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Istentiszteletek :
Stuttgart-Bad Cannstatt – Május 20 - Pünkösd vasárnapja
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, Pünkösd ünnepén, du 3-kor istentisztelet
úrvacsorával. Az istentiszteletet dr.Varga Pál református lelkipásztor tartja (Heilbronn). Az
istentisztelet után szeretetvendégség a gyülekezeti teremben.

Heilbronn-Sontheim Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7 – Az évi tervezettel ellentétben májusban nem tartunk istentiszteletet.
Következő istentiszteletünk valószínűleg június 17-én lesz, ezt majd a köv. körlevélben pontosítjuk.

MÁJUSI GYÜLEKEZETI HÍREK
A Beszélgető kör találkozik keddenként id. Gémes-házaspár új lakóhelyén,
S-Bad Cannstatt, Wiesbadenerstr. 68, Tel.: 0711-2349529
8-án Kik a kopt keresztények?
29-én Hogy került Pilátus a credo-ba? (hitvallás)
***
Szeretetvendégségeinkre keresünk érdekes előadásokat és új előadókat.
Kinek volna kedve és mondanivalója?

***
A június 10-re tervezet jubileumi ünnepségünket különböző okokból elnapoljuk.
Így aznap istentiszteletünket a megszokott módon tartjuk meg Cannstattban.
***
Gyülekezetünk kontószáma: Ung. Ev. Luth. Seelsorgedienst Stuttgart,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 - (BIC) SOLADES
presbitérium és a lelkészek

… ezen elgondolkoztunk …
Izgalmas, felvilágosító, sőt leleplező előadást hirdetett meg a stuttgarti Hospitalhof.
Az előadásra el se kell menni: apró betűs, pársoros újsághirdetés alapján már világos a
várható vád-emelés. A meghirdetett előadónőt aggasztja, hogy a keresztény egyházak
gyűjtőhelyei lettek a modern „pluralizmus és tolerancia“ ellenzőinek, – méghozzá nagy
stílben! Magyarul: akik Európa eliszlámosításáról mernek beszélni, ellenzik az ellenőrizetlen
„bevándorlást“, ellene vannak a „házasság mindenkinek“ elvének, a homoszexualitásnak, a
gender-ideológiának, a totális egyenlőségnek és a magzatelhajtásnak, azok – sajnos! – jól
érzik magukat az egyházakban. Ezért elítélendők, mert reménytelenül jobboldaliak!
Az épületes előzetesből már csak a felszólítás vagy fenyegetés hiányzik (lehet, hogy
az előadás végén az is jön!), hogy az egyházak sürgősen nagytakarítást rendezzenek és
irgalom nélkül zárják ki soraikból ezeket a k ö z veszélyes elemeket! Milyen megokolással?
Hát a liberalizmus és a tolerancia teljes hiánya okán! Ijesztő ugyanis, hogy milyen aggódva
nézik Európa szisztematikus eliszlámosítását és a tömegek ellenőrizetlen beáramlását. A
házasságot egyetlen férfi és egyetlen nő között tartják a normálisnak. Makacsul hiszik, hogy
egy férfi és egy nő nemi kapcsolata által nemzett új élet a nemzéstől kezdve Isten ajándéka és
ezért sérthetetlen. Meggyőződéssel vallják, hogy Isten a férfit és a nőt egymás kiegészítése és
nem az összekeverése végett teremtette. Óvnak attól, hogy egységes kényszerzubbonyba
préseljenek minden embert és megelégedettek azzal, hogy önálló személyek. Nos hát ezen
„abnormitások“ miatt górcső alá kell venni a keresztény gyülekezeteket, mielőtt a társadalmi
békét (!) veszélyeztetnék! Igazi, tavaszi tisztogatást kell végrehajtaniok haladéktalanul.
L.B. (az előadónő) aggályait nem egészen értjük. Ezért óvatosan emlékeztetjük őt arra,
hogy a kereszténység – Jézussal az élen! – eredetileg e l l e n állási, protestáló mozgalom
volt! Jézus fellépett korának eltunyult, ellaposodott életszemlélete ellen, tanítványai pedig
mihamarabb az ókor minden morális szemetjét kisöpörték. Például az emberi testet Isten
templomának tekintették, az egy férfi, egy nő házasságát merték a Krisztus és egyháza
viszonyához mérni, levelet írtak egy szökött rabszolga szeretetteljes visszafogadása érdekében
hogy megmentsék a kegyetlen haláltól, ki merték mondani, hogy aki nem dolgozik, ne is
egyék, harcoltak a divatos templomi prostitúció ellen. Ismerünk egy levelet, amelynek
szerzője nem átallja kifejezni, hogy „ami a lélek a testnek, az a kereszténység a világnak“.
Nem győzték „sötétségnek“ nevezni az Istentől függetlenülő világot, amelynek „haszontalan
cselekedeteit“ nekik kell leleplezniök, mert „azokról még beszélni is szégyen“ (Ef 5,11). És
felszólításuk félreérthetetlen: „Ébredj fel, te alvó!“ Ellenségeik hiába vádolták meg őket
istentelenséggel, ettől függetlenül nagytakarítást rendeztek az ókor lomtárában. Magyarul:
lerántották a leplet koruk minden visszásságáról, amely a „sötétségben“ húzódott meg. Kérdés
az, hogy az előadónő nem ennek ellenkezőjét propagálja-e? Az előzetes szerint ő nem
takarítani, hanem beborítani, nem felfedni, hanem elkenni tanácsol. Az ő kereszténysége
lemondott e l l e n álló szerepéről, inkább sietve belesimul mindenféle „mainstreaming“
ámításba, vagyis úszik az árral?
És még egyet kérdezünk: a Szentlélek ajándékai között van a „lelkek megkülönböztetésének“ karizmája (1Kor 12,10), s hogy csak annak van érzéke a jó és a rossz közötti
különbségtételhez, aki ezt kéri és meg is kapja. Figyelem: ez a karizma nem elítélő, hanem
megkülönböztető! Vagyis az az érett-korúság jele, ha nem mosunk el határokat, hanem határt
vonunk, mellyel a jót a rossztól elkülönítjük. Ha pedig ezt valaki fundamentalizmusnak veszi
(mint ez az előzetesben áll!), akkor felveti a kérdést, hogy önként mond-e le e karizmáról?
Vagy fél vak és ezzel meg is elégszik? Akkor viszont neki kellene más gyülekezetet keresnie.
Marad végül a csodálkozás: hogy lehet, hogy ennek a „felvilágosító” előadásnak
éppen az evangélikus egyház oktatási központja, a Hospitalhof ad helyet? Kereszteshadjáratot
hirdetünk meg a sorainkban megbúvó populista, fundamentalista, szélsőséges jobboldali
elemek ellen? Irtsuk ki őket a szent liberalizmus és a vak tolerancia nevében?

