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       Magyar istentisztelet gyülekezetünkben havonta egyszer van, 
     mindig vasárnap délután 3 órakor 
         - ezzel egyidőben gyermek-istentisztelet is –

         Istentisztelet után mindig: szeretetvendégség 

OKTÓBER 25.  -        HEIDENHEIM – ÖZ Hans-Thoma-Str. 50
                         (úrvacsora-osztással)

NOVEMBER 22.   -    ULM – a Kultúregyesület termében

DECEMBER 20.    -   HEIDENHEIM – ÖZ (karácsonyi ünnepéllyel)

                  MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK     
             ISTENTISZTELETEINKRE ÉS GYÜLEKEZETÜNKBE 
   (függetlenül a felekezeti hovatartozástól!) 

 
   Örvendünk, ha gyülekezetünk tagjai vendégeket is hoznak magukkal!
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„Gyülekezeti nap”- együtt a heilbronniakkal

A nyári iskolai szünet előtt még egy nagy gyülekezeti találkozóra 
került sor Ulmban. Erre a „gyülekezeti napra” – július 19.-re – meghívtuk 
a heilbronni magyar gyülekezet tagjait is. A stuttgartiakkal együtt – akik egy 
külön autón utaztak - összesen 10-en jöttek el Ulmba és  a mi gyülekeze-
tünkkkel együtt töltötték ezt a nyári vasárnapot.

A délelőtt központjában egy városnézés állt szakavatott vezetővel. 
Kottsieper Marika 2 órán át vezette a mintegy 40 fős  csoportot (1. kép) – 
mindenki nagy megelégedésére. 

Az idegenvezetőnk - természtesen magyarul beszélve - végig vitt az ó-
városon;  A vendégek – de az érdeklődő helybeliek is – megismerhették Ulm 
nevezetességeit: az  építészeti remekeket (Münster, Rathaus, Schiefes Haus, 
a Fischerviertel szépen rendbe tett fa-gerendás házai...), a helyi szokásokat 
(Fischerstechen, Schwör-Montag), az itteni ünnepeket (Donau-Fest) a 
templomban levő művészi alkotásokat és végül az ulmi konyhát is... 
( pl. Maultaschen vagy Spätzle) a Rathaus-Kellerben! (Kép a „Ferde házról”)

A nagy figyelemmel hallgatott vezetés után jól esett megpihenni és leülni 
az  ebédhez, a régi tanácsházban (város-házán) berendezett szép, boltíves 
vendéglőben. A délutáni műsorra az Ulmi Magyar Kultúregyesület 
termében  került sor. Itt volt a közös istentisztelet és a szeretetvendégség.
Az istentiszteleten Kató Szabolcs, partiumi református lelkipásztor – je-
lenleg tübingeni doktorándus-ösztöndíjas – prédikált a mintegy 50 fős 
gyülekezet előtt! Ez a mi gyülekezeti viszonyainkhoz ( a gyülekezetünk kb.
60-80 tagú)  - egy „rekord-látogatottságú” találkozó volt!
Az istentisztelet és gyermek-istentisztelet utáni  szeretetvendégségen az 
asztalok ugyancsak megteltek – még pót-asztalokat is állítottunk fel – és
a kávézás után sor került az ismerkedésre. A vendégeink bemutatkoztak és 
mi ismertettük az ulmi kis magyar gyülekezetünk – és az Ulmi Magyar 
Kultúregyesület – történetét. A kellemes együttlét késő délutánig tartott, 
amikor a heilbronni vendégeket levittük az állomáshoz és elbúcsuztunk.
Egy szép napra emlékezhetünk vissza mindnyájan, akik ott voltunk – a 
találkozó a magyar gyülekezetek közötti kapcsolat ápolását is szolgálta.

Köszönet mindazoknak, akik e nap sikeréhez hozzájárultak! 



Beszámoló a Beatenbergben rendezett konferenciáról

Képzeljünk el egy régi, svájci szállodát a 4000 méteres Berni Alpok 
csúcsaival szemben fekvő hegyoldalon! Az ablakból kitekintve láthattuk a 
csodás nap-felkeltét és az esti napfényben az Eiger, Möch és Jungfrau hó- 
borította, vörösre festett csúcsait!

A szálláshelyünk egy teológiai szeminárium épülete volt – körülötte 
még nehány fából épült régi ház és szálloda - s a hegyi legelőkön kolompos 
tehenek és körülöttünk csodás szeptemberi színek...Már maga az út is – 
számtalan alagúton át – egy élmény volt a mintegy 50 résztvevő számára.
Ilyen körülmények között került sor idén szeptember 24-27. között a 
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének évi 
konferenciájára és közgyűlésére. (kép a hegyekről esti fényben - Varga)

Már e beszámoló elején meg kell említenem azt, hogy a helyi szervezőnk, 
Deák Péter, zürichi presbiter (különben egy erdélyi evangélikus lelkész fia) 
nagy figyelemmel és sok odaadással készítette elő e konferencia „külső 
keretét” ezen gyönyörű helyen, az Interlaken melletti Beatenbergben, míg 
egy berni városnézésen a vezetést egy Svájcban élő magyar református 
lelkész, Szedlák Tibor vállalta és végezte nagy sikerrel. 
Nekik külön köszönet jár a találkozó felejthetetlen élményeiért. 

(Csoportkép a beatenbergi konferenciáról – Máthé Zoltán felvétele)

A konferenciára 9 országból érkeztek a résztvevők. Nagy 
örömünkre többen voltak „újak” is, akik először jöttek el közénk. 
Észtország, Svédország, Anglia, Németország, Franciaország, Svájc, 
Ausztria magyar gyülekezeteinek képviselői mellett, voltak vendégeink 
Magyarországról és Erdélyből. 

Egy ilyen évi konferencia „értéke” itt a nyugati diaszpórában 
nem csak abban áll, hogy „közgyűlési-témákat” dolgozunk fel - egy gyűlés-
teremben ülve reggeltől estig - hanem fontosak a személyes kapcsolatok,  
találkozások a helyi magyarokkal, új barátságok kiépítése, ismerkedések, 
beszélgetések és többen igénylik a rendszeres évi találkozást is. Ezért sem 
sűritjük a műsort egy vagy két napra, hanem időt hagyunk az együttlétre, a 
környék megismerésére és így összekötjük a kellemest a hasznossal!

A közgyűlés pontjait itt nem ismertetem, mert e találkozóról egy 
„Zárónyilatkozat” is készült és ezt közöljük e levélben. Jövőre – a tervek 
szerint -  Aachenben találkozunk és reméljük, hogy a NYEMPGYSZ jövő 
évi űlése is ilyen sikeres lesz! Köszönet mindenki munkájáért, jelenlétéért!



ZÁRÓNYILATKOZAT

„Meg ne riadj, különben én riasztalak el téged“.  (Jer. 1:17)
 
 A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége szeptember 
24-27. között a svájci Beatenbergben tartotta konferenciáját és 2015. évi 
közgyűlését, amelyen kilenc országból mintegy félszáz küldött és érdeklődő 
vett részt. 
 
Napirenden szerepelt taggyülekezeteink és lelkészeik jelenlegi jogállásának 
vizsgálata, anyagi helyzetük és jövőbeni kilátásaik elemzése, a gyülekezetek 
fenntarthatóságának és a lelkészi állások biztosításának feltételei.
 
A beszámolókból kiderült, hogy a Kárpát-medencén kívüli nyugat- és észak-
európai szórványban ötvennél több olyan protestáns gyülekezet és egyházi 
közösség létezik, ahol rendszeresen szólal meg magyarul Isten Igéje. Ebben a
diaszpórában a Szövetségünkhez tartozó gyülekezetek az új 
munkavállalokkal együtt ma már közel milliós lélekszámú magyarságnak 
fontos gerincét képezik. Szövetségünk gyülekezeteink által a nyugateurópai 
magyar diaszpóra meghatározó protestáns egyházi képviselete.
 
Egyházi közösségeink természetes módon kapcsolódnak mind a befogadó 
országokbeli- mind a hazai testvéregyházakhoz, és tagságuk révén közös 
szerveződésben együtt tevékenykednek civil szervezetekkel is. Sajátos 
krisztusi küldetésük egyik fontos feladatának tekintik a nagyvilágba 
szétszóródott magyarság  megtartását és szolgálatát, Szövetségünk keretein 
kívül tevékenykedő gyülekezetekkel, szervezetekkel és szolgálatokkal együtt
munkálkodva Isten dicsőségére és egymás javára cselekedni.
 
Ugyancsak kettős - hitbeli és nemzeti - jellemzőikből fakadóan közösségeink
felelősséggel foglalkoznak időszerű és égető európai kérdésekkel, ugyan- 

úgy világméretű, globális szinten jelentkező gondokkal és megoldandó 
feladatokkal is. 
 
A magyarság fájának megcsonkítottan, de még álló törzsén annak mint a 
világszórványban élő harmadik ága - Gazda József író megfogalmazása 
szerint - tudjuk, hogy jövőnk záloga az, ha a sok helyütt már csak a föld 
alatt megbúvó gyökereket megtartjuk, és ha azok új hajtásokat eresztenek, 
azokat a legnagyobb gonddal óvjuk és a jövő nemzedékek számára 
neveljük. (Dániel 4, 7-14)
 
Kiemelt és haladéktalanul megoldandó kérdésként tekintünk azon 
gyülekezeteinkre és tagszövetségeinkre, amelyek szolgálattevő lelkészek 
hiányában, vagy a meglévőknek nyugállományba vonulása következtében, 
pásztor nélkül maradt nyájhoz hasonlóan elszélednek, rosszabb esetben 
végleg megszűnnek. 
 
Bár kritikus helyzetbe került a fél évszázadnál is hosszabb múltra 
visszatekintő, hat helyi gyülekezetből álló Svájci Magyar Protestáns 
Gyülekezetek Szövetsége, amely megrendült anyagi helyzete miatt a 
továbbiakban nem tud lelkészt alkalmazni, de nyugdíjas vagy svájci 
szolgálatban lévő lelkészek, Svájcban tanuló ösztöndíjas teológusok 
helyettesítő szolgálatára alapozva, biztosítottnak látja az igehirdetés 
folytatását. A gyülekezetek és a folyamatos lelkigondozás megtartása 
érdekében pedig híveitől fokozott támogatást kér.
 
A Szövetség elnöksége, (a 2014. évi közgyűlés jegyzőkönyve 7. pontjába 
foglalt megbízása alapján) folytatja tájékozódó megbeszéléseit, tárgyalásait 
illetékes magyar intézményekkel a nyugat-európai magyar gyülekezetek 
megmaradása érdekében. 



A korábbi években már sok fórumon és sok alkalommal felvetett kérdésként 
fontosnak tartjuk egy olyan biztonsági alap létesítését, amely a 
nehézségekkel küzdő vagy éppen kritikus helyzetbe jutott külhoni diaszpóra-
gyülekezetek időleges támogatását szolgálná, hogy azok, amíg saját erőből 
újra lábra nem tudnak állni, megőrizhessék évtizedes struktúráikat, tárgyi-
szellemi értékeiket. Az alap létrehozásához nyugati magyar és nem magyar 
egyházi és világi szervezetek, hazai, kárpát-medencei egyházi és állami 
szervek közös hozzájárulására és közös felelősségvállalására számítunk. 
Ennek az alapnak keretében részmegoldásként elképzelhetőnek tartjuk, hogy 
a Kőrösi Csoma Sándor Program vagy egy ahhoz hasonló, de a sajátos, 
egyházi kérdésekre adaptált program keretében kiküldött személyek révén 
hidaljunk át egy-egy kritikussá vált helyzetet, vagy nehéz időszakot.
 
Az egész Európára, benne kiemelten óriási nyomással Magyarországra 
nehezedő migránskérdés keresztényi irgalmasságból kiinduló megoldásait és 
feladatait keresve, azt is szem előtt tartjuk, hogy feladatunk az Istentől kapott
nyelvi, nemzeti, kulturális, vallási örökségünket - európai örökségünk más 
értékeivel együtt - megőrizni, s ezeknek sértetlen megmaradását, 
gyarapítását, és a jövő nemzedékei számára való átörökítését biztosítani. 
 
Fontos és megkerülhetetlen feladatunknak tekintjük, hogy felkutassuk, 
megszólítsuk, közösségeinkbe fogadjuk és felkaroljuk saját migránsainkat, 
akik az egész Kárpát-medencéből sokszázezres nagyságrendben itt tanulnak, 
vagy gazdasági megerősödésük céljából munkát vállalnak. Gyülekezeti 
alkalmaink nyitottak, szeretettel várunk felekezeti hovatartozástól 
függetlenül mindenkit, aki Istennek magyarul megszólaltatott Igéje köré 
gyülekezve egy magyar közösséget óhajt találni az idegenben is: a már 
otthon is aktív hívek mellett egyházi kötődés nélküli, vagy attól eltávolodott 
testvéreinket egyaránt. Felvállaljuk, hogy a felelős és illetékes hazai 
hatóságokkal és intézményekkel karöltve, a magunk lehetőségeinek 
keretében, mindent megpróbálunk és megteszünk, hogy a keresztény hit 

mellett őket a nemzet számára megtartsuk, s arra buzdítsuk, hogy a kint 
szerzett tudásukat és anyagi eszközeiket otthon kamatoztassák.
 
A közgyűlésen téma volt a reformáció közelgő 500. éves jubileuma, 
melynek során az előreformátor Husz János mellett (akiről most előadást 
hallhattunk) Luther, Melanchthon, Kálvin, Zwingli mellett újra előtérbe és 
élő közelbe kerülnek nemzeti reformátoraink is. A méltó megemlékezésnek 
eme egyedülálló lehetőségével élnünk kell közérdekű ünnepi 
rendezvények, projektek megvalósítása által. 
A 2016-os presbiteri konferenciánknak, Holzhausenben "A reformáció 
Európában", 2017-ben pedig "A reformáció a magyarok között" lesz a 
témája. A reformáció története olyan örökség, mely erős kapocs 
Magyarország, Németország, Németalföld, Svájc, Skandinávia és a 
reformáció többi országai, helyszínei között!
 
2016 szeptemberében ismét összegyűlünk, hogy számbavegyük, mit 
sikerült tennünk az előbb felsoroltakból, s hogy meghatározzuk, merre és 
miként haladjunk tovább szolgálatunk útján.
 
Kettős küldetéstudatunk belső feszítésével, a rendkívüli idők külső 
szorításában, tornyosuló feladatainkra tekintve - mielőtt elcsüggednénk, 
vagy megfutamodnánk - magasba tartjuk figyelmeztetésként a 
zárónyilatkozat mottójául választott jeremiási Igét: Meg ne riadj, különben 
én riasztalak el téged! Biztatásként álljon itt az Ige folytatása is: Én veled 
leszek és megmentelek! Jer. 1:17,19.
 
 Beatenberg
2015. szeptember 27.
 
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének 
Közgyűlése
 


	Istentiszteleti terv
	MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK ISTENTISZTELETEINKRE ÉS GYÜLEKEZETÜNKBE
	(függetlenül a felekezeti hovatartozástól!)
	
	Örvendünk, ha gyülekezetünk tagjai vendégeket is hoznak magukkal!
	_________________________________________________________________________
	
	Gyülekezetünk banki számlája:

