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„Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám vissza üresen,  hanem  
megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.“ (Ézsaiás 55:11)

Talán ez az ézsaiási Ige az ami a leginkább meghatározta feladatában, lelkületében, hangulatában azt a 
munkát amit az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat helyettes lelkészeként 
végeztem 8  éven  keresztül,  hat  városban:  Hamburgban,  Brémában,  Braunschweigban,  Göttingenben, 
Hildesheimban és Hannoverben.

Lelkipásztorként,  lelkigondozóként  mindig  örömteli  felismerés  volt  számomra,  hogy  Istennek  különös 
gondja van az ő Igéjére és ebben a tudatban nemcsak a minden és mindenki irányában megvalósuló Igét 
láthattam  meg,  hanem  azt  is,  hogy  Istennek  különös  gondja  van  a  lelkészek,  gyülekezeti  tagok  és 
gyülekezeti munkások személyes életére is.

Az Ige sorsa a mi sorsunk is, 's ha sokszor bele is fáradtunk vagy fásultunk a rengeteg tennivalóba, 
jóleső  érzés,  biztatás  és  bátorítás  volt  számunkra  Isten  Igéje,  hogy  kezdeményezéseinknek, 
szolgálatunknak ,,bár mit sem ígért bimbaja, pompás lett a virág“, mégis látható és tapasztalható 
valóság Istennek magyarul imádkozó és éneklő gyülekezete a nagy nyugati szórványban is.

8 év után azonban Isten más szolgálati helyet jelölt ki számomra és ennek révén Istennek egy másik 
biztatását élhettem át, mégpedig a Herrenhut-i közösség „Losung“ igeolvasó kalauza által a 2013-as évre 
kijelölt igéjét, a Zsidókhoz írott levél 13:13-16 alapján: 

„Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván.

Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.

Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről  
vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.

A  jótékonyságról  pedig  és  az  adakozásról  el  ne  felejtkezzetek,  mert  ilyen  áldozatokban  
gyönyörködik az Isten.“

„Nincs itt maradandó városunk“, meg kellett barátkoznom azzal a gondolattal, hogy megszokott és 
szeretett szolgálati helyemet el kell hagyjam, ami már szinte második otthonommá vált, ugyanúgy mint a 
modernek nevezett kor embereinek százai,  ezrei szembe kell nézzenek azzal,  hogy sokan már nem a 
születési  helyükön  élnek  és  dolgoznak,  meg  kell  tanulniuk  „mobilisnak“,  rugalmasnak  lenni.  Gyakori 
tapasztalatunk, hogy gyerekeink két-három lakóhelyen is be kell rendezkedjenek, nem könnyű feladat az 
iskolában is megfelelően teljesíteni és új barátokat is találni. 

Mások hazájában otthonra találni  pedig még nehezebb feladat, mert mások hazája sokszor zárt körű, 
hiányzik a befogadásra, a megismerésre való készség.  Őszintén bevallom, hogy mikor 2013 július 28-án 
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értesültem arról, hogy a Müncheni Magyarnyelvű Református Gyülekezet által meghirdetett lelkészi állásra 
engem választott a gyülekezet nagyon sok kérdés és egyben félelem is volt bennem. Új gyülekezet, új 
emberek,  új  környezet,  új  szolgálati  terület.  Vajon  megállom  a  helyem?  Hogyan  fognak 
fogadni? Meg tudok-e felelni a gyülekezet elvárásainak? De ugyanakkor ott volt bennem az öröm 
és a hála a Mindenható Isten felé, hogy új feladatok elé állított, gondoskodik rólam, további tervei vannak 
életemmel, szolgálatommal, immáron Bajorországban. 

A  Müncheni  Magyar-nyelvű  Református  Gyülekezet  1948  óta  létezik  hivatalosan.  Fennállása  óta 
rendszeresen van magyar nyelvű istentisztelet a gyülekezetben és mintegy 13 évi fájdalmas szünet és 
több sikertelen próbálkozás után, ismét hivatalosan választhatott lelkészt a gyülekezet. A folytatásnak és 
egyben  egy  új  kezdetnek  a  lehetőségét  adta  kezünkbe  Isten  és  hisszük  hogy  megadja  a  kellő 
bölcsességet, erőt, türelmet és szeretetet is a gyülekezeti munka végzésében. 

2013 szeptember  15-én került  sor  a  müncheni  „Kreuzkirche“-ben  -  amely  egy  német  evangélikus 
gyülekezet temploma - a  beiktatási  istentiszteletre és ünnepélyre.  Ezen mintegy 180-200 magyar és 
német gyülekezeti  tag és vendég  volt jelen, köztük a debreceni Kossuth utcai testvérgyülekezetünk 
képviselete, Dr. Imre Sándor és kedves felesége személyében.

A beiktatást Varga Pál lelkipásztor,  a Németországi Magyar-ajkú  Protestáns Gyülekezetek 
Szövetségének elnöke végezte, áldást mondtak a beiktatottra Steinbach József, a Dunántúli 
Református Egyházkerület püspöke, Dr. Békássy Albert, a Nyugat-Európai Magyar Református 
Lelkigondozói  Szolgálat  elnöke,  Simon  Froben  Präses,  a  Bajorországi  Református  Egyház 
részéről,   továbbá  a   müncheni   német-nyelvű  két  református  gyülekezet  lelkésze  és  még néhány 
jelenlevő lelkipásztor. 

Igét hírdetett  Steinbach József püspök és jómagam, mint a müncheni gyülekezet immáron beiktatott 
lelkipásztora,  majd  úrvacsorai  közösségre  került  sor.   A  harmonikusan  lefolyt  istentisztelet  és 
úrvacsoraosztás  a   40  éve  létrejött   „Leuenbergi  Konkordia“  jegyében  összekapcsolta  a 
jelenlevő református és evangélikus híveket a közös úrvacsorában  (több evangélikus lelkész, 
valamint német és magyar  gyülekezeti tag is kenyérrel és borral urvacsorázott együtt!)  

A nyugat-európai magyar szórvány gyülekezeteinkben ez  hosszabb ideje már bevált gyakorlat  - éppen a 
leuenbergi egyház-közösségi szerződés nyomán - és nem véletlenül alakult meg itt a nyugati szórványban 
2001-ben a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek  Szövetsége,  majd  2012-ben a 
Németországi Magyar-ajkú  Protestáns Gyülekezetek  Szövetsége egyesület.  

Ez  utóbbinak  – melyet  a  Magyarországi  Református  és  Evangélikus  egyház  is   támogat  - 
köszönheti  a  müncheni  magyar  gyülekezet  is  a  fél-állású   lelkipásztori  állást.  Az  anyagiak 
oroszlánrészét  a  németországi   EKD (Evangélische  Kirche  in  Deutschland)  bíztosítja,  valamint  anyagi 
támogatást kapunk a Bajorországi Református Egyháztól is.

2013  október  3-6 között  a  debreceni  Kossuth  utcai  testvérgyülekezetünk  meghívására  gyülekezeti 
kiránduláson  vettünk  részt  Debrecenben  és  környékén.  Felejthetetlen  élményekkel  gazdagodtunk, 
nehezen lehet szavakkal kifejezni mindazt a szeretet,  odafigyelést,  gondoskodást amivel a gyülekezet 
viszonyult  hozzánk,  ugyancsak  nehéz  lesz  viszonoznunk  kedvességüket  idei  viszontlátogatásuk 
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alkalmával, de igyekezni fogunk megtenni mindent a magunk részéről, hogy jól érezzék majd magukat 
Münchenben.

Örömmel  tapasztaljuk,  hogy  duplájára  nőtt  az  istentisztelet  látogatottsága,  40  és  60  személy  között 
mozog vasárnaponként az istentiszteleten résztvevők száma, újraindítottuk a bibliakört,  szeniorkört, az 
ifjúsági kört, valamint a gyerekeknek a vasárnapi iskolát.  Eddigi szolgálatom ideje alatt, 3 gyermek és 
egy  felnőtt  keresztelőre,  valamint  egy  házasságkötésre  és  3  temetésre  került  sor.  Tervben  van  a 
konfirmációi  oktatás  megszervezése  is,  (ha  Isten  is  úgy  akarja  2014  szeptemberétől  elkezdjük  az 
oktatást),  valamint  dél-Bajorország  többi  városaiban,  (mint  Lindau,  Passau,  Ingolstadt,  Augsburg, 
Rosenheim, Neu-Ulm) az istentiszteleteket és a gyülekezeti munkát szeretnénk elindítani.

Tovább  folytatjuk  a  „Találkozások  a  templomban“  kulturális,  zenés-irodalmi 
rendezvénysorozatot,   e  rendezvényünk  keretén  belül  volt  vendégünk 2014 február  15-én Gazda 
József,  kovásznai  magyar  író,  aki  a  „A MAGYAR LÉT  ÉRTELME”  (A  megmaradás  esélyei  és  a 
magyarság, mint érték) címmel tartott előadást.

2013 október  31-én -hosszas  szünet  után-  a  müncheni  három református  (két  német  nyelvű  és  a 
magyar  gyülekezetünk),  valamint  a  holland nyelvű  református  gyülekezet  ismét  együtt  ünnepeltük  a 
REFORMÁCIÓT, abban a reménységben, hogy ismét felelevenítjük és tovább ápoljuk közös református 
gyökereinket és közösségünket.

Január 25-én tartottuk ökumenikus istentiszteletünket az Augsburgi Magyar Katolikus Misszióval, 
március  20-án  pedig  a  Müncheni  Magyar  Katolikus  Misszióval,  immáron  55-ik  alkalommal 
énekeltünk  és  dícsertük  együtt  a  Mindenható  Urat. A  novemberi  ökumenikus  alkalomnak   a 
megszokott rend szerint gyülekezetünk lesz a házigazdája.

Az  idén  gyülekezetünk  szervezte  meg  a központi  március  15-i  ünnepséget, közösen  a  München 
városában élő lengyel katolikus testvéreinkkel.  Ünnepi beszédet mondott meghívott előadónk, Kiss Gy. 
Csaba  (Budapest,  1945.  április  2)  József  Attila-díjas magyar  irodalomtörténész,  művelődéstörténész, 
egyetemi  docens,  az  irodalomtudományok  kandidátusa,  1987-ben  a  Magyar  Demokrata  Fórum egyik 
alapító tagja.

2014.  április  11-13-a  között  került  megrendezésre  Burbach-Holzhausenben  a  12.  Presbiteri 
Konferencia (péntek  estétől  virágvasárnap  délig).  Témánk  a  „A  lelkigondozók  lelkigondozása  és 
különleges lelkigondozói esetek” volt, meghívott előadónk pedig Ittzés János nyugalmazott evangélikus 
püspök, Magyarországról.

 Ezt követően, Virágvasárnap előtti szombattól, április 12-től vette kezdetét

az  55. Európai Magyar Evangéliumi IFJÚSÁGI KONFERENCIA, (április 12-18 között) ugyancsak 
itt  Burbach-Holzhausenben,  melynek  témája  ez  alkalommal  a  „Ki  a  hű  és  okos  szolga?” 
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-Javainkkal való gazdálkodás- volt.

1960 óta minden évben megrendezésre kerül ez a konferencia. Európa különböző országaiból gyűlünk 
össze,  keresztyén  fiatalok,  családok  és  idősek  egyaránt,  hogy  hitünkben,  magyarságtudatunkban 
erősödjünk  és  a  közösség  élményével  gazdagodjunk.  Sokak  számára  jelentett  eddig  az  Ifjúsági 
Konferencia örömteli találkozást hasonló helyzetben élő magyarokkal és adott fontos támaszt keresztyén 
hitükben.

Idén,  2014  szeptember  4-7 között  gyülekezetünk  lesz  házigazdája  a  Nyugat-Európai  Magyar 
Protestáns Gyülekezetek Szövetsége őszi közgyűlésének, október 2-5 között pedig a debreceni 
Kossuth utcai  testvérgyülekezetünk küldöttségét várjuk viszont látogatásra.

“Nincs  itt  maradandó  városunk,  hanem a  jövendőt  keressük”.   Isten  népének,  a  mindenkori 
gyülekezetnek mindig készen kell lennie a tovább lépésre, mert tudja, hogy otthona hazája nem csupán 
az amit földrajzi határokkal és körökkel be lehet határolni. A földi gyülekezet is egyfajta “otthon és haza 
a magasban”, ha szabad ezt így egyáltalán mondani.

“Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz” –  kérdés, hogy ez elégséges számunkra 
Isten részéről, mint ígéret?

Ha megelégszel vele, akkor tapasztalni fogod, hogy Isten téged naponta táplál, gondot visel rád, mert 
életét adta az övéiért, miérettünk, azért, hogy nekünk életünk és bővölködésünk, otthonunk és hazánk 
legyen Ő benne és Ő általa,  akár Münchenben, akár bárhol a nagyvilágon.
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