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Gyülekezeti híreink

Az elmúlt nyáron a
keresztség szent-

ségében részesült
templomukban Je-
szenszky Zsolt. Hûsé-
get fogadtak egymás-
nak templomi esküvõ
keretében: Horváth
Zsolt és Klopcsik Kin-
ga. Isten áldása kísérje életüket!

Az Ipoly Arnold magyar mitológiát
feltáró kör következõ alkalma

szeptember 30-án (kedd) 18 órától lesz
megtartva. Témánk: Istenek és szelle-
mek. Mono- és politeizmus a magya-
rok õsvallásában.

Október 4-én (szombat), dél körül
érkezik hozzánk kirándulásuk

keretében látogatásba a szombathelyi
evangélikus gyülekezet. Tervezett kö-
zös programunk: az Öreghegyi r.k.
templom megtekintése és a Vár ud-
var. 

Október 14-én  (kedd), 18 órától a
Mûvelõdési Ház Kistermében tart

képvetítéses elõadást Bakay Péter,
evangélikus lelkész, Beszélõ Gyimesek
Üzenete címmel. A belépés díjtalan.

Alkalmainkra minden érdeklõdõt
sok szeretettel várunk!

Ipolyi Arnold
Magyar Mitológiát Feltáró
Vallástörténeti Kör

2014, szeptember 30-án (kedd),
18 órakor tartja összejövetelét a
dunaföldvári Evangélikus Parókián
(Templom u.36) Alkalmainkkal a
nagyváradi püspök munkásságának
tisztelgünk.

Témánk: Istenek és szellemek.
Mono- és politeizmus a magyarok
õsvallásában.

A részvétel díjtalan. Minden
érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
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Az õsz színt hoz az életünkbe: új,
köztes színeket. Citromsárga, mogyo-
róbarna, bordó - és ezek árnyalatainak
sokaságát fedezhetjük fel az erdõben
sétálva. Más színek ezek persze, mint a
tavasz virágai, amelyek erõsek, viruló-
ak, vonzóak és elbájolóak; amelyek
csalogatnak, de nem sokáig tudják tar-
tani, amit megígértek. Az õsz hozza a
teljes érettséget - de vajon a tökéletes-
séget is? Az õsz csendes, tartózkodó és
rejtetten szép. Vonzereje tompítottabb.
Az õsz jelenti mindannak learatását,
amit tavasszal és nyáron megalapoz-
tunk, teljesítettünk. Az õsz azonban
csendes utalást tesz a visszavonulásra
is. Túlléptünk mind az év, mind az élet
csúcspontján. A természet és az ember
kimerült: kizsigerelték magukat, így
már nem tudják folytatni.

Az élet õszét az elengedés jellemzi.
Az átmenet sajátos korszaka ez, amikor

az õsz eljátssza a haldokló színek néma
szimfóniáját. Bölcs dolog, hogy õsszel
gondolunk imádságos lélekkel mind-
azokra, akik átlépve a halál küszöbét,
egy másik világban élnek. Amint a
földmûves betakarítja a termést, hogy
jó helyen legyen, Isten a halálban
ugyanúgy "begyûjti", "összegyûjti"
azok életét, jó cselekedeteit, akiket ma-
gához szólított, hogy a legnagyobb biz-
tonságban, Vele legyenek a mennyor-
szágban.

Ahány ház - annyi szokás. Ahány
ember - annyi vélemény a halálról és a
halál utáni életrõl. Az orvos szemében
a halál a sejtek pusztulása. Ha a mate-
rialista filozófia útján közelítjük meg,
akkor totális megsemmisülés. Hitünk
azt mondja, hogy életünk beteljesedé-
se. Jézus egy figyelmünket egy másik
élet, egy másik világ felé irányítja. Mit
ér a sok-sok virág, amely szépségével

Õszi elmélkedés
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eltakarja a pusztulást jelentõ sírhalmo-
kat, ha a halállal mindennek vége? Mit
ér a gyertyák halvány, imbolygó fénye,
ha nem mutat az örökkévalóság soha ki
nem alvó fénye felé? Feltehetnénk a
kérdést: miért nevezzük az elhunytak
házát sírnak? Talán azért, mert sírást
vált ki bennünk? Ez volna a legjellem-
zõbb kapcsolat köztünk és a temetõi sí-
rok között? Semmi esetre sem. Sokkal
inkább illene rá az a kifejezés: remény-
ség háza. Ez jobban kifejezi a feltáma-
dásba vetett hitünket. Kifejezi hitünket
abban, hogy Isten örök szeretetében
mindenki él. 

Az ember lényege az istenképûség,
vagy a szeretet, amelynek nincsenek
határai. A szeretet útjában áll a halál-
nak, mert a szeretet az Élet. Megélni a
halált annyit jelent, mint nekem, a sze-
retet egy részecskéjének visszatérni a
közös Forráshoz.

Az õsz hangulata, a szél sodorta
falevelek, a megkopaszodott fák, a
dér, a megfagyott virágok látványa
segítsenek minket, hogy õsszel ne
csak az elmúlás jusson eszünkbe, ha-
nem hitünk fényében gondolkodjunk
a halálról és a halál utáni életrõl, aho-
gyan híres írónk, költõnk, Gárdonyi
Géza (+1922) írta:

„Miatyánk Isten, mindeneknek Atyja,
Kihez hajlunk, mint fû a Nap felé,
Az én szívem kétség nem szorongatja,
Midõn indulok végórám elé.

A halál nekem nem fekete börtön,
Nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:
Egy ajtó bezárul itt lenn a földön,
S egy ajtó kinyílik ott fenn az égen:
Ez a halál.“

(Útra készülõdés)

Húsvét
Mk 16,1-8

Máténál és Márknál arra szólítja
fel az angyal az asszonyokat, hogy
mondják meg az apostoloknak: „Föl-
támadt a halottak közül, és íme, elõt-
tetek megy Galileába. Ott majd meg-
látjátok Õt.“ (Mt 28,7) Az apostolok-
nak tehát haza kell menniük Galileá-
ba. Nem a szent városban, Jeruzsá-
lemben fognak Vele találkozni, ha-

nem ott, ahol otthon vannak, ahol él-
nek és dolgoznak, a hétköznapokban.
Galileában együtt éltek zsidók és po-
gányok, ezért nem csak hétköznapot
jelenti, hanem a „keverék népet is“,
azt a keveréket, amibõl az életünk áll.
Az életünk maga Galilea. Istenközel-
ség és eltávolodás, hit és hitetlenség,
szeretet és gyûlölet, vitalitás és me-
revség, fény és sötétség vannak ben-
nük egymás mellett. Mi magunk is
együtt élünk olyan emberekkel, akik



keresik Istent, de
olyan emberekkel
is, akik nem törõd-
nek Vele; olyanok-
kal, akiket szere-
tünk, és ismét má-
sokkal, akikkel ne-
hézségeink vannak.

Galileánk ezen
keverékén át látjuk a
feltámadt Krisztust.
Hiszen ezt ígérte az
angyal. Az angyal,
aki látásunkhoz szól.
Látni fogjuk azt, Aki
feltámadt. Nem a
hallás, hanem a látás
az elsõ. Új szemekre van tehát szüksé-
günk ahhoz, hogy életünkben felismer-
jük Krisztust. Akkor fogjuk meglátni
Õt, ha olyan emberi arcot látunk, me-
lyen a fájdalmat fölülmúlja az öröm,
amelyrõl remény és megnyugvás su-
gárzik. Akkor látjuk majd, ha észre-
vesszük, hogyan oldódik meg egy
konfliktus, hogyan nyugszik meg a lég-
kör körülöttünk egy beszélgetés során,
hogy az emberek hogyan békülnek ki
egymással.

A feltámadást tehát látni kell, annak
ellenére, hogy az apostolok úgy írták le,
mint valami láthatatlan. Akkor láthatjuk
a feltámadást, ha nyitott szemmel figyel-
jük a természetet, amely tavasszal min-
denütt kinyílik. Nem véletlen, hogy né-
mely húsvéti ének a feltámadás után a

természet ébredését
is megénekli.
Friedrich Spee így
versel: „Most zöldell,
ami zöldellhet, alle-
luja. A fák virágozni
kezdenek, alleluja. A
napsugár most ra-
gyog, alleluja. És új
fénybe öltözteti a vi-
lágot, alleluja.“ A
nyíló virágokon, a
zöld füvön, a tavaszi
mezõkön keresztül
gyönyörködhetünk a
feltámadt Krisztus-
ban, s láthatóvá válik

számunkra, hogy az élet erõsebb a halál-
nál. Nem véletlenül hozzák kapcsolatba
a tavaszt a szerelemmel. Ha a természet
kivirágzik, a madarak a legszebb dalai-
kat éneklik, akkor az emberbõl is elõtör
a mindent elvarázsoló szeretet utáni
vágy. 

Figyeljük meg alaposan a körülöt-
tünk pezsdülõ természetet és ismerjük
fel benne a feltámadás erejét! Szemlél-
jük az életben virágzó szeretetet. Krisz-
tus elõttünk is jár. Ott van mindenki
életében, a mi Galileánkban. Csak látó
tekintetre van szükség, hogy életünk
kavalkádjában felismerjük Õt. Ha meg-
látjuk Õt, akkor Galileánk átalakult,
akkor jelen van az életünkben a Feltá-
madás.

Ámen
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Pünkösdi Tanmese
Pünkösd a Szentlélek jeruzsále-
mi kiáradásának ünnepe, az elsõ
Egyház megalakulásának ünne-
pe (lásd Apostolok Cselekedetei
2. fejezet)
Arra a veszélyre, hogy milyen lesz
a Lélek nélküli egyház figyelmez-
tet Anthony de Mello tanmeséje.

Sok évi munka után a feltaláló felfe-
dezte a tûzgyújtás titkát. Szerszámait
elvitte a hóval borított északi területek-
re, s megtanított egy ottani törzset a
tûzgyújtásra, és annak elõnyeire. Azok
aztán annyira megörültek ennek az új-
donságnak, hogy még csak eszükbe
sem jutott, hogy köszönetet mondjanak
a feltalálónak, aki egy nap szép csende-
sen továbbállt. Azok közül a nagy jel-
lemek közül való volt, aki nem vágyott
tiszteletre vagy hírnévre; elég volt neki
az az öröm, hogy tudta, valaki hasznát
vette találmányának.

A következõ törzs lakói, akikhez
ment, éppoly lelkesedéssel tanultak,
mint az elõzõé. De a helyi papok, félté-
kenységükben az idegen népszerûségé-
re, megölették õt. Hogy a bûnténynek
még a gyanúját is eloszlassák, a Nagy
Felfedezõnek a képét a templom fõol-
tárára helyezték, valamint külön litur-
giát terveztek nevének tiszteletére és
emlékének életben tartására. A lehetõ
legnagyobb gonddal ügyeltek arra,
hogy a szertartás legkisebb része se

változzon, vagy maradjon el. A tûz-
gyújtó szerszámokat ereklyeként egy
ékszeres ládikába helyezték, és azt tar-
tották, hogy gyógyulást hoznak annak,
aki hittel teszi rájuk kezét.

A fõpap maga vállalta, hogy össze-
szedje és megírja A Felfedezõ életét.
Ez aztán szent könyvvé vált, amiben a
Felfedezõ szeretõ kedvességét köve-
tendõ példaként ajánlották, csodálatos
tetteit dicsõítették, emberfeletti termé-
szetét pedig hittétellé emelték. A papok
gondoskodtak arról, hogy a Könyvet a
jövõ nemzedékei is megismerjék, mi-
közben tekintéllyel magyarázták sza-
vait, szentséges életének és halálának
jelentõségét. És könyörtelenül halállal
büntették, vagy kiközösítették azokat,
akik eltértek tanításuktól. S minthogy
ezzel a vallásos tevékenységgel voltak
elfoglalva, a nép közben teljesen elfe-
lejtette a tûzgyújtás módját.
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Családi nap 2014
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Gyülekezeti
alkalmaink az
elmúlt évben

2013-ban két keresztelõnk volt (Fe-
hér Bori-Mária és Nagy Tímea), két es-
küvõ (Kristofics László és Vida Kriszti-
na; Hoffmann Gergõ és Kaszt Barbara),
négy gyülekezeti temetés (Srauf István,
élt 83 évet; Vörös Lajosné, élt 89 évet;
Szabó József, volt presbiter, élt 89 évet;
Schettrer György, élt 44 évet).

Június 2-án tartottuk gyülekezeti
Családi Napunkat egész napos színes
programmal.

Október 17-én került átadásra a
már két éve épülõ Evangélikus Ravata-
lozó a Külvégi temetõben. Az ünnepi
alkalmon Gáncs Péter elnök-püspök
hirdette Isten Igéjét.

A ravatalozó megépítésére pályáza-
ti úton nyertünk Bács-Kiskun Egyház-

megyétõl összesen 2.800.000 Ft-ot, a
hívek adományából (beleértve régi tá-
mogatónkat, az akroni gyülekezetet)
824.300 Ft gyûlt össze. A ravatalozó-
hoz vezetõ külön út megépítését a helyi
Önkormányzat 750.000 Ft-al támogat-
ta. Isten áldása legyen az adományozó-
kon és ezúton is köszönjük segítségü-
ket!

Október 20-án gitáros istentiszte-
lettel (Pataki László gitározott) és or-
gonakoncerttel (Perémi Erzsébet,
Bodolai György és Péter, Faragó Dóra
- gitár, ének; Kõbányai Ágnes - fuvola)
emlékeztünk templomunk megépítésé-
nek 110. évfordulójáról.

Egyházfenntartó járulékot 39 sze-
mély fizetett, ez összesen 277.125 Ft

Népszámlálási kimutatás alapján
Dunaföldváron 109 evangélikus él, fi-
ók gyülekezeteinkben (Bölcske-
Elõszállás) további 18 (róluk semmit
sem tudunk).

Õszi tanévtõl 5 hittanos gyerekre
számíthatunk.

*   *   *

Eseményeinket nyomon követheti

gyülekezeti honlapunkon:

www.dunafoldvar.lutheran.hu
Elérhetõségünk:

ivan.molnar@lutheran.hu; tel.: 06-75-
675-014; 06-20-824-81-23

Adományait, támogatásait megte-
heti a : 70600016-12003763 (Takarék-
szövetkezet, Dunaföldvár és Vidéke)
gyülekezeti számlaszámon.


