szélein, egyenként mutatja be, ezzel életközelibbé téve a tárgyakat és 

a lezajlott eseményeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalmát illetően szórakoztató és szemet gyönyörködtető tankönyvnek tekinthető ez az útikönyv, térben és 

időben egyaránt. Minden Ausztriában élő magyar embernek is örömére és hasznára válhat, mert elolvasása 

és a rácsodálkozások után otthonosabban és magabiztosabban járhat majd ebben a szép világvárosban, ami-

nek történelmi részesei vagyunk mindnyájan.  
 

Páll Csilla, gyülekezetünk presbitere  
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Gyülekezeti beszámolók 

 

GYÜLEKEZETI PIKNIK 

ITT IS, OTT IS „KÜLSŐ SZEMMEL” 

 
 

 

 

 

 

2018.06.17. Höflein – első nap  

Napsütés, lágy szellő, dombok, szőlőtőkék, friss málna, sütemény és egy gondos ki ház a falu közepén… 

Mi is hiányozhat egy ilyen kellemes leírás sorából? Természetesen a bográcsban készült pörkölt illata és 

a kellemesen hűs bor zamata.  

Höfleinben jártunk, az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet bécsi tagjaival, az immáron hagyo-

mánnyá vált gyülekezeti pikniken. Egy rövid igemeditáció és közös imádság után megkóstolhattunk a 

bográcsban frissen elkészült pörköltet. Az igei- és kulináris élmények után kötetlen beszélgetésre és hűs 

bor kóstolására volt lehetőségünk a gyümölcsfa adta árnyékban a dombok közt lengedező lágy szellő 

ölén. Nagyon jól esett ez a kis kikapcsolódás, mikor is kiszakadhattunk a város nyüzsgéséből. Remek 

alkalom volt ez beszélgetni a gyülekezetről, személyes dolgainkról és együtt élvezni a kertben szüretelt 

málna ízét, és engedni a házi készítésű, krémes Luther torta csábításának.  

Talán mondhatom én is, hogy itt is köszönjük Takács Jánosnak, a gyülekezet presbiterének a Höfleinben 

tartott piknikre a meghívást és a kedves, szeretetteljes vendéglátást! 

 

2018.06.18. Thal – második nap  

Hasonlóképp indult a nap a Graz melletti Thalersee partján. A délelőtti úrvacsorás istentiszteletet a Szent 

Jakab templomban tartottuk, majd közösen indultunk a Thalersee lankás partjára, hogy megüljük a pik-

niket a gyülekezet grazi tagjaival. Pokrócok, plédek leterítve a fűbe, és hamarosan előkerültek a fino-

mabbnál-finomabb csemegéket tartalmazó kosarak és dobozok. A nyári forróságot egy hűs zápor hűtötte 

le, ami kellő inspirációt adott a Thalersee körüli sétára. A következő adag hűs eső sem lombozta le az 

összegyűlteket. Ki-ki a fa alá húzódott kellemes beszélgetést folytatva, de volt, aki esőkabátját magára 

öltve folytatta az öreg fa körüli fogócskát.  

 

Kellemes hétvége volt ez mindannyiunk számára. Egy kicsit jobban megismerhettük egymást, hiszen – 

én legalábbis – oly ritkán találkozunk egymással így, kiszakadva a nagyvárosi életből, egy kicsit enged-

hettünk a kötelezettségeinken és együtt élvezhettük a napsütést, a lágy szellőt, a frissítő záport és ismét 

hálásak lehettünk Istenünk féltőn szerető gondoskodásáért. 

 

Nagy Dániel 
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Gyertek, várunk! 

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket (…), mert ilyeneké az Isten országa”  - mondta Jézus a tanítvá-

nyainak, amikor azok nem akarták engedni, hogy a gyermekek a Mesterhez lépjenek, mert azt gondolták, 

gyermeki oktalanságukkal zavarhatják Őt. 

Gyülekezetünkben az évek folyamán, nagy örömünkre, egyre több gyermeket köszönthetünk a havi egyszeri 

istentisztelet és egyéb gyülekezeti programjaink alkalmával. Ennek fényében szeretettel hívunk és várunk 

minden kedves érdeklődő családot, gyermeket, kisebbeket és nagyobbakat a hónap harmadik vasárnapján 

16:00-kor kezdődő istentiszteleteinkre, mellyel párhuzamosan gyermekistentiszteletet is tartunk Szeitl Zita 

(néni) vezetésével. Már most is van egy rendszeresen járó, maroknyi gyermekcsoportunk, akik között a majd-

nem-kamaszig minden korosztály képviselője előfordul. Tematikusan építjük fel a tanév során a gyermekis-

tentiszteletek anyagát, de mindenekelőtt sok játékra, kedvességre, nevetésre és vidámságra lehet számítani. 

Gyermekként talán a magunk – gondolunk itt a felnőtt korosztályra – számára is soknak és hosszúnak tűnt a 

felnőtteknek szóló prédikáció, a gyermekistentiszteleten azonban gyermeknyelven hangzik el a legfontosabb 

üzenet, amit mindannyiunknak a szívében érdemes hordoznia:  

 

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök 

élete legyen. (Jn3,16) 

 

Kedves Gyerekek! 

Evangélikus Énekeskönyvünk 555-ös számú énekével bátorítunk Titeket, hogy gyertek el hozzánk:  

1. A mennyei Atya szereti a hegyet és a völgyeket. A mennyei Atya szereti az erdőt és a réteket. És örül, 

mikor látja, hogyan nyílik a sok kis virág, S a méhecskék szorgalmasan gyűjtik a virág porát. 

Lalalalalalalalalalalalalalala… 

2. A mennyei Atya szereti a falut és a házakat. A mennyei Atya szereti a várost és az utcákat. És örül, 

mikor építenek, dolgoznak az emberek, De szomorú, ha azt látja, hogy egymással nem törődnek. 

Lalalalalalalalalalalalalalala… 

3. A mennyei Atya legjobban az embereket szereti. A mennyei Atya azért adta ezt a világot nekik. És 

örül, mikor látja, hogyan szeretnek az emberek, De szomorú, ha azt látja, hogy gonoszak és gyűlöl-

nek. 

Lalalalalalalalalalalalalalala… 
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AUGUSZTUS IGÉJE: 

 

Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. 

(1Jn4,16b) 

 

 

 

SZEPTEMBER IGÉJE:  

 

[Isten] szépen megalkotott mindent, a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi érte-

lem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől a végéig, 

amelyeket megalkotott. (Préd3,11) 

 

 

SZERETETTEL KÍVÁNUNK SZÉP, PIHENTETŐ  AUGUSZTUST 

ÉS LENDÜLETES, VIDÁM SZEPTEMBERT MINDEN KED-

VES OLVASÓNKNAK! 
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