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„Noli me tangere!“

XI. évfolyam
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NAGYHETI
alkalmaink

Jézus nevén szólította: „Mária!” Az megfordult, és így szólt
hozzá héberül: „Rabbuni!” - ami azt jelenti: Mester. Jézus
ezt mondta neki: „Ne érints engem, mert még nem mentem
fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd
meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz,
az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” Elment a magdalai
Mária, és hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat!”,
és hogy ezeket mondta neki. Jn. 20.16

megtapasztalása – az ma is vezérlõelv a keresztények
életében. János apostol így írja ezt: „Ami kezdettõl
fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk,
ápr. 17. Nagycsütörtök
amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintotdu. 6 óra istentisztelet
tunk, azt hirdetjük az élet igéjérõl.“ (1Jn1,1)
ápr.
18. Nagypéntek
Aki õszintén odafordul Isten igéjének tükrében
du.
6 óra istentisztelet
önmaga lelkéhez, az megfordul és Krisztus felé iráápr. 20. Húsvét ünnepe
nyítja tekintetét: látja az URat, „akinek adatott minaponta találkozunk egymással, de nemigen den hatalom“. Az a fordulat embere aki találkozás
de. 10 óra istentisztelet
gondolunk arra, hogy minden egyes találko- után levonja a végkövetkeztetést és felteszi a kérdéúrvacsorával
zásnak mindig vannak komoly lelki dimenzi- sek kérdését: „Az az élet, amit én életnek gondolok
ápr. 21. Húsvét 2. ünnepe
ói is. Ennek tudható be, hogy bizonyos emberekkel vagy amit Isten felajánl nekem?“
de. 10 óra istentisztelet
való találkozásunk után kellemesen és jól érezzük
Húsvét ünnepe közeleg, a feltámadás misztériuúrvacsorával
magunkat, míg másokkal
ma kopogtat a szívek ajtavaló érintkezésünk után inján. Ilyenkor tavaszváró
kább a disszonancia felé
hangulatunkban mélyebhajlik lelki állapotunk.
ben éli át az ember a terEnnek az oka egész lémészet megújulását, s
nyünkben keresendõ. Szemég inkább kívánja saját
mélyiségünk, testünk-lellelkének újbóli „feltákünk beszél, kommunikál.
madását“, megerõsödését.
A lélek mindig az igazat, a
Így hívogat az Isten a fû
Április 10. 1800
valódit mondja – az ész
zöldjében, a madárcsicserTörvény és kultuszi élet az
sajnos nem. A ratio azt
gésben... Vajon meghallExodus népénél
közli, amit igaznak gondol,
juk-e a tiszta hang hívását
Április 24. 1800
tehát a vélt igazat is igaza kommunikációs zajunkIzráel fénykora (királyok)
ként szólja tovább. „A
ban, információs leterheltMájus
8. 1800
szem a lélek tükre.“ –
ségünkben, mobilizációs
mondja Jézus, de ez igaz a
Nagypróféták , kispróféták
izgalmunk közepette?
többi testrészünkre is (me– prófétai ígéretek.
A vonzódás, megérintakommunikáció!), ameMájus 15. 1800
teni Jézust, vagyis az Életet
lyek megmutatják valójánemcsak Mária MagdaléZene és költészet az Ószöban kik is vagyunk.
na vágyakozása. A mi vávetségben – Zsoltárok
Igénk egy nem mingyunk is ott van az õ mozkönyve
dennapi találkozásról szól.
dulatában, mert a Szent kiMájus
22. 1800
Magdalai Mária a Feltásugárzása életet rendezõ,
Messiási várakozások,
madottal találkozik. A latin
megnyugvást adó lelki Havallásos mozgalmak
Vulgata-fordítás „noli me
talom, harmóniát teremtõ
Május
29. 1800
tangere“-je gyakran téves „Noli me tangere“ – Zsíros Kornél grafikája (1998).
Erõ, amire szükségünk
fordítást kapott: „Ne
Jézus nyomában
van. Van aki mégsem tud
érints“. A görög jelen idejû felszólító mód tiltó for- odatérdelni Jézus lábához, mert egyenrangú félnek,
– Az újszövetség kora
mája nem a cselekmény elkezdését, hanem folytatá- „szerzõdési partnernek“ véli Õt, s elfelejti létének teJúnius 5. 1800
sát tiltja! Ez azt jelenti, hogy Mária félelemmel tel- remtõ-teremtményi viszonyát. Sokan büszkeségük
Új szövetség születik
jes tiszteleteként Jézus elé borult és lábát átkarolta. miatt nem akarják elfogadni Krisztust életük Urának,
Erre mondja Jézus „ne csüngj rajtam“, azaz engedj mert még nem tudják, hogy az alázatosság nem megel. Hogyan is történt ez a találkozás? „1938-ból alázkodás. Még sok más félreértése van korunk embeszármazó változat 12(!) féle magyarázatot ad erre, rének–, s így keveri a szakrálist a profánnal. Nem érti
m
de azóta bizonyára még egy tucat látott napvilágot“ például, hogy a szolgálat az mindig szívbõl és
zöntsözás
ö
k
– írja Farkasfalvy Dénes János-kommentárjában szeretetbõl fakadó, az elvárásoknak megfelelõ
én
b
üszöab“ legújabteli élek
(Prugg Verlag 1989).
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kiszolgálás pedig mindig erõ hatására vagy els
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Jézussal találkozni – a lélek dimenziójában – ki- lenszolgáltatásért (pénz) történik. Így ért aztán
Nagy utherrózozásokkaian keresnt
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váltságos állapot. Nem a cél, hanem a kezdet. Sokan félre egyházat, vallásos világnézetet is.
n
a val. Vá indan , a biz ámégis úgy látják-gondolják, hogy a krisztuskövetés
má kben m dóságot stabilit tt
Még néhány nap és Húsvét ünnepe köszönt
célja: csak Jézussal lenni. Énésénésén és persze Jézus. ránk. Régen igazi közösségi ünnep volt, számtatün az állan rzelmi sten elõ íMagdalai Mária is hasonlóan látja. Ragaszkodik a je- lan népszokás övezte. Mára tartalma megváltozni
sük t, de é séhez I Ezért h ...
lenhez, pedig Jézus halad és az Atyához igyekszik. (Az látszik, pedig az üzenet ugyanaz, nem változik.
ságo k eléré nunk... mainkra éugyanis az ÚRKrisztus helye, világa.) Ami a mienk le- Minden egyes vasárnap, az ÚR napja hirdeti: elsõ
sun megáll s alkal a Húsv
het, az az élmény örökkévalósága: láttam az URat. húsvét hajnalán nyilvánvalóvá vált a világtörténelem
kell Önt i együtt
Mária megdicsõült testben is láthatta Jézust, mi két- legnagyobb hatású Isten-akarta történése:
vom epeljük
ezer év távlatából csak a Lélek által. De ami akkor és
Ünn
ott Máriával történt – a „Láttam az URat!“ boldog
!
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Krisztus feltámadt!

tot

Pontosan 10 esztendeje
annak, hogy elõször
köszönthettük Karl Georg
Marhoffer testvérünket
gyülekezetünkben.
Az azóta eltelt idõben
többször is ellátogatott
hozzánk. Idén tavasszal –
immár negyedszer –
szerveztük meg azt a
ruhasegély-akciót, mellyel
sokak számára (nemcsak
gyülekezetünk határain
belül) tudtunk ily módon is
segítséget nyújtani.
Ittartózkodásának rövid két
napját felhasználtuk arra
is, hogy visszatekintsünk
az elmúlt évtizedre.

10 éves kapcsolat
Exkluzív interjú Karl Georg Marhofferrel
a luxemburgi Protestáns-Reformátori
Egyház egyházi elnökével
Elõször is azt szeretném megtudni, mi
indított
el
egy
németországi,
bernkasztelkúzi fiatal lelkészt arra,
hogy éppen egy magyar testvérgyülekezetet keressen?
tt kell kezdenem, hogy ebben az
esztendõben 10 éves partnerségre,
barátságra tekinthetünk vissza...
A választás akkoriban több ok miatt esett
Magyarországra. Egyik legfontosabbik a
a nyelv volt. Olyan partnergyülekezetet
kerestünk, akivel lehetséges a kommunikáció nemcsak a szokásos vezetõi szinteken, hanem szélesebb, a gyülekezetet átfogóan is. Azaz a gyülekezetek találkozásakor lehetséges legyen a tapasztalatok

O

széleskörû cseréje. Így a választás behatárolt volt. Kezdõdött tehát akkori gyülekezetemmel, Bern-Kastel-Kues-val, s
nem sokkal késõbb „átvándorolt“ velem
együtt a luxemburgi Esch-Alzette-i gyülekezetbe. A Gusztáv Adolf Segélyszervezet
segítõ közremûködésének köszönhetõen
sikerült rátalálnom Tatára.
(Megjegy.: Dr. Nagy István volt tatai gyülekezeti lelkész, mint akkori GAS-ügyvivõ is, kérdezett meg: „Lenne-e
kedvetek egy német testvérgyülekezeti kapcsolathoz?“ Feleségemmel együtt örömteli igennel válaszoltunk. – fm)

1993-ban – számos levélváltás után –
elõször személyesen is találkoztunk. Egy
igen hideg februári napon, többórás repülõgépkésés miatt várakozással megterhelt kollégámmal Franko Mátyással sûrû
ködben indultunk le Tatára, ahol meleg

és családi szeretet fogadott. Késõ éjszakáig tartott a beszélgetés.

Az elsõ élmények tehát pozitívak voltak,
mi volt a következõ lépés?
Miután hazautaztam, a presbitériummal hamar megtárgyaltuk, hogy a 90-es
évek politikai fordulata után akkor nagyon kedvelt „nyugatnémet-keletnémet“
testvérgyülekezeti kapcsolatépítés helyett
mi inkább más úton szeretnénk járni. Az
elsõ tatai benyomásaim után úgy ítéltük
meg, hogy lehetõségeink hosszútávra tekintve és mindkét gyülekezetre nézve kedvezõbbek egy német-magyar kapcsolat
esetében. Célunk ugyanis az volt evvel,
hogy egymásnak segíthessünk, egymástól

tanulhassunk, egymást gazdagíthassuk a
kapcsolattal.
De a fenti racionális elemeken túl
mégsem ez volt a legfontosabb, hanem az
az érzelmi megtapasztalás, ami a szívemben volt, hogy ti. ezekkel az emberekkel
nagyon szívesen megismerkednék közelebbrõl is. Szeretném megismerni, mi az
aminek örülnek, mi az ami nehézséget
vagy fájdalmat okoz nekik.

Nem a provokálás szándékával, de mégis mi az a „lelki
profit“, amiért „megérte“ egy
németországi gyülekezetnek
egy volt keleti blokkhoz tartozó állam kisvárosi lutheránusaival felvenni a kapcsolatot?

üzenete úgy a bizonyítottan Európa legelvilágiasodottab luxemburgi térségében,
mint a saját közelmúltjával szembenálló
középeurópai profanitásában egy és
ugyanaz: a Krisztus szeretetéért megélhetjük Istentõl kapott elhivatásunkat. Ez
azt is jelenti, hogy kicseréljük élményeinket, tapasztalásainkat; tudósítjuk egymást sikereinkrõl, kevésbé sikerült dolgainkról és nehézségeinkrõl. Ez jelenti tehát számunkra a
„profitot“, azaz az
egymás – a tatai és
az esch-alzettei gyülekezet – tagjainak
élõ kapcsolatban való meggazdagítását.

Azt gondolom, egy helyes
Hogyan látod kapA kirakodás... csütörtök este. 266 zsák és
partnerkapcsolat nem kezdhetõ
csolatunk jövõjét?
karton – mindösszesen 1588 kg.
el a „megéri-neméri“ kategoriák
Úgy látom, hogy
hangoztatásával. Ha mégis a
Magyarország jövõ- élményeket.
Azt gondolom, hogy mindezek a dolplusz-mínusz, a nyereség-vesz- A megérkezés boldog pillanata je
szempontjából
teség oldaláról közelítünk egy – 1400 km után, éjjel fél egykor. fontos döntés elõtt gok jövõbeni kapcsolatunkat egyszerûsípartnerséghez, akkor bizonyára
áll, de e tény ismeretében sem gondolom tik és kondícióban tartják. Reméljük a jönem lesz hosszú életû.
azt, hogy egy valódi barátságot, igazi võ, s a majdan eltûnû határok egyszer
Sokkal inkább arról volt szó, hogy ke- kapcsolatot befolyásolna a gazdasági- megszüntetik azt, ami mindezidáig együtt
resni kívántuk egymásban a hasonlósá- politikai hovatartozás. Ha a jövõbe tekin- járt segélycsomagos utazásinkkal: a hágot, azt ami összeköt minket, azt ami tünk, akkor elõször is a múltba kell néz- rom-négyórás határon történõ várakogyümölcsözõvé teheti viszonyunkat. Nem nünk. Az elmúlt egy évtized tanulsága az, zást. Gyülekezetünk presbitériuma koa különbség volt a fontos, ami kétségtele- hogy kapcsolatunk folyamatosan növeke- molyan foglalkozik a kérdéssel, hogy
nül fennállt annak idején, nem sokkal a dett, a szántóföldbe hullott jó mag példá- gyülekezetszintû meghívást adjunk tatai
keleti vasfüggöny leomlása után. Termé- jához hasonlóan meghozta termését. Ha testvéreink számára. Bízunk benne, hogy
szetesen nem voltam a vak, s láttam a kü- ez így volt az elmúlt évek során, akkor a hosszabbidejû, tartalmas luxemburgi
lönbségeket. A magas árakat, s a valóban elégséges alapot ad ahhoz, hogy bizakod- tartózkodás lehetõségeit egy másik lutheránus gyülekezettel együtt meg tudjuk
alacsony életszínvonalat, ami általános junk a havolt annak idején. Az adottságaink tehát sonló jövõigen különbözõek voltak.
ben. AhoEgy dolog azonban alapvetõen össze- gyan az elkötött minket akkor is és most is: mi, múlt évekmint krisztuskövetõ emberek kisebbség- ben sikerült
ben vagyunk! Nem vagyunk a társadalom újra és újra
meghatározó erõinek reprezentánsai! Ha elutaznunk
úgy tetszik, sem a fejlett nyugaton élõ lu- ide Tatára,
xemburgi keresztények, sem a évtizedekig s a két évvel
kommunista elnyomás alatt élõ magyar ezelõtti esekeresztények nem tudnak meghatározó ményt hadd
erejévé válni társadalmuknak – s itt most e m l í t s e m
nem azokra a politikai pártokra gondo- meg most,
lok, akik zászlajukra tûzik a „keresztény“ hiszen ez
szót.
csúcspontja
Azt gondolom, hogy az evangélium volt testvér- Csütörtök délután az Oktogonon. Sikerült eljutnunk a Terror Házába, amelygyülekezeti nek megtekintése után a nyugati köztudatban „gulyás-kommunizmust“ egék a p c s o l a - s z e n m á s s z e m m e l l á t t á k v e n d é g e i n k . ( A k é p e n b a l r ó l j o b b r a : Andreas
t u n k n a k , Fellinger, Dr. Nagy Erzsébet, Karl Georg Marhoffer.)
amikor csoportosan is eljuthattunk ide és
mindannyian élvezhettük a tatai gyüleke- teremteni, hogy végre mi is viszonozzet testvéri szeretetét. Ennek a találkozás- hassuk a vendéglátó tatai testvérek szerenak a mai napon is érezhetõ hatása van, tetét.
Mindeközben tesszük a dolgunkat,
hiszen mindazok nevében, akik akkor itt
Krisztus
követésében, Isten országához
voltak köszöntésemet kell hogy átadjam
tartozásunk
hétköznapi megélésében. Ez
mindenek elõtt a tatai gyülekezet azon
ad
perspektívát
jövõnkhöz, amiben totagjainak, akik vendéglátóik voltak. Ez is
jelzi, hogy kapcsolatunk nem csak hivata- vábbra is szeretnénk megosztani egymásli szintû, hanem tagok közötti élõ kapcso- sal örömünket-bánatunkat, megélni a balat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint rátság, az egymáshoz tartozni akarás
azok a levelek, melyek Tatáról érkeznek, s szép érzését. Isten áldjon és segítsen ebegy-egy esch-alzettei istentisztelet utáni ben mindnyájunkat!
beszélgetésben említést nyernek; elõhoz- Úgy legyen! Köszönöm a beszélgetést!
fm
va és újra átélve ezzel a szép közös tatai
A kipakolás rövid szünetében.

HÍREK

öjt 3. vasárnapján szeretetvendégséget tartottunk, meB
lyen
Decmann
Tibor
Lajoskomáromi evangélikus lelkész elõadását hallgattuk meg:
„Az öregség kihívásai egy öregedõ társadalomban“ címmel. (Az
elõadás után videofelvételeket is
láthattunk a lajoskomáromi
Agape Szeretetotthon életébõl.)
Az alkalomra elkísérte családja
és feleségének édesanyja is özv.
Labossa Lajosné (Erzsi néni) is.
Köszönjük, hogy eljöttek közénk!

Andreas, Ön negyedszer kísérte el lelkészét Magyarországra. Mi motiválja, hogy
szabadságot, energiát áldozzon egy ilyen segélyakcióban való részvételre?
Elõször is megköszönöm a
megszólalás lehetõségét, bár elõre kijelentem, akadémikus választ ne várjon tõlem, ugyanis
nem vagyok az. Mint ötgyermekes családapa azonban nagyon
jól tudom, hogy az élet néha
nagy nehézségek elé állíthatja az
embert, s olyankor rendkívül jól
esik a segítség – ezt magam is
megtapasztaltam. Tehát ne feledjem el azt, amikor nekem segítettek... Ugyanakkor biztosan
ismerik errefelé is azt a mondást,
hogy „jobb adni, mint kapni“.
Már az elsõ alkalommal
nagy hatást tett rám az a szeretet
amivel fogadtak. Nagyon meghatott, hogy rég nem látott barátként, szinte családtagként üdvözöltek. Nagyon jól esik számomra, hogy Ön is és a felesége
is idõt áldoznak rám, mindenféle
finomságokkal halmoznak el.
Nos, lelkészünk, Karl Georg
Marhoffer biztatására és kérésére jöttem elõször, hogy könynyebb legyen a nagy távolság
megtétele a bérelt kamionettel.
Ez a mostani a negyedik alkalom, s jóllehet fárasztó az út, de
a cél amiért dolgozunk és nem
utolsó sorban ez a csodálatos
ország, az emberek kárpótolnak
a fáradságért. Be kell vallanom
õszintén azt is, hogy jól esik kizökkeni a hétköznapok megfeszített tempójából, mást látni tapasztalni... ugyanakkor a hosszú
út lehetõséget ad az elgondolkodásra az élet dolgairól és a lelkészemmel is sokat beszélgetünk
ilyenkor.

Egy újabb segélyakcióban
tehát számíthatunk Önre?
Ha hívnak, örömmel jövök,
hiszen olyan jó látni egy-egy év
elteltével az ismerõs arcokat, a
kívülrõl egyre szépülõ házakat és
megújuló
városközpontokat.
Hadd köszöntsem én is a tatai
gyülekezet minden tagját, s így
kérjem Urunk áldását mindenki
életére!

Péntekenkénti konfirmációoktatás hûséges
résztvevõi (jobbról balra): Molnár Rita,
Csillag Ádám, Franko Mátyás Krisztián

Anyám szava

Az elõadás utáni kötetlen beszél getés egy részlete. Decmann Tibor
feleségével – Erzsóval.

gyházközségünk újabb ruhasegély-akciót szervezett
E
luxemburgi testvérgyülekeze-

Svábul anyám, ha szóltál volna hozzám
Magyarul felelem: igen, igen, szólj rám!
Ha rosszra hajló akarattal élem
Életem és Istentõl se remélem…

tünkkel közösen. Ahogyan eddig
is történt, az elosztás ill. a rászorulókhoz való eljuttatás Dr.
Nagy Erzsébet vezetésével történik. A részletek/idõpontok megbeszélése végett kérem a testvéreket, hogy keressék vele a kapcsolatot! Hadd köszönjem meg
itt a hasábokon is Széles
Dórának azt az igen nagy segítséget, amit éjszakákba nyúlóan
a ruhák rendszerezésében,
átválogatásában nyújtott!

A megváltást - ! - Jóságból futóversenyt
Rendezõk pályáján: - nekem-fut és…nevet
Anyám rám s…vissza-kiabálna
Ha elõbb indulnék át a másvilágra! T.K.

A Mester beszéde a világvégérõl
Jó elõre beharangozták, hogy a Mester a világ
elpusztításáról fog beszédet mondani. Így aztán hatalmas
tömeg gyûlt össze a kolostor udvarán. A beszéd nagyon rövid
volt, a Mester csupán a ennyit mondott: „A következõ dolgok
pusztítják el a világot: az elv nélküli politika, az együttérzés
nélküli fejlõdés, a munka nélküli jólét, a csend nélküli tanulás,
a félelemmel teli vallás és a tudatosság nélküli Isten-imádás...

A teológiáról...
Köztudott volt, hogy a Mester nem sokra becsüli a „teológiát“,
legalábbis annak köznapi értelmében. Amikor erre rákérdeztek ezt
válaszolta:
„A
teológia
gyházközségünk újságának a
gonosszá vált, mert már nem
Lutherrózsának, szerkesztése
annyira az igazság keresésére,
sok energiát igényel... nemkülönhanem egy eszmerendszer fenben elõállítása, postázása pénzbe
ntartására szolgál.
kerül. Kérem a testvéreket, hogy
Anthony de Mello S.J.
ha módjukban áll nyerjenek meg
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nagylelkû szponzorokat/mecénásokat, akik szerény támogatásukkal megkönnyítik információs
újságunk rendszeres megjelenését.
(Természetbeni juttatást is elfogadunk: másolópapír, másolási kellékanyag!) Cserébe hirdetési felületet biztosítunk.

(Szerk.)

EVANGÉLIKUSOKAT KERESEK!
Kérem mindazokat, akik
tudnak a környezetükbôl
evangélikusokról, hogy címüket jutassák el hozzám!
fm

Luxemburgi lelkésztestvéremnek
megmutattam a felújított világításrendszert is, aki velünk együtt örült
legújabb eredményeinknek.

a gyülekezetnek,
hogy a közegyháztól 1,6 milJlióelentem
forint támogatást kaptunk a
tetõ rekonstrukciójára. A presbitérium felhatalmazásával a
munkálatokat
gyülekezeti
részrõl továbbra is Varga István
presbiter testvérünk koordinálja/felügyeli. Ez azt jelenti, hogy
sikerül egy lépessel tovább lépnünk
terveink
megvalósításában. Köszönjük mindazoknak, akik lehetõvé tették
ennek
a
segítségnek
a
folyósítását ill. továbbra is részt
vállalnak
céljaink
megvalósításában. Isten áldja meg
mindannyiunk fáradozását!

z elsõ melegebb böjti vasárnap ellenére
22-en gyûltünk össze, hogy közösen
gondolkodjunk egy mindannyiunk számára igen érdekes témáról: az öregségrõl. Ehhez a szilárd alapot Decmann Tibor
lajoskomáromi evangélikus lelkész adta, aki
statisztikai adatokkal alátámasztva a gazdasági-, és szociális problémákat is érintve a témának azt megközelítést választotta, ami számunkra is a legizgalmasabbnak mutatkozott:
az Istenre koncentráló aspektust.
Elõadásának nyitógondolataiban egy
olyan földmûves, bölcs ember képe rajzolódott ki, aki fedetlen fõvel jár-kel a tûzõ napon
és gyönyörködik a gabonatermésben. Aki csak
megkérdezte miért jár az égetõ napon kalap
nélkül, annak azt válaszolja: „Mert meg kell
adnom a tiszteletet annak az Istennek, aki
mindezt a csodát nekünk adja!“ Mint
mindennek, az idõskornak is az alapvetõ nagy
kérdése: Hogyan fogadjuk? Kínzó teherként
vagy a nehézségek ellenére is léleknemesítõ kihívásnak vesszük-e? A demográfusok 2040-re
azt prognosztizálják, hogy a magyar társadalom túlnyomó része 50
éves kor felett lesz. A
társadalom elöregedése 20.
századi probléma. Nemcsak a tudatos táplál-
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kozás és az egészségügy fejlõdése hozta ezt,
hanem a gyermekvállalási kedv visszaesése is.
Ugyanakkor a megtervezett sikeres életút
(karrier) egyedüli életcéllá vált és nem csak
eszköz csupán.
Az élet utolsó szakasza minõségileg más,
kettõs értelemben. Nehezebb, de
ugyankkor az Istenközelséget
már többször megtapasztalt
ember sokkal mélyebb gondolatokkal bír az életrõl.
A mai kor õrült ritmusa
azt üzeni az idõs emberek számára, hogy
ti már lemaradtatok
mindenrõl... jóllehet
aktívan jelen vannak
a társadalomban.
Aki nem kizáró, hanem integráló akarattal közeledik az
idõsek felé, elképesztõen
sokat
kaphat ezekbõl a
találkozásokból.
Martin
Buber
írja,

„az idõskor nagyszerû dolog, ha nem felejtettünk el újat kezdeni“. Ehhez nagy segítséget
adhat a lutheri „consultatio fratrum“ azaz
testvéri beszélgetés.
Az elõadást kérdések és élénk diskurzus
követte. A szeretvendégségen
Franko Dóra hegedûn,
míg Dóra édesanyja orgonán mûködött közre.
A
süteménnyel készülõknek
ezúton
is
köszönjük
fáradozásukat, a megjelenteknek
az érdeklõdést. Remélj
ü
k
legközelebb
t ö b b e n
leszünk!
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Decmann Tibor lajoskomáromi
e v a n g é l i k u s l e l k é s z , o t t h o nigazgató „Az öregség kihívásai
egy öregedõ társadalomban“
címmel izgalmas elõadást
tartott böjt 3. v a s á r n a p j á n
gyülekezetünkben.
A t ö b b f é l e f e l d o l g o z á s i l e h et õ s é g k ö z ü l a s z á m u n k r a l e gi n k á b b é r d e k e s , krisztocentrikus, evangélium-specifikus
megközelítést választotta.

