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 A több mint száz éves Tolnai Világlap címoldalán egy daliás katona található. Az újság több oldalát 

lapozva a női szépség praktikáiról lehet olvasni. Természetesen nem száz éves keletű a test fontossága, a 

tökéletes alak kialakítása. Michelangelo Dávid szobra a tökéletes „embert” hivatott ábrázolni. Auguste 

Rodin Gondolkodó szobra, szintén ismert 

remekmű, aminek  Dante-t kellett volna 

ábrázolnia, amint elmélkedik műve fölött, de 

üzenete sokkal gazdagabb lett. A szobor az első 

gondolat megszületését rögzíti, azt, ami 

megkülönböztet bennünket az állattól. 

 A mai kor stylistjai nem a 

gondolataival, gondjaival, esetleg kérdéseivel 

foglalkozó ember próbálják megalkotni, 

hanem azt, aki a mai világban eladható. Akinek 

szuper a haja, stílusos a szemüvege, divatos a 

ruházata, és természetesen elegáns a cipője. Egyes 

katalógusok ezt beárazzák, és egy ilyen összeállítás 

annyiba kerülhet, mint egy átlag dolgozó éves jövedelme. 

Külcsín, hivalkodás, sznobság és sorolhatnák még az ideillő jelzőket. Talán nem 

is kellene ezzel foglalkozni, ha nem lenne ennek az erősen megrendezett világnak 

a szerves része, sőt ami a legrosszabb, a példaképe.  

 Férfiak és nők lassan kortól függetlenül a világnak szeretnének megfelelni. 

A jogging, a lassú tempójú futás a test egészségéért lett kitalálva és népszerűsítve. 

Ma már a többség nem elsősorban az egészségéért sportol, hanem a „kinézetéért”. 

És hol marad a „gondolat” megtalálásának a törekvése, a felismerés utáni vágy, 

„testetek, amit Istentől kaptatok”. Vajon hányan törekednek erre a felismerésre? Hányan próbálják a 

„gondolataik” középpontjába Istent állítani, az életadóét? 

 Lehet egy jó sminkes és fotós munkája után megfiatalodni és nagyon értelmesnek tűnni, be lehet 

csapni a világot, sőt önmagunkat is. De foglalkozunk-e testünk igazi küldetésével, amely lehet dávidi 

remekmű, vagy torzó, akit ki lehet kacagni, vagy újjal mutogatni rá.  

 Testem nem az enyém, nem tehetek vele, amit akarok, mivel Istennek terve van vele. Tárolóedények 

vagyunk, és nem akármit hordunk magunkban, az Ő Szentlelkét. Vonzó vagy utálatos testem a Szentlélek 

temploma. Nagyon szeretném, ha alkatomból adódóan otthonos templom lehetnék, nem a nagyság miatt, 

hanem azért hogy sokak számára lehessek az Isten megismerése „gondolatnak” a forrása. 

 Te hogy vélekedsz testedről? 

Jakab Béla 

 



 

A migrációval kapcsolatos alábbi anyagot szerkesztőségünk tájékoztatás, kitekintés céljából közli, 

 bár annak nem minden megállapításával ért egyet. 
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 Hannover – Dr. Martin Junge, a Lutheránus Világszövetség főtitkára köszönetet mondott 

Németországnak a 2015-ös menekültkrízisben való bátor helytállásért, tiszteletét fejezte ki a németországi 

egyházaknak és a szövetségi államnak, továbbá megköszönte mindazt az erőfeszítést, amelyet a menekültek 

érdekében tettek. A főtitkár április 14-én Hannoverben, az Alsó-Szászországi Protestáns Egyházak 

Szövetségének rendezvényén mondott beszédet parlamenti és egyházi képviselők előtt. Ezekkel a szavakkal 

emlékezett vissza 2015 nyarára, amikor Németország megnyitotta határait a menekültek előtt: „Tettével a 

szövetségi kormány egyértelműen jelezte, hogy komolyan veszi morális és humanitárius felelősségét, és 

figyelmen kívül hagyja a populista propagandát.” 

 Junge azt kérte az egyházi vezetőktől, hogy továbbra is képviseljék az emberség és a befogadás 

üzenetét. „Az egyházakra nem csak a menekülteknek van szükségük, de mindazoknak az állampolgároknak 

is, akik ebben a kihívást jelentő helyzetben iránymutatást keresnek.” Szólt arról is, hogy az emberek 

kérdéseire és félelmeire választ kell találni, függetlenül attól, hogy jogosan féltik-e némelyek a 

megélhetésüket a menekültstatisztikák láttán vagy sem. Ha ezek a válaszok elmaradnak, a gyűlölet és az 

erőszak hullámai fognak megerősödni. 

 A határok megerősítése rövidlátó gondolkodásra utal 

 Junge határozottan rámutatott arra, hogy a migránsok áradatára való tekintettel egységes európai 

politikára van szükség. Ugyanakkor kijelentette azt is, hogy nem 

megoldás a menekültek európai területen kívülre történő 

áttelepítése és a külső határok megerősítése sem. „A határok 

lezárása nem old meg semmit. Azzal, hogy kívül tartjuk a 

menekülteket Európából, nem tudjuk őket eltüntetni.” 

 A Chiléből származó, korábban lelkipásztorként 

tevékenykedő Junge arra kérte az esemény résztvevőit, hogy 

gondosan kövessék a helyzet alakulását, és ne engedjenek meg 

semmiféle „lazulást” az emberi jogok és jogi eszközök tekintetében. Elmondta azt is, hogy a chilei 

diktatúrában szerzett személyes élményei miatt nagyon érzékeny minden olyan veszélyre, amely az egyén 

személyi jogait fenyegeti. Hangsúlyozta, hogy „a menekülteket nem lehet fogva tartani, és nem lehet őket 

visszatoloncolni olyan országokba, amelyek nem minősülnek biztonságosnak”. 

 A főtitkár mindenkit arra bátorított, hogy „továbbra is legyenek kitartó szószólói a menekültekkel 

szembeni emberséges bánásmódnak. Ragaszkodjanak ahhoz a hozzáálláshoz, hogy az otthonukból 

menekülni kényszerülő emberek sok mindent feladtak és elveszítettek már, de emberi jogaikat soha. Azok 

megmaradtak”. 

 Junge utalt az 1951-es Genfi Egyezmény betartásának fontosságára is: „Ami vonatkozott 1950-ben a 

magyarokra, lettekre és németekre […], az kell hogy vonatkozzon 2016-ban a szírekre, eritreaiakra és 

irakiakra is.” Az LVSZ főtitkára kijelentette, hogy helytelen szembeállítani a menekültek megsegítését a 

hosszú távú fejlesztési együttműködéssel. Kérte az európai országok kormányait, hogy a korábbi 

precedensekkel ellentétben ne csökkentsék az általuk nyújtott hivatalos fejlesztési támogatásokat, és ne így 

finanszírozzák az országokban felmerülő menekültügyi kiadásokat, mert ezzel csak a migráció, a fegyveres 

konfliktus és az erőszak kiváltó okait fokozzák. 



  A politikusok is hálásak az egyházaknak 

 Az egybegyűlteket köszöntötte Alsó-Szászország parlamentjének házelnöke, Bernd Busemann is, aki 

szintén elismerését fejezte ki az egyházaknak azért az elköteleződésért, amellyel a menekültek és migránsok 

körüli politikai vitákban felszólaltak. 

 Ralf Meister, a Hannoveri Evangélikus Egyház püspöke, egyben az Alsó-Szászországi Protestáns 

Egyházak Szövetségének elnöke ígéretet tett arra, hogy az egyházak továbbra is ragaszkodnak 

elkötelezettségükhöz. Az Alsó-Szászországi Protestáns Egyházak Szövetségének a Hannoveri Evangélikus 

Egyházon kívül tagja még a Brunswicki, az Oldenburgi és a Schaumburg-Lippei Evangélikus Egyház 

valamint a Németországi Református Egyház. 

 

 

 

 
 

 
 

 A százéves Kaposvári Evangélikus Egyházközség versenyt hirdetett a gyülekezeti tagok és Kaposvár 

város lakói számára, melynek célja az volt, hogy megtalálják az elmúlt száz év legfinomabb, házi készítésű 

süteményét és legjobb receptjét. Az evangelizációs hét programjában a verseny előtti napok a Biblia 

tanulmányozására fókuszáltak. Az érdeklődők evangelizációs estéken ismerkedhettek meg Péter apostol II. 

levelével. 

 A játékos süteménysütő versenyre 2016. április 23-án került sor az evangélikus gyülekezeti házban, 

ahol több mint 20 fajta sütemény és készítője mérette meg magát a zsűri és az érdeklődő közönség előtt. A 

gyülekezeti délutánnal egybekötött süteménysütő verseny a Kaposvári Evangélikus Kórus műsorával, majd 

dr. Sütő Zoltán egyetemi tanár Baromfiábrázolás a képzőművészetben – bibliai kitekintéssel című 

előadásával kezdődött. Az előadó frappánsan ötvözte szakterületét és a Bibliában való jártasságát a téma 

kibontásában. A humort sem nélkülöző, sok-sok festményt megjelenítő előadás remek élményt nyújtott a 

hallgatóságnak. Az énekkar falatozásra invitáló éneke után Pongrácz Máté lelkész köszöntő szava nyitotta 

meg a kóstolást. Mind a zsűri, mind a közönség lehetőséget kapott, hogy a sokfajta sütemény közül 

kiválassza azt az egyet, amely a legjobban elnyerte tetszését. A pontokból ítélve elég szoros volt az 

eredmény, végül a zsűri döntése értelmében Schweigert Andrea Rákóczi túrósa érte el a kitüntető első 

helyet, amely nemcsak ízével, de különleges egyedi receptjével és megvalósításával is kitűnt a többi 

sütemény közül. A zsűri még Vönöczkyné Magyar Gabriella grillázstortáját is oklevéllel jutalmazta. A 

közönség díját Valter Kálmánné mézes lapos süteménye nyerte el meggyőző fölénnyel. Az evangelizációs 

hét folytatásaként a százéves evangélikusok az Istent keresők számára vasárnap Istentiszteletet szerveznek, 

ezzel zárva a tartalmas hetet.                                               (Forrás: evangelikus.hu –szöveg Pongrácz Máté) 

 

 
 

 

   GGyyüülleekkeezzeettii  hhiittttaann Johannával – hétfő 17 óra. 

   BBiibblliiaaóórraa  – szerda 9,30 óra. 

   BBaabbaa--mmaammaa  kköörr Anettel – szerda 10 óra. 

   KKoonnffiirrmmáácciióóii  ookkttaattááss – csütörtök 15 óra. 

   CCssaallááddii  iisstteennttiisszztteelleett  ééss  AAnnyyáákk  NNaappjjaa  – május 8-án. 



                                                                                                                                                  

 
 

aki megígérted, hogy könyörgésünket meghallgatod, 

teljesítsd rajtunk is ígéretedet, amikor hozzád fordulunk! 

 Elevenítsd meg hitünket Szentlelkeddel, hogy imádságunk hitből fakadjon, és neked tetsző legyen!  

Bátoríts minket, hogy félelem és aggodalmaskodás nélkül imádkozzunk!  

Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Ámen. 

(Evangélikus liturgia - általános könyörgő imádságok) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


