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Istentiszteletek :
Stuttgart-Bad Cannstatt – Szeptember 9 – Szentháromság utáni 15. vasárnap
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, vasárnap du. 3 órakor istentisztelet
úrvacsorával új kenyérre. Igehirdetés: „Krisztus törvényének betöltése” (Galatákhoz 5,25 – 6,10 ). Az
istentisztelet után szeretetvendégség a gyülekezeti teremben.
Szülők figyelem! Az istentisztelet alatt gyerekek számára gyermek-istentiszteletet tartunk!
Heilbronn-Sontheim – Szeptember 16- Szentháromság utáni 16. vasárnap
Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7, vasárnap du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával új kenyérre.
Igehirdetés: „Az Úr elküldte angyalát!” (Apostolok Cselekedetei 12,1-11).
Az istentisztelet után szeretetvendégség a gyülekezeti teremben.

SZEPTEMBERI GYÜLEKEZETI HÍREK
Beszélgető kör:11-én és 25-én kedden, este 19,30-tól.
Hely: Gémes István lakása, S-Bad Cannstatt, Wiesbadener Str.68,
Örömmel köszöntjük Stermeczki András, ev. lelkészt és feleségét Krisztinát, akik gyülekeztünkbe
érkeznek mint Kőrösi-Csoma-Sándor ösztöndijasok.
Szeptember 15-én szombaton lesz 19 órától az idei KcsP-ösztöndijasok közös bemutatkozása
a stuttgarti Magyar Kultúrintézetben (UKI, Haußmannstr. 22). Szeretettel hívogatunk mindenkit!
Gyülekezetünk kontószáma: Ung. Ev. Luth. Seelsorgedienst Stuttgart,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 - (BIC) SOLADES
presbitérium és a lelkészek

M E G H Í V Ó az idei 45. körzeti konferenciánkra, amelyet
2018. november 10-11-én, szombat-vasárnap tartunk
A konferencia témája:

Ora et labora – a kiegyensúlyozott élet

Imádkozz és dolgozz! – ezzel az ősi szállóigével foglalkozunk idei konferenciánkon. Megkérdezzük, hogy
rohanó, individualista világunkban van-e még helye, ideje és értelme meditációnak, elmélyülésnek, imádkozásnak? És azt is, hogy mi jövője van még a munkának az automatizáció és digitalizáció világában?
Segít-e az imádság és áldás – vagy átok-e a munka? Mit nyer, aki imádkozva végzi a munkáját és nyer-e az
imádkozás nélkül dolgozó? Mi kettőnek a viszonya egymáshoz – vagyis hogyan lehetséges a „kiegyensúlyozott élet”? Mindezt a Biblia hátterén vizsgáljuk és időnk lesz kapcsolatépítésre is. Bemutatjuk gyülekezetünk 70 évéről szerkesztett könyvünket és megszólaltatjuk itteni és hazai előadóinkat. Rendezvényünk
nyitott, nézzenek be hozzánk.
A konferencia helye: Magyar Kultúrintézet, Haußmannstr. 22, Stuttgart
Időpont: november 10, szombat reggel 9-től november 11, vasárnap estig.
Étkezés: Úgy, mint tavaly, a szemközti JH-ban (Ifjusági szálló) ebéd és vacsora – ára fejenként 7,00 Euro
(együtt a hétvégére 2 ebéd és 1 vacsora 21,00 Euró). Közöljék, ha vegetárius ételt kérnek!
Mielőbbi jelentkezést kérünk Varga Pál titkárnál (0711/57-858) , ill. a lelkészi hivatalban.

… ezen elgondolkoztunk …
Túl vagyunk modern világunk „legnépszerűbb önkínzásán“, a labdarúgó világbajnokságon. 32 csapat ugyanannyiszor 11 játékosa gyötörte, űzte magát hosszabban vagy lekurtítva.
Milliók izgultak, ájuldoztak, sápítoztak, sőt imádkoztak csapatuk győzelméért és szívinfarktus
környékezett meg más milliókat, mert csapatuk, szerintük, túl korán volt kénytelen búcsúzni a
bajnokság további menetétől...
Megosztó volt ez az egy-hónapos sorozat. Rajongói és nem-szimpatizánsai (utálói?)
még egy családon belül is egymásnak eshettek, imigyen: „Ma estére semmit ne tervezz, foci
jön!“ – illetve: „Már megint a 22 őrült esztelen labdakergetésére pazaroljuk drága időnket?!“
És milyen irigykedve tanácstalankodtak más sportágak művelői / kedvelői, amiért az ő sportjuk soha ilyen népszerű nem lesz, mint a foci!
Megosztók voltak a játékok is. Láttunk ómódi „állófutbalt“ toszogatással és saját kapura játszással, no és produkciókat, amelyek esetleg a futbaltudomány magas mércéjét nem
érték el, de a játékosok lelkes „mindent bele!“ – hajrája csodálatot váltott ki.
Megosztók voltak az eredmények is. Iniestákat, Messiket és Ronaldokat küldtek a
süllyesztőbe, – akik egyszerre igen véneknek és elhasználtaknak tűntek! – és eddig alig ismert
új csillagok tűntek föl, ájulásig megdobogtatva milliók szívét.
Vetődött bőven árnyék is a VB-re. Például a(z ön-)csalásé: Miközben 32x11 játékos
foglalkoztatta izmait, addig százmillióként csaptuk be magunkat. Mert ahelyett, hogy tettünk
volna valamit testünk karbantartásáért, ültünk a lelátón vagy a TV előtt és közben tömtük magunkat szotyolával, modern „food“ ételekkel, hizlalva magunkat... s közben azt hazudtuk,
hogy sportot űzünk...
Árnyék vetődött egy-s-más játékosra is. Kiábrándító volt látni, hogy tört egyik a másik
fizikai tönkretételére, mintha az nem is ellen f é l , hanem ellen s é g lett volna. S ha lefülelték, mindig teljes értetlenséggel fogadta büntetését, sőt zaftos szókinccsel lehordta – a bírót.
Amiből tanulság, hogy a legszimpatikusabb mezbebújó sem félelem és gáncs nélküli lovag.
Sőt adott esetben ilyenkor mutatkozik meg igazi énje.
Árnyék vetődött a VB-re az aszociális pazarlás miatt. Gondoljunk csak a milliók utaztatására és a megrendezés száz és százmilliárdos költségeire! Évtizedek óta ígérgetik a gazdagok, hogy a világ éhen-haló nyomorultjainak számát legalább a felére kellene csökkenteni,
ami nem több utópisztikus álomnál. Nem mozdul meg szociális érzékenységünk, ha a díszes
stadionok zöld gyepén tucatjával rohangálnak olyanok, akik egy évi gázsijukból akár egész
országok szegénységét tudnák – nem csökkenteni, de megszüntetni?
No, de ne legyünk képmutatók és ne is áztassuk el a VB-t! Erre sem okunk, sem jogunk nincsen. Már a rómaiak tudták, hogy kenyér és cirkusz kell a népnek. Modern kutatók
pedig csak biztatnak, hogy még munka-rabokként is igyekezzük fölfedezni magunkban a
homo ludens-t, a játékos embert. Nincs jogunk elrontani azok örömét, akiket a siker és győzelem átmenetileg boldoggá tett. S azok bánatát sem, akik a veszteség ellenére újabb győzelmekről mernek álmodni.
Pál apostol biztatott a cél végső eléréséig tartó kitartó küzdésre. Magáról azt mondta,
hogy kész a múltat elfelejteni, ahhoz, hogy „neki feszűlve a cél felé“, elnyerje a sztefanoszt,
az olimpiai játékok győzelmi koszorúját! Vagy ahogy ő mondja: hogy „a Krisztust megnyerjem“. Mert míg a labdarúgó világbajnok – a statisztikák szerint – csak egy évig élvezheti a címét, addig a Krisztus embere soha el nem múló díjjal számolhat: végső közösséggel Istennel,
s ez a cím örökké tart. De a hit győzelméért is küzdeni kell...
***
ADATVÉDELMI ÉRTESÍTŐ

A személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló Európai Uniós adatvédelmi rendelet
érvénybelépésével 2018. május 26-tól csak hozzájárulásával kezelhetjük adatait.
Személyes adatait nem adjuk tovább, kizárólagosan csak arra használjuk, hogy postai, ill. digitális úton
kiküldjük a körlevelünket. Amennyiben nem tart igényt körlevelünkre, ill. nem járul hozzá, hogy címét a
megnevezett célra felhasználjuk, a fenti címen jelezze ezt és azonnal töröljük címtárunkból.

