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Évkezdésben...
Nem mindennapi ajándékkal lepett meg minket Szentessy László
grafikusmûvész barátunk. A meditációs objektumnak is használható alkotás bennem is inspirált néhány gondolatot...

2002. január

Templomunk harangja.
Szentelve: 2000. dec. 17.

EVANGÉLIKUS KISTEMPLOMÉRT
Alapítványunk 3 éves! Adójának egy százalékával
közvetlenül támogathatja gyülekezetünket!
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Adójának 1 %-val támogassa
iskoláinkat, szeretetotthonainkat, karitatív munkánkat!
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Barátainak, ismerõseinek, rokonainak figyelmét hívja fel szép
céljainkra! Keressen segítõ társakat az
Emberért végzett szolgálatunkhoz!

KÖSZÖNJÜK!
EVANGÉLIKUSOKAT

KERESEK !

Kérem mindazokat, akik tudnak a környezetükbôl evangélikusokról, hogy címüket jutassák el hozzám. Egy ilyen (kibôvített) névsor
alapján eljuttathatom körleveleimet/meghívóinkat hozzájuk is,
hogy minél gyakrabban érje el ôket a hívógató szó.

arátok, ismerõsök kívánnak minden jót egymásnak az év elsõ napjaiban... Jól esik hallani és mondani a kedves szavakat.
Ami mindennapjaink része
lehetne – az áldásmondás, így
bennem a homo teologicus –,
azt érezzük meg ilyenkor. Talán nem is gondoljuk, hogy
egy-egy õszintén kimondott,
együttérzést, biztatást adó szó
mennyi erõt ad embertársainknak! A célok, amiket kitûzünk
magunknak gyakran rengeteg
energiát igényelnek tõlünk.
Nem szabad elfelejtenünk, a
szép cél elérése, a jónak tartott
terv megvalósítása önmagában
is ajándék! Régi tapasztalás: a
munka, a küzdelem, az erõfeszítés, az áldozat összehozza
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az embereket, közösséget teremt. Az „áldás“ maga az élmény,
a
találkozás.
Kommunikációnkban nagyon
fontosak azok az „áldáskívánások“, amik profán formában ugyan, de mégis szakrális üzenetet hordoznak.
A fenti illusztráció üzenete
számomra ez: a nem látható
dolgokban való bizonyosság
közösséget teremt! Nemcsak
közöttünk, hanem bennünk is –
az Istennel. Ez az igazi communio, ahol otthon vagyunk...
Vezetõk és vezetettek – ha
ugyanazt a szép célt kívánják –
képesek „átfogni“ az Istent...
valójában a „véges“ emberkoszorút , s ez a „gratia non plus
ultra“ a Végtelen Isten öleli át.

Ebben az esztendõben is – december második felében –
megtartottuk szokásos ruha-segélyezõ akciónkat. Az
Esch/Alzettei Protestáns Gyülekezet nevében ez alkalommal
1500 kg ruhát (ez 208 db zsák és doboz!) tudtunk szétosztani. Az
akció technikai felelõse Dr. Nagy Erzsébet volt. Az õ nevében is
köszönjük mindazok segítségét, akik segítettek a válogatásban/szétosztásban. A képen bal oldalon Andreas Fellinger
(gyülekezettanácsi tag) és a csomagot tartó Karl Georg
Marhoffer igazgató lelkész látható.
Rövid, kétnapos ittartózkodásuk alatt kiértékeltük a mögöttünk álló egyházi munkaévet, s a fagyos idõ ellenére lehetõség
adódott még egy pesti és gyõri kirándulásra is, ahol a két város
nevezetességeivel ismerkedhettek vendégeink.

