„Úr Jézus, hozzád kiáltok”

Jótékonysági orgonahangverseny Vadosfán - a magyarkeresztúri templom felújítása érdekében 2015.
szeptember 26-án, szombaton du. 2 órakor.
Az Evangélikus Élet olvasói számára már jól ismert a Vadosfai Egyházközség és az ott található híres
evangélikus katedrális… Mihácsi Lajos lelkész a mostani koncertet bevezetve elmondta, hogy az
alkalom szépen illeszkedik a szinte már hagyománynak számító orgonakoncert-sorozatba. Németh
Csaba orgonaművész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára az ötödik evangélistaként számon
tartott Johann Sebastian Bach műveiből válogatott. A zeneművek jobb megértését szolgálta Dr.
Kormos Gyula ismertetése. A jótékonysági koncert bevételét a magyarkeresztúri templom felújítására
fordítják. A vadosfai egyházközséghez tartozó hét falu közül Magyarkeresztúr már a nevében is áldást
hordoz: a Szent Kereszt Ura – Keresztúr, ezt az elnevezést Jézus Krisztus értelmében már a XIV.
században használták. Talán éppen ennek a nem is oly rejtett tudásnak a birtokában mertek a helyiek
1966-ban, a fenyegetettségben is, a kommunizmus idején templomot építeni… Az Evangélikus Élet
tavaly augusztus 20.-i ünnepi számában megjelent felhívásunk óta a magyarkeresztúri templom
felújításához több mint nyolcvanan csatlakoztak, magánszemélyek és gyülekezetek, helybéliek és az
ország különböző részeiről, így többek között a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet is. A mai
napig valamivel több, mint négy millió forint gyűlt össze. Ángyán Csilla csornai fazekas népi
iparművész pedig szolgálatként elkészítette az új keresztelőmedencét. Az eddig összegyűlt
adományoknak köszönhetően a múlt hónapban megkezdődhetett a belső tatarozás, de természetesen
tovább folytatódik a gyűjtés, annak érdekében, hogy a felszentelés ötvenéves jubileumára a teljes
renoválás is megvalósulhasson.
Egy évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a gyűjtést, még csak egy kistemplom felújításának lehetősége
villant meg lelki szemünk előtt. Azóta nagyot változott a világ, és sokszor érezzük úgy, hogy „jól
esne” kétségbeesni, kételkedni, ha arra gondolunk, hogy vajon hogyan, merre fordul a történelem
szekere… De épp ilyenkor, épp a nehéznek tűnő időkben még inkább fontos, hogy lássuk,
megtapasztaljuk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy Isten a kezében tart minket, őrködik felettünk,
benne bízva nem veszünk el. S ekkor örömmel gondolhatunk arra is, hogy milyen jó példával jártak
előttünk az evangélikus őseink, jelen esetben a magyarkeresztúriak! Hiszen, ha az ember felteszi
magának a kérdést, hogy hol tart az életében, minek is van értelme… - sokaknak, de az eddigi
adakozásban résztvevőknek bizonyosan oly megnyugtatóan áradhat szét a lelkükben a válasz, hogy
immáron részesei egy templom felújításának - balzsam ez a szívnek. Sursum vivere – felfelé élni, azaz
Istenre nézve tenni a dolgunkat legjobb tudásunk szerint. Ahogyan az elhangzott zeneműveknek a
címei is már magukban hordozzák a lényeget: „Ki dolgát mind az Úrra hagyja” - „Úr Jézus, hozzád
kiáltok” - „Öröm van nálad”.

A hangverseny költségeit a Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány vállalta fel. A befolyt
adományt – 190.000 Ft – a magyarkeresztúri templomfelújításra fordítjuk.
„… mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.’ (Pál első levele a korinthusiakhoz
3,16”)
Segíts Te is a templomfelújításban!
Még ötmillió forintot szeretnénk összegyűjteni, hogy teljesen elvégezhessük a külső-belső
renoválást. Célunk, hogy 2016-ban, a templom a felszentelésének ötvenedik évfordulóján már régi–
új pompájában ragyoghasson.
A magyarkeresztúri templom a Vadosfai Evangélikus Egyházközséghez tartozik. Az egyházközség
számláját a Rajka és Vidéke takarékszövetkezet vezeti.
Számlaszám: Magyarkeresztúr: 59500186-11095952
A közleményben kérjük feltüntetni: Magyarkeresztúri templomfelújítás.
A gyűjtés lezárásakor az adományozók között kisorsolunk egy hétvégi nyaralást Zamárdiban, a
vízparttól kétszáz méterre fekvő apartmanban.
Honlapcím: http://vadosfa.lutheran.hu
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